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WSTĘP
SŁÓW PARĘ O PUBLIKACJI
Czytelnikom czasopisma przekazujemy następny numer o charakterze multidyscyplinarnym: po raz kolejny ujęto w nim artykuły dotyczące tematyki związanej
z przestrzenią w ujęciu architektoniczno-urbanistycznym i artystycznym. Odrębną
część stanowią opracowania poświęcone zagadnieniom z obszaru nauk humanistycznych i nauk ekonomicznych. Całość czasopisma składa się z wprowadzenia
i czterech różniących się tematycznie części.
Wzorem poprzednich numerów, wprowadzeniem do czasopisma jest filozoficzny esej, w którym omówiono wybrane czynniki kształtowania się kultury europejskiej jako sumy społecznego dorobku w zakresie „ducha” i „materii” w kontekście trwającej integracji Europy.
W pierwszej części bieżącego numeru zebrano artykuły odnoszące się do
kwestii społecznych i przestrzennych. Rozpoczyna ją opracowanie poświęcone
sprawiedliwości postrzeganej i realizowanej w kontekście organizacyjnym, której
różne postaci korelują z efektami wymiernymi finansowo, a także wpływają na
zaangażowanie pracowników i ich zadowolenie z pracy, absencje oraz rotację
personelu. Drugi artykuł zawiera zwięzłą analizą ustawowych zadań gminy na tle
ogólnego modelu samorządu terytorialnego jaki funkcjonuje w Polsce. Następne
opracowanie odnosi się do zastosowania ruchu w projektowaniu architektonicznym
i bazuje na fakcie, iż nowe technologie stanowią bardzo często przyczynek do
stosowania rozwiązań wcześniej nie spotykanych w architekturze. Tę część czasopisma zamyka artykuł z zakresu historii sztuki, traktujący o ornamentacji na
statuetkach antropomorficznych z górnego paleolitu
Druga część numeru dotyczy tematyki związanej z rachunkowością – przedstawiono w niej artykuły zawierające kolejno: zagadnienia odnoszące się do problemów ustalenia wartości przedsiębiorstwa rodzinnego ze względu na specyfikę celów
strategicznych tych podmiotów gospodarczych, projekcję zadań stojących przed
controllingiem i controllerem w szybko zmieniającym się otoczeniu (artykuł przygotowany w języku niemieckim) oraz wybrane zagadnienia prezentowania informacji w sprawozdaniach finansowych.
Trzeciej części publikacji nadano inny charakter – stanowi ona forum dyskusyjne oddane do dyspozycji przygotowującym dysertacje doktorskie. Tematyka zawartego w tej części opracowania dotyczy zweryfikowania wpływu niefinansowych
zasobów opieki zdrowotnej – liczby łóżek, lekarzy oraz pielęgniarek – na wybrane
wskaźniki zdrowia, tj. oczekiwaną długość życia w momencie narodzin oraz współczynnik śmiertelności niemowląt.
Czwartą część numeru zajmują dwa artykuły opracowane przez studentów
związanych ze Studenckim Kołem Naukowym ECONOMICUS. W pierwszym
z nich zaprezentowano metody i narzędzia zapewnienia bezpieczeństwa podróżnych
5

i bagażu wykorzystywane przez zarząd Lotniska im. Lecha Wałęsy w Gdańsku oraz
możliwe – z uwagi na postęp techniczny – kierunki zmian w tym zakresie, w drugim
zaś scharakteryzowano funkcjonowanie audytu wewnętrznego na poziomie samorządu terytorialnego, wskazując na jego rolę w kontroli zarządczej na przykładzie
Starostwa Powiatowego w Chojnicach.
Renata Pałczyńska–Gościniak
Grzegorz Pęczek
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Andrzej C. Leszczyński

KULTURA. KORZENIE KULTURY EUROPEJSKIEJ
Słowa kluczowe: determinizm kulturowy, alienacja, kulturowy podział świata,
korzenie kultury europejskiej.

CULTURE. THE ROOTS OF EUROPEAN CULTURE
Keywords: cultural determinism, alienation, cultural fragmentation of the world,
roots of the European culture.
Wstęp
Rzeczywistość europejska kształtowała się w toku skomplikowanych procesów
politycznych, religijnych, kulturowych, ekonomicznych i militarnych. Procesy te
wciąż jeszcze trwają, co uwidacznia dzisiejsza dyskusja na temat kształtu Unii
Europejskiej 1. O kłopotach z rozumieniem Europy jako pojęcia ogólnego, pewnej
dającej się uchwycić idei, pisze Leszek Kołakowski: „Ściśle biorąc, jeśli Europa jest
kategorią geograficzną, nie może być najoczywiściej podstawą żadnej idei; jeśli zaś
ma mieć definicję kulturalną, musi ta definicja być uprzednio sformułowana, zanim
dowiemy się, czym jest Europa. Jeśli na przykład określić obszar Europu przez
granice chrześcijaństwa zachodniego, wyłączamy z Europy Rosję, Serbię, Rumunię,
Albanię, Grecję i Bośnię, ale włączamy Amerykę Północną i Południową [Zachód
transatlantycki – przyp. ACL] i musimy podać racje, dla których taka definicja nie
jest arbitralnym kaprysem. To prawda, istnieją antyczne korzenie, z których rozwinąć się miała kultura europejska: żydowskie, greckie, łacińskie – ale granice,
gdzie te korzenie były nieprzerwanie żywe albo nadal są żywe, niełatwo określić” 2.
Celem artykułu jest prześledzenie, uwzględniając aspekty filozoficzne, w jakim
stopniu wybrane przez autora czynniki przyczyniły się do ukształtowania kultury
europejskiej jako całokształtu społecznego dorobku w zakresie „ducha” i „materii”.
Jest to istotne w kontekście trwającej integracji Europy, gdzie migracja ludności
przyczynia się do powstawania mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych,
których wspólne korzenie kulturowe winny sprzyjać tworzeniu się nowych wspólnot
lokalnych.
Obszary kluczowe dla takiego podejścia do podjętego zagadnienia to zrozumienie determinizmu kulturowego, kulturowego podziału świata i podstaw kultury
europejskiej. Wymagało to – jako metod badawczych – podjęcia analizy obszernych
Krzysztof Pomian, Europa i jej narody, Warszawa 1992, passim. „Słyszy się, że Europa znajduje się dziś na rozdrożu czy w martwym punkcie. Metafory te są trafne o tyle,
o ile mają dawać do zrozumienia, że nie wiadomo, w jakim kierunku Europa podąży”
(Marta Bucholc, Imperium łacińskie, „Przegląd Polityczny” 2013, nr 121/122.
2
Leszek Kołakowski, Czy może Europa zaistnieć? [w:] tegoż, Czy Pan Bóg jest
szczęśliwy i inne pytania, Kraków 2009, s. 172.
1
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źródeł literaturowych i ich oceny porównawczej w kontekście przyczynowoskutkowym.
1.

Poznawanie kultury

Kulturę 3 można poznawać na dwa, nie dające się ze sobą uzgodnić, sposoby.
Pierwszy sposób to intelektualizm, mierzenie się z kulturą w sposób świadomy,
bywa że metodologicznie wyrafinowany. Polega na czytaniu nie zawsze wyraźnych
schematów i struktur kulturowych. Dzieło sztuki zyskuje wartość i znaczenie tylko
dla osób kompetentnych, znających kod, w jakim zostało zaszyfrowane i potrafiących go złamać. Kultura malarska czy muzyczna odsłania swe sensy przed badaczami dysponującymi schematami percepcji, pozwalającej rozpoznać styl, konwencję itp. Nie dysponując podobnymi narzędziami doświadczamy chaosu dźwięków,
rytmów, barw, linii. Zadowalamy się – pisze Pierre Bourdieu – właściwościami
zmysłowymi (skóra miękka, koronka zwiewna), lub afektywnymi skojarzeniami
(kolory poważne, muzyka radosna) 4. Bez porządkujących kategorii, bez pojęć wyrażających stylistyczne charakterystyki dzieł, nie sposób przejść „[…] od pierwotnej
warstwy znaczenia, którą da się przeniknąć na podstawie egzystencjalnego
doświadczenia, do warstwy znaczeń dalszych” 5.
Drugi sposób poznawania kultury nie wymaga umiejętności deszyfrowania
kodów, w jakich jest ukryta. To droga dostępna dla amatorów (miłośników), nie dla
fachowców. Nie intelektualizm jest jej istotą, a receptywizm: dostępne każdemu,
a nawet nieuchronne nasączanie się kulturą. Owo „nasączanie się” jest zazwyczaj
doświadczeniem wyzbytym samowiedzy, nie towarzyszy mu świadomość procesu,
w jakim się uczestniczy ani narzędzi, jakimi się posługuje w ramach tego procesu.
Przy takim podejściu metafora wydaje się właściwszą formą językową od definicyjnej precyzji. Opisując uwewnętrznianą kulturę porównuje się ją często do powietrza, którym człowiek oddycha. Dopóki żyje, musi oddychać, to znaczy przyjmować i nasączać się tym, co kryje w sobie powietrze. Kazimierz Kutz mówi
o zatrutym powietrzu, którym musieli oddychać Ślązacy: „Ci mężczyźni przez lata
wdychali metale ciężkie, które są w tych smrodach na Śląsku – a w moich Szopienicach był wielki smród. I te wszystkie metale, o czym myśmy wtedy nie wiedzieli,
osadzały się w kościach” 6. Uwewnętrzniane składniki „powietrza”, jakim jest kultura, to m.in. religia, prawo, idee, wartości, poczucia obyczajowe i estetyczne, instytucje, struktury społeczne itp. Wszystkie razem tworzą strukturę semantyczną, są
„tekstem” wypełniającym przestrzeń międzyludzką. Kultura wiąże się przede

Kultura – z łac. cultivare „uprawiać”, Wł. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Świat Książki, Warszawa 200, s. 284.
4
Pierre Bourdieu, Dystynkcja. Wstęp, „Kultura Popularna” 2006, nr 2.
5
Erwin Panofsky, Ikonografia i ikonologia [w:] tegoż, Studia z historii sztuki, Warszawa
1971, s. 17.
6
Kazimierz Kutz, Jak nie dasz rady, czeka cię kopalnia, „Gazeta Wyborcza”, 14-15. 02.
2004 r.
3
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wszystkim „[…] z tworzeniem i nadawaniem znaczeń. Sprawny obieg znaczeń jest
warunkiem istnienia kultury” 7.
Można sądzić, że intelektualistyczną strategię badawczą przyjmuje człowiek
„dorosły” (homo sapiens), selekcjonujący informacje i porządkujący obrazy zgodnie
z regułami metodologicznymi. Do receptywizmu odwołuje się „dziecko” (homo
ludens), otwierające się poznawczo i sycące się wrażeniami bez próby lokowania ich
w poznawczych schematach.
2.

Determinizm kulturowy

Odwołanie się do metafory powietrza i „oddychania” kulturą określa antropologiczny kontekst, w jakim jest ujmowana. Nie chodzi teraz o artefakty i dzieła,
o ich wartości estetyczne oraz artystyczne, lecz o człowieka i sposób, w jaki kultura
– rozumiana teraz jako paideia (παιδεία) – go kształtuje. Być kształtowanym to tyle,
co podlegać wpływom – zewnętrznym bądź wewnętrznym. Rozróżnienie miedzy
intelektualizmem i receptywizmem pokazuje, że drugie stanowisko implikuje znacznie większą skalę kulturowych wpływów niż pierwsze. Rodząc się, jednostka zostaje
w kulturę wrzucona i oddycha nią od samego początku – zarówno bezpośrednio, jak
i za pośrednictwem wyposażenia genetycznego otrzymanego od przodków, podlegających tym wpływom wcześniej. Mówi o tym znany aforyzm René Chara: „Notre
héritage n`est précédé d`aucun testament” (naszego dziedzictwa nie przekazano nam
żadnym testamentem). Zdaniem Floriana Znanieckiego – twórcy poglądu zwanego
kulturalizmem – jednostka może funkcjonować oraz realizować się jedynie w ramach ustanowionych przez kulturę 8. Są to zazwyczaj ramy zawężone do grup
etnicznych i narodowych, co wskazuje, że etnocentryzm – mówiący o niemożności
wykroczenia poza kulturę i historię danej społeczności – jest bodaj nie do
uniknięcia.
Determinizm kulturowy jako stanowisko teoretyczne rodzi problem związany
z pytaniem o mechanizm częściowego choćby odwrócenia relacji między człowiekiem i tym, co wytwarza, czyli kulturą. Że relacja ta nie jest jednokierunkowa,
trudno powątpiewać. „Faktem jest – pisze Roman Ingarden – że wytworzone przez
nas, ludzi, dziedziny sztuki, nauki, prawa, techniki, że stworzona przez nas rzeczywistość dziejowa taką wagę w naszym życiu posiada i tak na jego przebieg wpływa,
że obcując z całą tą, jak niektórzy chcą, »quasi« – rzeczywistością, sami pod jej
wpływem zmieniamy się, jesteśmy przez nią kształtowani, nabieramy nowych cech
charakteru, nowych upodobań lub wstrętów, nowych namiętności i ukochań.
Od dzieciństwa wrastamy w pewien zastany przez nas świat wytworów ducha ludzkiego” 9. Powyższy stan rzeczy lapidarnie wyraził Jan Paweł II: „Każdy człowiek
jest włączony w jakąś kulturę, zależy od niej i na nią oddziałuje. Człowiek jest
Józef Niżnik, Symbole a adaptacja kulturowa, Warszawa 1985, s. 18.
Marcin Sieńko, Zrozumieć kulturę. System filozoficzny Floriana Znanieckiego, Zielona
Góra 2004.
9
Roman Ingarden, Człowiek i jego rzeczywistość [w:] tegoż, Książeczka o człowieku,
Kraków 1987, s. 35.
7
8
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jednocześnie dzieckiem i ojcem kultury, w której żyje” 10. Przedmioty wytwarzane
przez człowieka wytwarzają i wzmacniają typowy dla człowieka sposób istnienia.
Alexander Chislenko opisywał ludzi pojmowanych jako cyborgi (określenie
„fyborg” stanowi kontaminację obu tych wyrażeń). Nie mogąc, tak jak zwierzęta,
polegać na swoich ciałach, muszą posługiwać się materialnymi ekstensjami (rozszerzeniami), czyli wytwarzanymi przez siebie narzędziami. Ze skomplikowanych
relacji między człowiekiem i kulturą wyłania się obraz pokazujący coraz wyraźniejszą dominację kultury. „Nie w pełni panujemy – pisze Ludwik Stomma – nad
systemem kultury, który nas tworzy w nieskończenie większym stopniu, niż my
jego, ale też właśnie dlatego nasza tożsamość czy nasze wartości są mniej więcej
pewne i stabilne” 11.
3.

Kultura: rzeczywistość wyalienowana

Teorie alienacji mówią o utracie dotychczasowego stanu bytowego, o wyobcowaniu związanym z wariabilizmem, wiecznym stawaniem się świata. Georg W.F.
Hegel wiązał alienację z samorozwojem ducha absolutnego, Ludwig Feuerbach
opisywał alienacje religijną, czyli wyzbywanie się człowieka cech gatunkowych
i wiązanie ich w idei Boga, Karol Marks skupiał się na alienacji związanej z pracą,
na odrywaniu się wytworów ludzkich od wytwórców. Ten ostatni rodzaj alienacji
oznacza reifikację (urzeczowienie). Akty tworzenia nigdy nie pozostają bezkarne –
to, co tworzy człowiek, niemal nazajutrz zaczyna tworzyć jego. Człowiek wytwarza
rzeczy funkcjonujące w określonym systemie społecznym i rzeczy te – zwłaszcza
w kapitalizmie, jak wykazywał György Lukács (Historia i świadomość klasowa) –
podporządkowują sobie ludzi całkowicie. Kazimierz Braun nie ma złudzeń: „[…]
ludzie wymyślają maszyny i nadają im swoje cechy i sprawności, ale maszyny
»wychowują« ludzi, sugerują im lub narzucają określone zachowania, style życia
i sposoby myślenia, czynią ich swoimi niewolnikami, alienują ich nawzajem i wobec ich własnych dzieł, narzucają im »swoją« kulturę” 12. Alienacyjny mechanizm
nie ogranicza się do tworów materialnych, w podobny sposób autonomizują się
myśli i idee. Ludzie – pisze Paul Johnson – „[…] łatwo tworzą idee, które ich hipnotyzują. Im są mądrzejsi, tym bardziej te idee wydają się doniosłe. Wśród kleru, tej
inteligencji świata chrześcijańskiego, rozwinęła się zgubna skłonność do uznawania
idei za ważniejsze od ludzi. Stąd gwałtowne walki doktrynalne późnego średniowiecza, kulminujące się w buncie Marcina Lutra w 1517 roku” 13. Alienacyjne dotknięcia możliwe są wszędzie. Zbigniew Jankowski dostrzega wydoroślenie i usamodzielnienie się swoich wierszy („Odwróciły się role./ Teraz sprawdzają mnie/ moje
dawne wiersze”). Powieść Proces Franza Kafki to, zdaniem Tomasza Różyckiego,
opis procesu, jaki wytoczył człowiekowi system przez niego samego stworzony,
wyradzający się w bezlitosne fatum.
Jan Paweł II, Encyklika Fides et ratio, r. VI, p. 71.
Ludwik Stomma, W pogoni za realnością, „Polityka” 2003, Nr 20.
12
Kazimierz Braun, Kultura i cywilizacja wobec wyzwań XXI wieku, „Odra” 2002, Nr 6.
13
Paul Johnson, Upadek rodzaju ludzkiego, „Europa”, dodatek do „Dziennika”, 2006,
Nr 45.
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Karl R. Popper przedmiotem swych dociekań czyni obiektywizowanie się
kultury jako całości obejmującej ogół ludzkich wytworów. Wyodrębnia trzy poziomy bytowe („trzy światy”): poziom materii, psychiki i kultury. Kultura to trzeci
świat – świat wiedzy obiektywnej obejmujący systemy teoretyczne, zawartość książek, czasopism i bibliotek, dzieła sztuki (poza ich aspektem materialnym, właściwym światowi pierwszemu) itp. Trzeci świat jest realny (oddziałuje na drugi świat,
na ludzkie umysły), a jednocześnie pozostaje od niego niezależny. „To, co nazywamy trzecim światem, jest światem obiektywnych wytworów ludzkiego umysłu;
a więc światem wytworów ludzkiej części świata drugiego. Trzeci świat, świat tworów ludzkiego umysłu, składa się z takich rzeczy, jak książki, symfonie, dzieła rzeźbiarskie, buty, samoloty, komputery; a także niewątpliwie z rzeczy materialnych,
które jednocześnie należą do świata pierwszego, jak na przykład garnki i kije” 14.
Przedmioty materialne należą do trzeciego świata tylko jako nośniki wiedzy,
niematerialnej struktury informacyjnej, która – odczytana przez człowieka – nadaje
przedmiotowi szczególny sens. Kij jest rzeczą w pierwszym świecie, w trzecim
zyska status narzędzia.
Kultura, niczym „bezosobowy scenarzysta”, wpływa na ludzkie umysły. Stworzona przez człowieka (cultura culturata), sama stała się podmiotem tworzącym
(cultura culturans). Pojęcie twórcy kultury odczytywane w takim właśnie kontekście pokazuje jego szczególną umowność. Kryje w sobie „niepełność” – twórca nie
jest stwórcą. Najczęstsze intuicje dotyczące twórczości „pełnej” związane są z przemianą niebytu w byt, z oczekiwaniem, by z „niczego” wzięło się „coś”. Tworzenie
w ścisłym sensie to creatio ex nihilo, akt wolny od istnienia czegokolwiek. Średniowiecze znalazło jedynego takiego twórcę, określając go z wielkiej litery jako
Stwórcę. Starotestamentowe zdanie: „Na początku stworzył Bóg…” (Bereszit bara
Elohim…[ )]םיהולא תישארב ארבoddaje sens twórczości niedostępnej człowiekowi,
mającemu początek daleko poza sobą. Żyje w świecie już istniejącym, w istniejącej
i kształtującej go kulturze, formuje istniejące tworzywo według nie przez siebie
ukształtowanych form i pojęć. „Wszystkie ludzkie konstrukcje są kombinacyjne,
co znaczy dokładnie tyle, że są artefaktami powstałymi za sprawą selekcji i złożenia
elementów wcześniej istniejących. Widzieliśmy, jak powikłany jest problem boskiego czy astrofizycznego stworzenia »z niczego« (ex nihilo).To nie jest możliwość
dostępna dla ludzkich istot. Kombinacje mogą być nowatorskie i niemające pierwowzorów. Składanie tego, co rozłączone, tworzenie androgynów czy hermafrodytów może wystąpić w nieprzeliczonych postaciach, ale najbardziej nawet rewolucyjne projekty, zestawienia, cieniowania nieuchronnie muszą czynić użytek z istniejących materiałów” 15. Być może najbliżej początku znajdują się ludzie w akcie
seksualnym: zdaniem Katarzyny Kobro jest to najdoskonalszy akt rzeźbiarski.
Gabriel Marcel w akcie płodzenia – odblasku aktu boskiego – widział moment
zrównania się człowieka ze Stwórcą 16.

Karl R. Popper, W poszukiwaniu lepszego świata, Warszawa 1997, s. 21.
George Steiner, Gramatyki tworzenia, „Konteksty” 2003, Nr 1-2.
16
Marek Wittbrot, O mężczyźnie, kobiecie i wolności, „Tygiel Kultury” 2002, Nr 7-9.
14
15
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Twórczość pełna, twórczość tout court, nie jest pozbawiona cech pozwalających zobaczyć w Stwórcy – artystę. Paweł Taranczewski pisze, że Bóg judeochrześcijański „Upiększa świat już w chwili stworzenia. Teologia biblijna nazywa to
zajęcie opus ornatus (dzieło zdobienia) przeciwstawiając je opus dictinctionis
(dzieło dzielenia), które nastąpiło »przedtem«. Myślę, że opus distinctionis jest już
pracą artysty. Myślę, że gdy dzieli, Bóg jest w sztuce »formalistą«, gdy zdobi –
interesuje Go treść” 17.
4.

Kulturowy podział świata

Nie ma jednego „powietrza”, którym mogliby oddychać wszyscy mieszkańcy
Ziemi stając się braćmi w kulturze. Kultura jest całością zniszczoną. Przypomina
rozbite lustro z baśni Hansa Christiana Andersena, którego fragmentów nie sposób
poskładać. Fragmenty te określa się mianem wielkich kręgów kulturowych; Samuel
Huntington znajduje ich osiem 18. Wyjaśnienia przyczyn kulturowego podziału
świata nie da się znaleźć w filozofii, tym bardziej w nauce. Dziedziny te wyrastają
z kultur już podzielonych i każdorazowo wyrażają punkt widzenia kulturowego
fragmentu. Być może jedyną narracją poprzedzającą dramat rozbicia kultury jest
opowieść symboliczna, mit. Czasownik symballo (συμβάλλω) mówi o łączeniu,
zderzaniu, sięganiu (dokądś). Symbol wyraża ideę syntezy, wnioskowania, wydobywania: „symbol daje do myślenia” (Paul Ricoeur). Język symboliczny to „jedyny
język uniwersalny, jaki ludzkość kiedykolwiek stworzyła, identyczny dla wszystkich
kultur i epok. Jest to język, mający niejako własną gramatykę i składnię, język,
który trzeba zrozumieć, jeśli ma się pojąć znaczenie mitów, baśni oraz snów” 19.
W języku tym pod warstwą literalną (anegdotą) skrywa się warstwa sensu – uniwersalna prawda mitu. Mit opowiada historię, która nigdy się zdarzyła, lecz wciąż się
dzieje. Jest składnikiem każdej kultury, gdyż wyraża elementarne potrzeby egzystencjalne: potrzebę wiary w celowy ład świata, w trwałość podstawowych wartości
i „pragnienie widoku świata jako całości” 20.
Chcąc zrozumieć etiologię rozbicia kulturowej jedności, warto odwołać się do
mitu o Wieży Babel, opowieści o pomieszaniu języków (hebr. balal [– ]לאלב
pomieszać) 21. Jest to jeden z mitów mówiących o ukaranej ludzkiej pysze (hubris
[ὕβριζ]), o tym, że każda próba dorównania bogom kończy się dla człowieka
fatalnie. Taki jest sens przypowieści o upadku aniołów, o grzechu pierworodnym,
Paweł Taranczewski, O pierwszeństwie sztuki przed etyką, „Dekada Literacka” 2002,
Nr 3-4.
18
Zachodni, latynoamerykański, prawosławny, islamski, chiński, japoński, hinduistyczny wraz z kręgiem buddyjskim, afrykański (Samuel Huntington, Zderzenie cywilizacji,
Warszawa 2007).
19
Erich Fromm, Zapomniany język. Wstęp do rozumienia snów, baśni i mitów,
Warszawa 1972, s. 29.
20
Leszek Kołakowski, Obecność mitu, Paryż 1970, s. 13.
21
Por. m.in. Manfred Lurker, Przesłanie symboli w mitach, kulturach i religiach,
Kraków 1994; Juan E. Cirlot, Słownik symboli, Kraków 2001; Władysław Kopaliński,
Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1991.
17
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o Prometeuszy czy o przepołowionym człowieku z platońskiej Uczty. Taką też
przestrogę kryje historia Wieży Babel. Ludzie posługiwali się jednym językiem
(laszon hakodesz [ )]ער ןושל שדוקi mieli jeden cel. Za namową Nemroda przez
czterdzieści trzy lata budowali całkowicie bezużyteczną wieżę sięgającą nieba
(wejście na jej szczyt zajmowało rok). Bóg określił trzy kategorie winowajców. Ci,
którzy chcieli wznieść się jak najwyżej, zostali rozproszeni po świecie. Ci, którzy
chcieli zamieszkać w niebie, przeobrazili się w małpy i upiory. Tych zaś, którzy
chcieli rywalizować z Bogiem, spotkała najsroższa kara – pomieszały się im języki.
Pomieszanie języków widać na każdym kroku. Cokolwiek jest, jest różne od
czegokolwiek innego; trudno tu uniknąć językowej tautologii: różne, inne.
Najprostsze konkretyzacje pokazują pomieszanie języków międzyosobowych (osoba
to ktoś „osobny”; wśród kilkudziesięciu miliardów ludzi tworzących gatunek od
jego początków, tym bardziej wśród siedmiu miliardów ludzi tworzących go dzisiaj,
nie znajdzie się dwóch istot identycznych), języków płci (nawet mózg ma płeć,
o różnicach anatomicznych, fizjologicznych czy hormonalnych nie ma co nawet
mówić), języków naturalnych (spośród około sześciu tysięcy istniejących dziś języków każdy, z wyjątkiem jednego, jest językiem obcym; język esperanto, mający to
unieważnić, pozostał zastygłą konwencją, odległą od żywej, zmiennej codzienności).
W podobny sposób można widzieć pomieszanie języków wielkich kultur.
Ośmiu, jeśli uznać podział Samuela Huntingtona (liczba ta jest, jak sam przyznaje,
dość umowna), kilku, może kilkunastu obszarów odczuwanych jako „swoje” bądź
„obce”. Obszary te, to „wzory sposobów myślenia, odczuwania i reagowania, nabyte
i przekazywane głównie przez symbole stanowiące wraz z ich wcieleniami w wytworach ludzkich znamienne osiągnięcia grup ludzkich; […] tradycyjne (tzn. historycznie narosłe i wyselekcjonowane) idee, a szczególnie związane z nimi wartości” 22. Odmienność poszczególnych kultur rodzi pokusę wartościowania ich i oceniania, określania jako „lepsze” i „gorsze”, co wyrażają opozycje typu: pogaństwo –
chrześcijaństwo, cywilizacja – barbarzyństwo, kultury prymitywne – kultury rozwinięte, Trzeci Świat (przeciwstawiany „pierwszemu”) 23 itp. Andrzej Mencwel z żalem wspomina o słowie „pogaństwo” wypowiadanym przez kapłanów chrzęścijańskich z intencją deprecjonującą. „Tak jakby co najmniej od czasów Tomasza
z Akwinu (którego przecież nie byłoby bez Arystotelesa) i Dantego (którego nie
byłoby bez Wergilego) pogaństwo nie było wpisane w dziedzictwo naszej
kultury…” 24. Leon Tarasewicz, malarz cieszący się światowym uznaniem, wspomiClyde Kluckhohn, Badanie kultury [w:] Włodzimierz Derczyński, Aleksandra Jasińska-Kania, Jerzy Szacki (red.), Elementy teorii socjologicznych, Warszawa 1975, s. 32.
23
„Trzeci Świat – pisze Jadwiga Żylińska – był pierwszy. To znaczy, na początku ziemia należała do Trzeciego Świata, zanim Kain pobudował pierwsze miasto, gdzie
rzemieślnicy uprawiali swe kunszty, byli kowalami, obrabiali miedź a później żelazo,
byli lutnikami lub murarzami i budowali domy…” (Jadwiga Żylińska, Trzeci Świat,
„Znak” 1996, Nr 1.
24
Andrzej Mencwel, Wielka sztuka jest tajemnicą (głos w dyskusji), „Więź” 2013, Nr 4
(zima).
22
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na swą podróż na Bliski Wschód: „Mieszkałem tam na Syjonie czterysta metrów od
Golgoty, stamtąd widziałem drogę, za drogą była Gehenna, a na horyzoncie gaj
oliwny. Tak mnie to poruszało, że przez długi czas nie mogłem logicznie myśleć.
Dzięki przebywaniu w takich miejscach nabiera się pokory. Zmienia się sposób
patrzenia na wiele rzeczy. Po pobycie w Jerozolimie nie mogłem na przykład
spokojnie patrzeć na butnych amerykańskich żołnierzy, którzy z wyższością odnosili
się do Irakijczyków. Zapominali, że w dolinach Eufratu i Tygrysu była kolebka
cywilizacji, gdzie tworzono wyższą matematykę i tak dalej” 25. Po 11 września
2011 roku nasiliły się głosy piętnujące islam jako taki, dopatrujące się w samych
jego założeniach przyzwolenia na dramat World Trade Center i przeciwstawiające
mu cywilizowane rysy Zachodu (wypowiedzi Oriany Fallaci, Agnieszki Kołakowskiej i in.). Warto jednak pamiętać o takich skutkach zachodniego ekskluzywizmu,
o jakich mówi Andrzej Mencwel odwołując się do dwóch przykładów. „Pierwszy to
wyspa Tasmania, której nazwa pochodzi od admirała, który ją rzekomo odkrył.
Wszyscy rdzenni mieszkańcy Tasmanii zostali wyrżnięci w ciągu pierwszych kilkudziesięciu lat panowania cywilizacji europejskiej na tej wyspie – i nawet nie wiemy,
jaki był ich etnonim. Tzn. jak oni sami siebie nazywali. Drugi taki przypadek to
Karaiby. Jak wiadomo, mniej więcej w pół wieku po odkryciu tzw. Wysp Karaibskich przez Krzysztofa Kolumba, nie pozostał już ani jeden rdzenny mieszkaniec
tych wysp” 26. Dopiero teraz dowiadujemy się, dodaje Mencwel, że liczba ofiar
angielskiego cywilizowania Indii sięga stu milionów, a belgijskiego cywilizowania
Konga przez króla Leopolda przekracza kilkanaście milionów. Można by wskazać
wiele innych, znanych dobrze konkretów związanych z kulturowym imperializmem
jednej kultury w stosunku do innych (podboje, misje religijne, narzucanie wzorów
kulturowych, standardów politycznych itp.). Jednak zwolennicy roszczenia do uniwersalnej ważności europejskich pryncypiów, na przykład praw człowieka, znajdują
argumenty w aktach okrucieństwa, jakie sankcjonowane są wciąż w innych kulturach. „Pytanie nie brzmi więc, czy Zachód ponosi odpowiedzialność za poszanowanie praw człowieka na całym świecie. Pytanie brzmi, jak może on sprostać tej
odpowiedzialności” 27.
Wartościowanie kultur uwikłane jest w aksjologię właściwą kulturze wartościującej, stanowi więc akt sądzenia „we własnej sprawie”. Świadomość tę miał Bronisław Malinowski, gdy w 1912 roku oponował przeciwko kwalifikowaniu kultur
jako „lepszych” i „gorszych”. Kultury są różne i wszystkie są dobre, jeśli zaspokajają ludzkie potrzeby (przynależności, bezpieczeństwa, religijne, artystyczne itp.).
Pogląd ten podzielał Ryszard Kapuściński.
Pytany, czy w takim razie zechciałby postawić w jednym szeregu Szekspira
i gawędziarza z indiańskiej wioski, odpowiada: „Ale Malinowskiemu nie chodziło
o porównywanie kultur, o stawianie znaku równości między Szekspirem a plemienLeon Tarasewicz, Sztuka – okno na transcendencję?, „Przegląd Powszechny” 2011,
Nr 7-8.
26
Andrzej Mencwel, dz. cyt.
27
Heinrich A. Winkler, Władza, moralność i prawa człowieka, „Przegląd Polityczny”
2013, Nr 121/122.
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nym gawędziarzem. Nie da się ich porównać, ale w ramach swoich kultur spełniają
tę samą rolę: zaspokajają duchowe potrzeby człowieka. Na tym polega istota
kultury, że zaspokaja wewnętrzne potrzeby człowieka odróżniające nas od świata
zewnętrznego” 28.
Szanse porozumienia międzykulturowego, zwłaszcza gdy miałoby obejmować
wielkie kręgi kulturowe, oceniane są zazwyczaj sceptycznie. Możliwości komunikacyjnych szuka się poza językiem pojęciowym, będącym emanacją kultur par
excellence. Poszukiwania te nie przynoszą jednak dobrych rezultatów. Język mitów
i symboli okazuje się językiem „zapomnianym”, jak określił to Erich Fromm. Język
sytuacji granicznych, rozumianych w duchu Karla Jaspersa, jako opresja egzystencjalna wyrzucająca poza formy kulturowe, ujawnia się niezwykle rzadko. Język
ciała, jak pokazują badania antropologiczne, również nie uniknął kulturowych
skażeń. Amartya Sen – filozof i ekonomista (nagroda Nobla w 1998 r.) – nie widzi
problemów komunikacyjnych w świecie, w którym tożsamość kulturowa staje się
raczej przedmiotem wyboru niż losu. „Ja sam na przykład jestem jednocześnie
Azjatą, obywatelem Indii, Bengalczykiem, amerykańskim i brytyjskim rezydentem,
ekonomistą parającym się w wolnych chwilach filozofią, autorem, znawcą sanskrytu, człowiekiem wierzącym w sekularyzm i demokrację, mężczyzną, feministą,
heteroseksualistą, obrońcą praw gejów i lesbijek, człowiekiem prowadzącym niereligijne życie” 29. Zdaje się, że Sena nie mówi o kulturze, lecz o cywilizacji, materialnej
emanacji kultury. Kultura jest stanem ducha, cywilizacja stanem rzeczy i zjawisk,
które – istotnie – podlegają spłaszczającej globalizacji (technologia, biznes, popkultura, zabiegi psychohigieniczne orientalnego pochodzenia itp.). „Niech cywilizacja
oznacza to wszystko, co ludzkość stworzyła, dodała do natury dla ułatwienia
i ulepszenia życia, i co wielu ludziom jest wspólne, a kultura – te przeżycia i czynności poszczególnych ludzi, którzy wydali cywilizację i z cywilizacji korzystają.
Cywilizacja czyni, że świat dzisiejszy jest różny od pierwotnego, a kultura, że ludzie
dzisiejsi są od pierwotnych różni” 30. W głębszym (duchowym) doświadczeniu bariery kulturowe okazują się niemożliwe do pokonania. Mówi o tym, pytany o swe
poszukiwania buddyjskie, tłumacz i znawca sanskrytu Ireneusz Kania: „Jestem
mimo wszystko człowiekiem Zachodu, wrośniętym w świat kultury zachodniej,
który jest mi bardzo bliski. Tamten świat też stał mi się bardzo bliski, ale ciągle
mam wątpliwości, czy pomimo trzydziestu paru lat intensywnych studiów naprawdę
rozumiem buddyzm. Tak więc mimo wszystko chyba lepiej rozumiem świat,
w którym wyrosłem, świat wartości, którymi tutaj oddychamy” 31. Realistycznie
(i gorzko) brzmią wersy Ballady o Wschodzie i Zachodzie Rudyarda Kiplinga: „Oh,
East is East, and West is West,/ And never the twain shall meet”.
Z Pińska w świat. Z Ryszardem Kapuścińskim rozmawia Katarzyna Janowska,
„Tygodnik Powszechny” 2008, Nr 4.
29
Amartya Sen, Żyjemy w czasach tyranii wspólnot, „Europa”, dodatek do „Dziennika”,
30-31 sierpnia 2006 r.
30
Władysław Tatarkiewicz, Cywilizacja i kultura [w:] tegoż, Parerga, Warszawa 1978,
s. 76.
31
Cyt. za: Andrzej Osęka, Spojrzenie w ciemność, „Znak” 2003, Nr 5.
28
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5.

Europa i jej korzenie

Nazwa ta odnosi się do jednego z wielkich kręgów kulturowych stanowiących
pokłosie utrwalonego w micie „pomieszania języków”. Nie jest to jedyne miano, ten
sam krąg bywa też określany jako kultura zachodnia (okcydentalna), śródziemnomorska, łacińska, helleńska czy judeochrześcijańska. Jak widać, nie zawsze zakresy
tych określeń pokrywają się, nie odpowiadają też ściśle pojęciu cywilizacji Zachodu,
które Samuel Huntington wyodrębnił w swojej klasyfikacji. Łatwo podważyć tożsamość Europy i Zachodu, skoro europejski jest także Wschód wraz ze swoją bizantyńską mistyką i sztuką (Marc Chagall, Mark Rothko, Jerzy Nowosielski). Zachód
w tym kontekście pojmowany jest jedynie jako „racjonalna”, bliska Atenom i odległa od Jerozolimy część Europy. Europejskość ma wieloraki sens – kulturowy, geograficzny, chyba przede wszystkim historyczny, związany ze wspólnotą dziejów od
Cesarstwa Rzymskiego aż do czasów dzisiejszych. Etymologia nazwy nie jest jasna:
bywa wywodzona z greckiego europos (łagodne, dobre wzniesienie) lub z asyryjskiego ereb (zachód). Związek Europy z zachodem widoczny jest w micie o córce
króla fenickiego Agenora (u Homera w Iliadzie – Feniksa), którą porwał Zeus wcielony w postać białego byka o złotych rogach. Popłynął z Europą na zachód, na
Kretę, gdzie urodziła mu trzech synów. Opowieść ta pokazuje, że kultura europejska
wywodzi się z Azji (Paul Valéry mawiał, że Europa to „wyrostek robaczkowy
Azji”) i że jest kulturą młodą, młodszą od Egiptu, Mezopotamii, Indii i Chin. Liczy
niespełna cztery tysiące lat 32. Pojęcie Europy występuje już w starożytności,
np. w pismach astrologiczno-geograficznych Ptolemeusza Tetrabiblion. Ponownie
słowo to pojawia się za czasów Karola Wielkiego (odnotowane zostało w kronice
bitwy z muzułmanami pod Poitiers, 732 r.). Wtedy też – zgodnie z późniejszą opinią
papieża Piusa II (Eneasza Sylwiusza Piccolominiego, 1458–1464) – Europa zyskuje
swą tożsamość poprzez opozycję do islamu. (Tożsamość zdaniem badaczy tej
kwestii łączy dwa aspekty: pozostawanie tym samym [sameness] i odróżnianie się
od innych [distinctiveness]). Taki właśnie, religijny wyznacznik tożsamościowy
sprawia, że w kolejnych wiekach mówiąc o obszarze europejskim używa się
powszechnie określenia wyznaniowego Christianitas (Res Publica Christiana).
Źródeł europejskiej kultury upatruje się – o czym wspomina cytowany wyżej
Leszek Kołakowski – w trzech antycznych obszarach. Określa się je symbolicznie
jako Golgotę, Akropol i Kapitol. Podobnie sądzi znawca europejskiej starożytności,
Zygmunt Kubiak: „Nasze klasyczne dziedzictwo jest żydowsko-grecko-łacińskie” 33.
Dlatego też za człowieka w pełni wykształconego mógł uchodzić jedynie vir trium
linguarum, osoba znająca hebrajszczyznę, grekę i łacinę. Takie renesansowe wymogi bliskie były wybitnemu filologowi klasycznemu, Stefanowi Srebrnemu: „Aby
zasłużyć na miano człowieka kulturalnego, nie wystarczy przystosowanie do warunków kultury zewnętrznej, nie wystarczy nabycie pewnych określonych cech, związanych z nowoczesnymi warunkami życia. Nie dość stać na pewnym poziomie pod
Carl F. von Weizsäcker, Ramy i obraz. Europa wśród kultur świata; między mocarstwami światowymi; na rynku światowym [w:] Krzysztof Michalski (red.), Europa
i co z tego wynika, Warszawa 1990, s. 21.
33
Zygmunt Kubiak, Obecność tradycji antycznej, „Znak” 1992, Nr 1.
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względem […] ogłady w stosunkach z ludźmi, pod względem pewnego wykwintu
w upodobaniach, unikania zadowoleń zbyt grubych i pierwotnych itd.. Nie dość
również posiadać pewną dozę wiadomości z różnych dziedzin […]. Nie, kulturalnym będzie ten tylko, kto całe współczesne sobie życie, którego jest cząstką, potrafi
zrozumieć jako całość, jako organizm […] związany najściślejszymi węzłami genetycznymi z przeszłością […]. Przeszłość nie umarła. Żyje ona w każdym niemal zjawisku otaczającej nas kultury; i przez to treść tych zjawisk staje się nieskończenie
bogatsza i głębsza” 34. Nie znaczy to, że starożytność jest formą, której współczesność stanie się martwym odwzorowaniem. Stefan Srebrny, za swoim mistrzem
Tadeuszem Zielińskim, uznawał antyk za ziarno, nie za normę, której trzeba wiernie
przestrzegać. Za ziarno, ale i za kulturowy fundament, na którym opiera się europejska wspólnota. Zwraca na to uwagę Jerzy Stempowski w liście do Jerzego
Wittlina z 23 sierpnia 1957 roku: „Rozbitkowie po wielkich katastrofach, barbarzyńcy dochodzący do władzy i samotnicy niezgodni ze swym czasem, gdy brali do
ręki Homera, odnajdywali ciągłość czasu i łączność z wszystkimi pokoleniami” 35.
W wielu elitarnych szkołach publicznych w Wielkiej Brytanii realizowany jest dziś
klasyczny, odwołujący się do antyku model kształcenia. „Nie ma w Tukidydesie
i Cyceronie niczego takiego, co pasuje do czasów Machiavellego, a nie pasuje do
naszych: rzecz w tym, jak i do czego się ich użyje. Europejskie elity intelektualne,
arystokracja, szlachta, a z czasem także klasy średnie, absolwenci gimnazjów klasycznych, studenci prawa i medycyny, nauczyciele, urzędnicy i duchowni, używali
antycznego dziedzictwa nie jako osłony przeciwko gazom bojowym i remedium na
tyfus, lecz po to, by w oparciu o nie budować ducha wspólnoty kulturowej […].
Europejczycy doskonalili umiejętność życia w przeszłości klasycznego antyku greckiego i rzymskiego przez stulecia, i stworzyli wspólnotę, która przetrwała wieki” 36.
Źródła kultury europejskiej od jakiegoś momentu łączą się i współistnieją ze
sobą tworząc całość nierozerwalną, wspólną ojczyznę ludów Europy. Imperium
rzymskie „zjednoczone przez rzymskie prawa i rzymskich żołnierzy, duchowo nasycone było hellenizmem. Grecka filozofia, grecka literatura, grecka sztuka – oto był
nalot duchowy, jaki okrywał wówczas ten świat. A do świata tego należeli już
wówczas Żydzi – pierwsza miłość Boga i (do czego przyznać się dziś musimy my,
chrześcijanie) Jego ostatnie cierpienie” 37. Przytoczona wyżej wypowiedź kardynała
Kőniga mówi o specyfice poszczególnych źródeł. Możliwe jest tu pobieżne tylko
rozwinięcie tych uwag.
Źródło ateńskie – najwcześniejsze i najbogatsze. Grecja, pisze Stefan Srebrny,
„stworzyła najgłębsze podstawy tego, czym po dziś dzień żyjemy” 38. Tu powstaje
filozofia przezwyciężająca myśl mitologiczną, oparta na dwóch pniach poznawczych: racjonalizmie i empiryzmie. Racjonalizm grecki wiąże się z koniecznością
34

Stefan Srebrny, Teatr grecki i polski, Warszawa 1984, s. 20.
Jerzy Stempowski, Listy do różnych adresatów, Warszawa 2000, s. 185.
36
Marta Bucholc, dz. cyt.
37
Franz Kőnig, Duchowe podstawy Europy [w:] K. Michalski (red.) Europa…, dz. cyt.,
s. 12.
38
Stefan Srebrny, dz. cyt., s. 24-25.
35
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argumentacji, nie zaś narzucania swych tez. Myślenie racjonalne opiera się na
strukturze dialogicznej, co widoczne staje się także w dramacie, przede wszystkim
w tragedii. Filozofię grecką cechuje bezinteresowność dążenia do mądrości: nie dla
korzyści dąży się tu do wiedzy, tylko dla samej wiedzy. Ugruntowują się elementarne poczucia ontologiczne, zgodnie z którymi pełna bytowość przynależy temu,
co wyraża się w liczbie pojedynczej, nie mnogiej. Także – poczucia logiczne, co
wyrażają arystotelesowskie kanony logiki dwuwartościowej: niesprzeczności i wyłączonego środka. Rychło też z racjonalnej filozofii wyłonią się nauki szczegółowe –
geometria, astronomia, matematyka.
W Grecji powstaje i rozwija się teatr, czego ślady pozostały w dzisiejszym
języku (théatron [θέατρον], skené [σκηνή], drãma [δρᾶμα], tragodia [τραγῳδία],
komodia [κωμῳδία] itp.). Z teatrem łączy się literatura – twórczość dramaturgiczna
(Tespis, Frynichos, Ajschylos, Sofokles, Eurypides, Arystofanes), liryczna (Safona,
Kallimach), epicka (Homer, Hezjod, Herodot). Grecka architektura, cechująca się
prostotą, umiarem, harmonią (kolumny, belkowanie poprzeczne, trójkątny portyk).
Malarstwo (pozostało tylko na wazach): figuratywność, mimesis, perfekcja wykonawcza. Rzeźba: Fidiasz („Atena Prochemas”, „Zeus Olimpijski”), Myron
(„Dyskobol”, „Grupa Atena i Marsjasz”). Tu tworzy się organizacja obywateli (polis
[πόλιις]) kierująca się zasadami współudziału we władzy (demokratia,
[σημοκρατία]). Stefan Srebrny przytacza tłumaczony przez siebie fragment Persów
Ajschylosa (sztuka powstała w 472 roku p.n.e., osiem lat po bitwie pod Salaminą).
Królowa Persów (matka Kserksesa) zasięga u chóru wiadomości o Atenach:
„– Któż pasterzem tego ludu? Jakiż włada nim mąż?”. I słyszy w odpowiedzi:
„– Zgoła nikt: nie mają pana, nie chcą być z niczyich sług” 39.
Źródło rzymskie, zasadniczo kumulujące i zaszczepiające w podbijanym świecie wartości ateńskie, w jednej przynajmniej dziedzinie przynosi własne dokonania.
Tą dziedziną jest prawo stanowione, będące fundamentem ustroju państwowego.
Zasady prawa rzymskiego (prawo nie działa wstecz, ciężar dowodu winy spoczywa
na oskarżycielu i inne) stały się w Europie elementem świadomości potocznej jako
oczywistość związana z poczuciem sprawiedliwości. Nic zatem dziwnego, że współczesny Europejczyk studiujący prawo zobowiązany jest zaliczyć przedmiot „Prawo
rzymskie”.
Inne są jeszcze osiągnięcia Rzymu, choć nie tak znaczące jak wskazane wyżej.
Inżynieria lądowa, wodna (akwedukty), technika wojenna, kunsztowne zasady retoryki – to wytwory rzymskiej cywilizacji, które również utrwaliły się w tradycji
europejskiej.
Źródło judeochrześcijańskie łączy w sobie dwa pierwiastki: starotestamentowy
(judajski) i nowotestamentowy (chrześcijański). Żydzi zyskali sobie w kulturze
trwałe miejsce jako „budowniczowie czasu” (zgodnie z tą metaforą budowniczymi
przestrzeni są Egipcjanie, budowniczowie państwa to Rzymianie, niebo zbudowali
chrześcijanie). Czas w tradycji judajskiej spleciony jest z historią pojmowaną jako
Tamże, s. 36. Badania historyczne pokazują, że demokracja jest o dziesiątki wieków
starsza od ateńskiej i wywodzi się z Orientu (Syria, Irak, Iran).
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plan zbawienia (idea ta przeniknęła do greki jako kairos (καιρός). Jest to czas
linearny i nieodwracalny, mający swój początek (pierwsze słowo Starego Testamentu: Bereszit – „W początku…”)40. Nieodwracalność czasu to cecha, z której
bierze się właściwe Zachodowi doświadczenie śmierci – odmienne np. od doświadczenia orientalnego, związanego z czasem opisanym na okręgu, powtarzającym swe
cykle. Dość przywołać przypisywane Heraklitowi z Efezu Panta rei kai ouden
menei (Пάντα ρέι και οủσέν μένει) – wszystko płynie, nic nie stoi w miejscu. Także
horacjańskie Carpe diem (chwytaj dzień) czy Wisławy Szymborskiej Nic dwa razy.
Wkład chrześcijaństwa do europejskiej kultury jest trudny do ogarnięcia.
Chrześcijaństwo wyrasta z myśli judajskiej łącząc ją z tradycją antyczną, grecką
i rzymską. Tradycję tę wypełnia sobie właściwą duchowością i aksjologią, nad czym
bolał Fryderyk Nietzsche, widzący w nowej wierze triumf „resentymentu niewolników” nad wybitnymi jednostkami epoki klasycznej. „Kto na razie zwyciężył,
Rzym czy Judea? Ależ nie ulega wątpliwości: dość zważyć, przed kim dzisiaj
w samym Rzymie bije pokłony jako przed kwintesencją najwyższych wartości – nie
tylko w Rzymie, lecz omal w połowie ziemskiego globu […]. Rzym bez wątpienia
uległ” 41. W tym obszarze aksjologicznym ukształtowało się pojęcie osoby i przyrodzonej jej wolności – nie naród (społeczeństwo) jest podmiotem, lecz jednostka
stojąca wobec Boga i swego sumienia. Tutaj kształtowały się zręby nowożytnej
demokracji. Od X wieku, pisze Jerzy Kłoczowski, „zaczyna się ruch tworzenia
tysięcy małych ludzkich wspólnot – communitas – […] Członkowie takich wspólnot
połączeni byli jednym prawem i jednym aparatem egzekwowania tego prawa. Były
więc wspólnoty pracujących na roli i wspólnoty miejskie – przede wszystkim rzemieślników i ludzi handlu, wspólnoty uniwersyteckie i parafialne. Z tych średniowiecznych wspólnot wywodzi się nowoczesna demokracja, samorząd lokalny nawiązuje do nich w prostej linii” 42. Wraz z zalążkami struktur demokratycznych,
kształtował się stosunek do drugiego człowieka pojmowanego jako bliźni. Stosunek
ten opierał się na miłosierdziu (cărităs) i stał się źródłem instytucji praw człowieka.
Jak pisze Jacques Le Goff, „Dzisiejsze ruchy praw człowieka, ruchy humanitarne,
które często określają się jako czysto laickie, tak naprawdę są kontynuacją, jeśli
nawet nie rzeczywistości historycznej, to tradycji zrodzonych z chrześcijańskiego
nauczania. Po prostu: miłuj bliźniego swego jak siebie samego – tego nigdy nie
powiedziano w starożytności antycznej” 43. Wyraźne jest oddziaływanie chrzęścijaństwa na architekturę (gotyk, witraż, pojawienie się światła w katedrze symbolizujące wolę otwarcia, zapraszanie) i na muzykę (chorał gregoriański, msza polifoPrzyjęty w tłumaczeniach polskich „Na początku…” jest zwrotem błędnym. Por.
André Neher, Wizja czasu i historii w kulturze żydowskiej [w:] Andrzej Zajączkowski
(red.), Czas w kulturze, Warszawa 1988, s. 261 n.
41
Fryderyk Nietzsche, Z genealogii moralności, Kraków 2011, s. 47. Renesans,
przyznaje filozof, przywrócił ideał klasyczny „w niesamowity i olśniewający sposób” –
jednak było to chwilowe tylko przebudzenie.
42
Jerzy Kłoczowski, Wspólnoty chrześcijańskie w tworzącej się Europie, Poznań 2003,
s. 34.
43
Cyt. za: Marek Rapacki, Korzenie, „Gazeta Wyborcza”, 7-8 czerwca 2003 r.
40
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niczna mistrzów piętnasto- i szesnastowiecznych, fuga, motet). W zakonach
powstawały biblioteki, zapisywano tam kroniki, kształcono umiejętności związane
z rolnictwem i rzemiosłem. Ze szkół zakonnych wzięły się uniwersytety.
Dwa są najważniejsze duchowe elementy chrześcijańskiej spuścizny. Pierwszy
dotyczy werbalizacji podstawowych tez moralnych, odczuwanych w zachodnim
kręgu jako podstawowe. Wyraża je Jezus w najobszerniejszej swej mowie, w Kazaniu na Górze 44, gdzie wyznacza nową perspektywę zbawczą i uchyla Prawo Starotestamentowe. Przestrzega więc m.in. przed nieżyczliwym mówieniem (i myśleniem) o bliźnich, przed szukaniem odwetu, czynieniem dobra dla poklasku, publicznymi, na pokaz odbywanymi modłami, osądzaniem innych, fałszywymi prorokami.
Mówi o wartości ubóstwa i o tym, by miłować także wrogów. Drugim duchowym
składnikiem chrześcijaństwa jest poczucie świętości i pojęcie Boga. Podobnie jak
w tradycji judajskiej, Bóg chrześcijan jest bytem osobowym. W przeciwieństwie do
tej tradycji jest bytem doświadczanym jako istność niepojęta dla człowieka, odmienna ontycznie i wywołująca lek. Te cechy świętości szczególnie wyraźnie opisuje
fenomenolog religii, Rudolf Otto. Świętość – którą określa jako numinosum
(od nūmen: polecenie bogów, wola boska) – łączy w sobie element racjonalny i irracjonalny (misteryjny, zalegający „dno duszy”). „Przez »racjonalne« w pojęciu
bóstwa rozumiemy to, co z niego wchodzi do jasnego pojmowania naszej zdolności
rozumienia, w zakres znanych i dających się zdefiniować pojęć. Twierdzimy następnie, że wokół tego zakresu pojęciowej jasności znajduje się tajemniczo-ciemna
sfera, która wymyka się wprawdzie nie naszemu uczuciu, lecz naszemu pojęciowemu myśleniu […]” 45. Bóg dla chrześcijanina pozostaje w ostateczności Tajemnicą – budzi fascynację (mystērium fascinosum) a zarazem lęk (mystērium tremendum).
6.

Być Europejczykiem

Najtrudniej poznać i zrozumieć samego siebie – to prawda wręcz banalna.
Grecka tradycja przyczyn tej trudności upatrywała w braku dystansu do siebie –
w braku perspektywy, która pozwala zobaczyć przedmiot poznania wyraźnie, czyli
jako całość wyróżniającą się na szerszym tle. Wśród wielu prób budowania takiego
dystansu jedna jest szczególnie interesująca: chęć dotarcia do siebie za pośrednictwem kulturowych korzeni. Daje do myślenia trwałe powodzenie czytelnicze książek przedstawiających początki własnego świata. Opowieści biblijne i Opowieści
ewangelistów Zygmunta Kosidowskiego, Życie codzienne w Grecji w epoce homeryckiej Mireaux Émile`a, Złota Gałąź Jamesa G. Frazera, Wędrówki po starożytności
– to dość dowolnie wybrane, różną też mające wartość poznawczą, tytuły ilustrujące
tę tendencję. Czytanie tych książek można porównać z przeglądaniem starych
rodzinnych fotografii, które pokazując fragmenty przeszłości ujawniają źródła
obecnej tożsamości. Z kulturą jest podobnie. Na tym polega sens wyjaśniania
Mt 5-7; także: Łk 6.
Rudolf Otto, Świętość. Elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementów racjonalnych, Warszawa 1968, s. 94.
44
45

20

genetycznego i kauzalistycznego, że szukając odpowiedzi na pytanie „skąd jestem”,
dowiaduję się „kim jestem”.
Europejskość – co oczywiście tyczy także każdej innej kultury – jest cechą,
która w odniesieniu do człowieka wyraża kulturowy los, szczególnego rodzaju
„skazanie”. Kulturowy determinizm każe przyjąć ten los nawet wtedy, gdy nie wiąże
się ze szczególnymi powodami do dumy. Losu nie sposób zmienić 46; można
natomiast próbować go zrozumieć, uświadomić sobie jego składniki i zawarte
w nich sensy. Uznać zatem, że – chcę tego czy nie – jestem Europejczykiem, człowiekiem Śródziemnomorza. A skoro tak, to jestem też – w kulturowym sensie –
Grekiem, Rzymianinem, Żydem i chrześcijaninem. Świadoma przynależność do
zachodniego kręgu cywilizacyjnego oznacza również, że winienem dostrzegać
w tym kręgu rzeczy chwalebne i niegodziwe, ludzi zyskujących sławę z powodów
szlachetnych i zbrodniczych, osoby wybitnie twórcze i wybitnie destrukcyjne.
Powinienem pamiętać o tym, co podkreślał szwajcarski pisarz François Bondy,
że Adolf Hitler jest w takim samym stopniu europejczykiem, jak Milan Kundera.
Zakończenie
W artykule zawarto filozoficzne refleksje nad istotą kultury europejskiej w kontekście jej uwarunkowań historycznych, nawiązując do dyskusji nad kształtem
Wspólnoty Europejskiej. Jednym z aspektów tej dyskusji jest uwzględnienie kulturowego podział świata, a także przyjęcie założenia, iż rozwój człowieka, jego
psychika i zachowanie są określone przede wszystkim przez kulturę. Przy takim
podejściu, kultura jest poznawalna poprzez intelektualizm lub relatywizm – jednak
zasadnym jest stwierdzenie, że wraz ze zdobywaną wiedzą i doświadczeniem
intelektualizm w tym poznawaniu pełni coraz większą rolę. A wraz ze wzrostem
świadomości kulturowej wzrasta świadomość przynależności do kręgu kulturowego.
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Streszczenie
Nie ma bezkarnych aktów twórczych. Kultura tworzona przez człowieka (cultura
culturata) alienuje się i staje się kulturą tworzącą (cultura culturans), determinującą
ludzkie życie. Świat jest kulturowo podzielony. Kultura europejska (zachodnia) jest
jednym z kilku wielkich kręgów kulturowych, zakorzenionych w tradycji greckiej
(Akropol), rzymskiej (Kapitol) i judeochrześcijańskiej (Golgota).
Summary
The are no unpunished creative acts. The culture created by a man (cultura
culturata) alienates and becomes a creating culture (cultura culturans), determining
human life. The world is divided by culture. The European (Western) culture is one
of the biggest cultural circles, rooted in the Greek tradition (Acropolis), Roman
(Capitol) and Judaic-Christian (Golgotha).
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CZĘŚĆ I
PART I
PRZESTRZEŃ I SPOŁECZEŃSTWO
SPACE AND SOCIETY
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Krystyna Adamska

ZACHOWANIA PATRONIZUJĄCE –
BLOKOWANIE SPRAWIEDLIWOŚCI W ORGANIZACJI (CZ. I)
Słowa kluczowe: sprawiedliwość, sprawiedliwość w organizacji, bezstronność,
myślenie stereotypowe, zachowania patronizujące

PATRONIZING BEHAVIOURS –
BLOCKING THE JUSTICE IN ORGANIZATIONS (PART I)

Keywords: justice, organizational justice, organizational fairness, stereotyping,
stereotypical thinking, patronizing behaviour
Wstęp
Przedsiębiorstwa gospodarcze nieustannie poszukują nowych metod i sposobów podnoszenia efektywności. Od lat 80. XX w. doceniają w tym względzie znaczenie pracowników, traktowanych jako zasób firmy, zgodnie z koncepcją kapitału
ludzkiego. Ostatnie lata pokazały, że nawet właściwie funkcjonujące procedury personalne, takie jak systemy wynagradzania i motywowania, oceny okresowe czy
szkolenie pracowników, choć pożądane, są często niewystarczające. Istotne jest
szersze podejście do kształtowania organizacji, budowanie systemów wartości,
wskazywanie określonych norm postępowania, czyli zarządzanie aspektami niematerialnymi i „niewidzialnymi”. Zarządzanie, czyli podejmowanie świadomych działań, których wynikiem ma być odwoływanie się do określonych wartości i przestrzeganie wynikających z nich norm, a także stałe monitorowanie ich wpływu na
efektywność organizacji.
Wartością, która nabiera znaczenia i coraz częściej traktowana jest nie jako
pojęcie abstrakcyjne, ale jako oczekiwanie realizacji określonych i konkretnych
norm jest sprawiedliwość. Wyrazem tego jest zmiana dokonana w 1995 roku
w Konstytucji RP. Zgodnie z art. 8, mówiącym, iż „Przepisy Konstytucji stosuje się
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bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej” obywatelowi przysługuje możność powołania się bezpośrednio na zapis konstytucji, a nie – jak wcześniej – tylko
ustaw i przepisów z nich wynikających. Spowodowało to większą „bliskość” konstytucji oraz jej zapisów. Konstytucja przestała być wyłącznie źródłem ideałów i pojęć oraz wartości abstrakcyjnych, a stała się źródłem rzeczywistych praw obywateli.
Równolegle, w sferze gospodarczej pojawiła się koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu i, związane z nią, zarządzanie przez wartości. Odpowiedzialność ta może być rozpatrywana w kontekście makroekonomicznym jako
oddziaływanie na otoczenie organizacji, ale także w kategoriach mikroekonomicznych – jako kształtowanie określonego środowiska pracy. Efektem jest sposób
traktowania pracowników i współpracowników oparty na określonych wartościach,
związany z przestrzeganiem katalogu praw pracowniczych oraz respektowaniem
reguł współżycia społecznego funkcjonujących w określonym kręgu kulturowym,
a także dbałość o ich rozwój zawodowy oraz kształtowanie określonych umiejętności i postaw 1. Współczesne organizacje starają się kształtować praktyki organizacyjne w oparciu o zasady sprawiedliwości, czego efektem są systemy zarządzania
ludźmi i wynikające z nich procedury działania cechujące się bezstronnością. Dzięki
temu stopień znajomości, sympatii lub antypatii czy pokrewieństwo uczestników
organizacji nie mają mocy sprawczej. Jednak natura społecznych relacji, czyli tendencja do budowy więzi w oparciu o indywidualne upodobania, nawyki myślowe,
podobieństwo czy więzy rodzinne nie wspiera idei sprawiedliwości. „Niemal każdy
związek celowy odznaczający się czysto dobrowolnym członkowstwem, poza spełnianiem swego zasadniczego zadania, na które skierowane jest stowarzyszone działanie, tworzy zwykle między uczestnikami stosunki mogące stanowić podstawę
wspólnotowego działania zdążającego niekiedy do całkowicie odmiennych celów.” 2
Zachowania patronizujące są skutkiem stawiania się w relacji do innych w roli
opiekuna lub dobrego ojca i charakteryzują się swoistą – z reguły nieuświadamianą
– dwoistością intencji osoby je przejawiającej. Zachowania te zawierają komponent
wyraźnie pozytywny: życzliwość wobec osoby patronizowanej, chęć okazania jej
pomocy oraz wyraźnie negatywny: traktowanie osoby jako mniej kompetentnej,
o mniejszych umiejętnościach i wiedzy oraz umniejszanie znaczenia danej osoby 3.
Dzięki tej dwoistości przez ich adresatów nie są odbierane jako jednoznacznie
pozytywne - mają charakter wspierający, a jednocześnie wykluczający. Ich źródłem
mogą być nieformalne stosunki władzy i zależności oraz stereotypy.
Działania wspólnotowe, w dużej mierze wspierane są poprzez relacje podtrzymujące stosunki władzy, opierają się na stereotypach. Utrwalony kulturowo
sposób myślenia o zachowaniach lub osobach bezrefleksyjnie kształtuje decyzje
i wpływa na sposób komunikowania się. Stereotypizowanie jest sposobem na
uproszczenie myślenia, gdyż rzeczywistość jest zbyt różnorodna, aby możliwe było
1

T. McEwan, Managing Values and Beliefs in Organisations, Prentice Hall, New York
2001, s. 115.
2
M. Weber, Gospodarka i społeczeństwo, PWN, Warszawa 2002, s. 267.
3
J. E. Adler (2001), Patronizing, “Journal of Social Philosophy”, Vol. 32 No. 4, s. 621.
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posiadanie zróżnicowanych postaw wobec każdej napotkanej osoby. W tym sensie
ograniczona zdolność do przetwarzania informacji powoduje stosowanie skrótów
poznawczych w postrzeganiu i ocenie innych.
Celem artykułu jest wskazanie jak stosowanie lub niestosowanie reguł sprawiedliwości wpływa na efektywność organizacji i w organizacji, a także jak zachowania patronizujące zaburzają sprawiedliwość organizacyjną. Ze względów redakcyjnych artykuł podzielono na dwie części. W pierwszej opisano zależności pomiędzy sprawiedliwością a efektywnością organizacji. Część druga precyzuje pojęcie
zachowań patronizujących i jego powiązanie ze stereotypami oraz omawia skutki
funkcjonowania zachowań patronizujących w organizacji – przede wszystkim zaburzenie sprawiedliwości oraz obniżanie indywidualnej efektywności.
1.

Od sprawiedliwości do efektywności
1.1. Sprawiedliwość jako wartość uniwersalna

Sprawiedliwość jako bezstronność. Teoria sprawiedliwości rozumianej jako
bezstronność Johna Rawlsa 4 sięga korzeniami idei Kanta i Rousseau, zgodnie
z którą wolność jest działaniem zgodnym z prawem tworzonym przez samych siębie. Uznanie wartości prawa prowadzi do etyki wzajemnego szacunku i własnej
godności. „Pragnienie działania sprawiedliwego, gdy je właściwie rozumieć, wywodzi się z pragnienia jak najpełniejszego wyrażenia tego, kim jesteśmy lub kim możemy być, mianowicie naszej natury wolnych i równych istot rozumnych mających
swobodę wyboru. Jak sądzę, Kant dlatego właśnie mówi o zaniechaniu działania
według prawa moralnego jako o czymś, co powoduje wstyd, a nie poczucie winy” 5.
Wstyd to uczucie, które towarzyszy własnym postępkom naruszającym wewnętrzne
standardy zachowania, a zarazem godzi w poczucie własnej wartości. Jednostka
w sposób naturalny dąży do wzmocnienia poczucia własnej wartości oraz uzyskania
aprobaty i poparcia ze strony innych. Wysokie poczucie własnej wartości stanowi
potwierdzenie, że jej zamierzenia i plany są godne realizacji, a także, że wierzy we
własną zdolność do urzeczywistnienia tego, co realnie jest możliwe do osiągnięcia.
Przyjemność płynąca z realizacji własnych planów nadaje życiu sens i wzmacnia
chęć do podejmowania kolejnych działań. Osoba, która jest w stanie zaspokajać
swoje żywotne potrzeby to osoba autonomiczna, a jej decyzje dyktowane są wolnymi wyborami. Poczucie zadowolenia towarzyszące tym wyborom skłania do poszukiwania takiego otoczenia, które sprzyja realizacji planów 6.
Pojmowanie sprawiedliwości jako bezstronności oznacza, że każda osoba, niezależnie od jej pozycji społecznej, umiejętności, wiedzy, poziomu inteligencji czy
pochodzenia zobowiązana jest do wypełniania nakazów prawa i jest mocą tego
prawa chroniona. Każdy członek społeczności jest domyślnie traktowany jako osoba
J. Rawls, Teoria sprawiedliwości, PWN, Warszawa 1994.
Ibidem, s. 352.
6
R. M. Ryan, E. L. Deci (2000), Self-determination theory and the facilitation of
intrinsic motivation, social development, and well-being, “American Psychologist”,
No. 55, 68-78.
4
5
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racjonalna, która jest w stanie i dąży do maksymalizacji indywidualnego profitu oraz
rozsądna, czyli dysponująca wystarczającą dozą wyobraźni, by ocenić jak jej czyny
wpływają na innych ludzi i w jakim stopniu te rezultaty byłyby pożądane przez nią
samą, gdyby ktoś postępował wobec niej podobnie. Przypisywanie tych właściwości
każdej bez wyjątku osobie wiąże się z zasadą równych wolności i oznacza przynależny każdemu szacunek ze strony innych.
Sprawiedliwość jako informacja zwrotna. Ze względu na rolę, jaką akceptacja
ze strony innych odgrywa w formowaniu tożsamości jednostki, jej stosunek do samej siebie będzie pochodną tego, jak jest traktowana 7. Sprawiedliwe traktowanie
w organizacji informuje o roli, jaką dana osoba odgrywa i pośrednio decyduje
o efektywności jej działań. Poczucie, że jest się traktowanym niesprawiedliwie
wymaga wyjaśnienia sprzeczności pomiędzy tym, czego się oczekuje, a tym co się
otrzymuje. W zależności od poziomu poczucia własnej wartości osoba ma skłonność
do przypisywania przyczyny tej niesprawiedliwości bądź zewnętrznym okolicznościom lub osobom, bądź do poszukiwania przyczyn w sobie samej. Aprobata pochodząca od współpracowników i przełożonych jest informacją o tym, że podejmowane
wysiłki przynoszą efekty. Natomiast brak aprobaty, przyjęty jako uzasadniony,
informuje, że wykazana aktywność nie była właściwa z punktu widzenia umowy
określającej pożądane zachowania. Niesprawiedliwe oceny lub reakcje uznane
za niesprawiedliwe naruszają tę umowę.
Rolę, jaką w percepcji organizacji odgrywa ocena sprawiedliwości, Tom
R. Tyler 8 przypisuje znaczeniu jakie odgrywa przynależność do grupy, będąca
źródłem informacji o wartości własnych postaw i działań. Uczestnictwo w grupie
zaspokaja potrzebę emocjonalnego wsparcia i potrzebę przynależności. Zainteresowanie przynależnością rozszerza się na długoterminowe relacje z instytucjami
i stojącymi za nimi autorytetami, mającymi wpływ na życie danej jednostki. Autorytety i instytucje traktowane są jako trzecia strona w sytuacji rozbieżności interesu
i oczekuje ona ich neutralności w procesie podejmowania decyzji. W zamian za to
oferuje lojalność, będącą wynikiem przypisywania władzom dobrych intencji. Ma
to znaczenie ze względu na fakt, iż bieżące interakcje umożliwiają przewidywanie
przyszłości. Jeśli więc jest się przekonanym, że władze starają się być bezstronne
w swoich decyzjach, to pojawia się gotowość do identyfikacji z celami organizacji.
1.2. Sprawiedliwość w organizacji
Kierowanie się zasadami sprawiedliwości w organizacji zwiększa szanse na
zaangażowanie członków w jej cele oraz podnosi efektywność osobistą i organizacyjną. Motywy jednostki mogą być różne i zmieniać się w zależności od
okoliczności, jednak istotnym czynnikiem wpływającym na podejmowane decyzje
jest ocena sposobu, w jaki jest się traktowanym. Dotyczy to zarówno podziału dóbr
i rozstrzygnięcia, czy wkład jednostkowy równoważony jest zyskami, jak i sposobu
G. H. Mead, Umysł, osobowość i społeczeństwo, PWN, Warszawa 1975.
T. R. Tyler, The psychology of procedural justice: a test of the group-value model [in:]
The social psychology of organizational behavior, L.Thompson (ed.), Psychology Press,
New York 2003.
7
8
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wyrażania uznania i dezaprobaty przez przełożonych, ilości uzyskiwanych informacji oraz sposobów podejmowania decyzji. Przekonanie o byciu traktowanym
sprawiedliwie odgrywa znaczącą rolę w kreowaniu społecznego poczucia tożsamości. Wynika z niego przekonanie, że uczestniczy się w działaniach grupowych,
które są przewidywalne i negocjowane.
Postrzeganie sprawiedliwości w organizacji związane jest z oceną relacji pomiędzy własnym wkładem w działania organizacji a uzyskiwanymi korzyściami.
Klasyczna teoria słuszności J. S. Adamsa (1965) wskazywała na oczekiwanie relatywnej równości ponoszonych nakładów i otrzymywanych efektów, przede wszystkim o charakterze materialnym, w stosunku do innych zatrudnionych osób. Koncepcja ta dotyczy sprawiedliwości określanej obecnie jako dystrybucyjna. Kolejnym
krokiem było rozszerzenie katalogu działań organizacji do sposobu alokacji zasobów, zasad związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników oraz z regułami awansowania, a także z przebiegiem procesu podejmowania decyzji. W jednej
z pierwszych publikacji Jerald Greenberg 9 rozważał problem sprawiedliwości organizacyjnej w kontekście reakcji pracowników na funkcjonujące procedury dotyczące
polityki wynagradzania oraz zarządzania płacami, a głównym miernikiem prowadzonych ówcześnie badań była satysfakcja z płacy. Ówcześnie definiowana sprawiedliwość oznaczała „ludzkie wyobrażenia o sprawiedliwości przez pokazywanie
jej stosowalności w organizacji 10”. Obecnie trudno mówić o jednorodnym pojęciu
sprawiedliwości, badacze analizują jedną z kilku wyraźnie zdefiniowanych form
postrzeganej sprawiedliwości, w każdej z nich uzyskując odmienne odpowiedzi na
pytanie „Jakie działania organizacji uznawane są za spra-wiedliwe ? 11”.
Rodzaje sprawiedliwości organizacyjnej wg Jasona A. Colquitta. Analizując
zagadnienie sprawiedliwości w organizacji J. A. Colquitt 12 zaproponował jej cztery
postacie: dystrybucyjna, proceduralna, interakcyjna i informacyjna. Sprawiedliwość
dystrybucyjna odnosi się do sposobu, w jaki dokonywany jest w organizacji podział
dóbr. W kwestiach pracowniczych ważne są takie aspekty jak dystrybucja zasobów,
awanse, decyzje o zatrudnianiu i zwalnianiu, a także podwyżki. Z kolei sprawiedliwość proceduralna wiąże się z jasnością procesów, które skutkują określonymi
decyzjami. Ten model kontroli zakłada, że ludzie nie są związani długotrwałymi
relacjami lub zależnościami rodzinnymi z osobami, które kontrolują. Sprawiedliwość proceduralna oceniana jest wysoko, gdy konsekwentnie i jednakowo wobec
wszystkich stosuje się deklarowane zasady, osoby wydające decyzje są neutralne,
procedury są rzetelnie sformułowane, istnieje możliwość wyrażenia swojej opinii na
temat podjętych decyzji, istnieje możliwość skorygowania niewłaściwych wyników,
obowiązuje zasada reprezentatywności oraz etyki. Powszechnie stosowane kryteria
9

J. Greenberg (1987), A Taxonomy of Organizational Justice Theories, “Academy of
Management Review”, Vol. 12. No. 1, p. 17.
10
J. Greenberg (2009), Everybody Talks A bout Organizational Justice, But Nobody
Does Anything About It, “Industrial and Organizational Psychology”, No. 2, p. 182.
11
Ibidem, p. 182.
12
J. A. Colquitt (2001), On the dimensionality of organizational justice: A construct
validity of a measure, „Journal of Applied Psychology”, No. 86, 386-400.
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tego rodzaju sprawiedliwości to: możliwość zabrania głosu przez pracownika oraz
przezwyciężanie uprzedzeń. Proceduralny aspekt sprawiedliwości jest kojarzony
z oceną organizacji jako całości. Trzeci rodzaj sprawiedliwości – interakcyjna odnosi się w dużej mierze do relacji z bezpośrednim przełożonym i definiowany jest jako
doświadczanie kontaktów z innymi, będące skutkiem wprowadzenia określonych
procedur. Sprawiedliwość ta mierzona jest stopniem, w jakim pracownicy czują,
że decydenci traktują ich z szacunkiem i wrażliwością oraz przedstawiają lub są
gotowi do przedstawiania argumentów na rzecz podejmowanych decyzji.
J. Colquitt 13 wymienia jako kluczowe cechy przełożonych rozkładających się na
dwóch wymiarach: skłonności do wyjaśniania oraz wrażliwości. Obejmują one
następujące działania: uzasadnianie, czyli wyjaśnianie podstaw podjętych decyzji,
prawdomówność, szacunek przejawiany poprzez uprzejmość, a nie niegrzeczność,
stosowanie zasad dobrego wychowania, np. powstrzymywanie się od niestosownych
uwag. Ostatni rodzaj, sprawiedliwość informacyjna, wiąże się z oceną szczerości
decydentów podczas komunikowania procedur, ich wyjaśniania, a także z oceną
racjonalności tych wyjaśnień i odpowiedniości ze względu na czas ich przekazania.
Sprawiedliwość w organizacji jest postrzegana poprzez jej dwa aspekty:
strukturalny i społeczny. Pierwszy odnosi się do sprawiedliwości proceduralnej oraz
dystrybucyjnej i jest kształtowany na podstawie określonych aspektów organizacyjnych (np. systemu wynagradzania). Ocena obu typów sprawiedliwości jest
względnie stała, choć są one różnie postrzegane przez członków organizacji.
Sprawiedliwość interpersonalna oraz interakcyjna ma charakter społeczny i jest
kształtowana przede wszystkim poprzez bieżące zdarzenia i doświadczenia w pracy
(np. codzienne kontakty z przełożonym); jej ocena podlega większym fluktuacjom 14.
Badania źródeł sprawiedliwości wskazują, że polityka personalna i procedury
postrzegane są jako pochodzące od organizacji, natomiast źródłem społecznego
kontekstu sprawiedliwości jest przede wszystkim bezpośredni przełożony 15.
Sprawiedliwość a efektywność organizacji. Postrzegany przez pracowników
poziom sprawiedliwości znajduje odzwierciedlenie we wskaźnikach wpływających
bezpośrednio lub pośrednio na wynik finansowy przedsiębiorstwa. Wskaźnikiem
sprawiedliwości jest jasność i przejrzystość praktyk z zakresu zarządzania zasobami
ludzkimi.
Wdrażanie zasad zarządzania strategicznego i wynikających z nich procedur
i praktyk zarządzania zasobami ludzkimi, opartych na zasadach sprawiedliwości,
przyczyniło się podjęcia szeregu badań, których celem było wykazanie ich zwiąż-

13

J. A. Colquitt (2001), op. cit., p. 390.
R. Loi, J. Yang, J. M. Diefendorff (2009), Four-Factor Justice and Daily Job
Satisfaction: A Multilevel Investigation, “Journal of Applied Psychology”, Vol. 94,
No. 3, 770 –781.
15
H. Liao, D. E. Rupp (2005), The Impact of Justice Climate and Justice Orientation on
Work Outcomes: A Cross-Level Multifoci Framework, “Journal of Applied Psychology”,
Vol. 90, No. 2, s. 242–256.
14
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ków z efektywnością organizacji 16. Wpływ określonych procedur i praktyk zarządzania zasobami ludzkimi wykazano analizując różne aspekty wydajności pracowników oraz ich wpływ na globalny wynik finansowy firmy. Szereg badań wskazuje na
powiązanie praktyk podkreślających znaczenie współpracy oraz dokonywania
ustaleń w drodze negocjacji z niższymi kosztami pracy, niższym poziomem agresji,
wyższą wydajnością i efektywnością oraz wyższą jakością produktów. Wzrost
wydajności i efektywności został wykazany w powiązaniu z określonymi praktykami szkoleniowymi i rekrutacyjnymi, zarządzaniem poprzez wyznaczanie i realizację celów, a także sposób budowy finansowego systemu motywacyjnego 17. Autor
wykazał na próbie 968 firm, że istnieje korelacja pomiędzy fluktuacją i wydajnością
pracowników oraz wskaźnikami ekonomicznymi (zwrot z kapitału, poziom
sprzedaży, zysk). W kolejnych badaniach wykazano podobne pozytywne związki
pomiędzy praktykami zarządzania zasobami ludzkimi a benchmarkową oceną
efektywności 18 (727 przedsiębiorstwa i organizacje non-profit) oraz wskaźnikami
ekonomicznymi takimi jak efektywność, cash flow i wartość rynkowa 19 (523 firmy).
Praktyki wzmacniające wymianę informacji są pozytywnie związane z takimi
wynikami finansowymi firmy jak: zwrot z inwestycji, zwrot z kapitału oraz zwrot
z aktywów, a praktyki dotyczące „ustalania granic” (ustanawianie akceptowanych
i pożądanych przez firmę zachowań) mają pozytywny związek z jakością obsługi
klienta 20. Badania, w których dokonywano pomiaru różnych form sprawiedliwości
wykazały, że wpływa ona na niski poziom fluktuacji pracowników, wysoki poziom
zadowolenia klientów, niski poziom absencji, wysoki poziom zaangażowania organizacyjnego, przejawianie zachowań obywatelskich, niski poziom kradzieży 21. Dalsze badania nad sprawiedliwością w organizacji pokazały moderujący efekt sprawiedliwości proceduralnej i dystrybucyjnej na codzienne zadowolenie z pracy 22,
wykazywanie przez pracowników zachowań obywatelskich 23, wzrost motywacji
16

M. A. Huselid (1995), The Impact of Human Resource Management Practices on
Turnovern, Productivity, and Corporate Financial Performance, „Academy of Management Journal“, No. 3 (38), 635-672.
17
Ibidem, p. 639.
18
J. T. Delaney, M. A. Huselid (1996), The Impact Of Human Resource Management
Practices On Perceptions Of Organizational Performance, “Academy of Management
Journal”, Vol. 39, No. 4, 949-969.
19
M. A. Huselid, S. E. Jackson, R. S. Schuler (1997), Technical And Strategic Human
Resource Management Effectiveness As Determinants Of Firm Performance, “Academy
of Management Journal”, Vol. 40. No. 1. 171-188.
20
C. B. Gibson, Ch. L. Porath, G. S. Benson, E. E. Lawler III (2007), What Results
When Firms Implement Practices: The Differential Relationship Between Specific
Practices, Firm Financial Performance, Customer Service, and Quality, “Journal of
Applied Psychology”, Vol. 92, No. 6, 1467–1480.
21
J. Greenberg (2009), op. cit., p. 187.
22
R. Loi, J. Yang, J. M. Diefendorff (2009), op. cit., p. 777.
23
J. Greenberg (1993), Justice and Organizational Citizenship: A Commentary on the
State of the Science, “Employee Responsibilities and Rights Journal”, Vol 6, No. 3, 249256.
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wewnętrznej 24. J. Colquitt ze współpracownikami 25 dokonali przeglądu 183 badań
dotyczących różnych rodzajów sprawiedliwości. Przeprowadzona meta-analiza wykazała korelacje z określonymi zmiennymi z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi
wykazując powiązania m.in. z satysfakcją z pracy, zaangażowaniem, przejawianymi
zachowaniami obywatelskimi oraz poziomem wykonania zadań. Wybrane wskaźniki pokazano w tabeli 1.
Tabela 1. Sprawiedliwość w organizacji a zmienne zarządzania zasobami ludzkimi
Rodzaj sprawiedliwości

Dystrybucyjna

Proceduralna

Interpersonalna

Informacyjna

Zadowolenie z funkcjonowania praktyk
personalnych (płaca, awanse, oceny
pracownicze)

0,52

0,40

0,19

0,27

Zadowolenie z pracy

0,46

0,51

0,31

0,38

Zaangażowanie organizacyjne

0,42

0,48

0,16

0,26

Zaufanie

0,48

0,52

-

0,43

Ocena przełożonego

0,53

0,56

0,57

0,58

Ogólna ocena kierownictwa firmy

0,30

0,35

0,20

0,42

Zwolnienia

-0,41

-0,36

-0,02

-0,21

Zachowania odwetowe

-0,26

-0,27

-0,30

-0,20

Realizacja zadań

0,13

0,30

0,30

0,11

Zmienne

Źródło: opracowanie własne, na podstawie J. A. Colquitt, D. E. Conlon, M. J.
Wesson, Ch. O. L. H. Porter, K. Y. Ng, Justice at the Millennium: A Meta-Analytic
Review of 25 Years of Organizational Justice Research, “Journal of Applied
Psychology” 2001, Vol. 86, No. 3, p. 436.

24

C. P. Zapata-Phelan, J. A. Colquitt, B. A. Scott, B. Livingston (2009), Procedural
justice, interactional justice, and task performance: The mediating role of intrinsic
motivation, “Organizational Behavior and Human Decision Processes”, Vol. 108 (1), 93105.
25
J. A. Colquitt, D. E. Conlon, M. J. Wesson, Ch. O. Porter, K. Y. Ng (2001), Justice at
the Millennium: A Meta-Analytic Review of 25 Years of Organizational Justice
Research, “Journal of Applied Psychology”, Vol. 86, No. 3.
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Zakończenie
Przedmiotem rozważań tej części artykułu jest sprawiedliwość, szczególnie jej
postrzeganie i realizowanie w kontekście organizacyjnym. W kolejnej części artykułu zostanie omówiony jeden z czynników negatywnie wpływających na efektywność organizacyjną – zachowania patronizujące. Zostanie omówione pojęcie i źródła
tych zachowań, ich powiązanie ze stereotypami oraz zależność między nimi a sprawiedliwością organizacyjną. Zachowania te, choć często pozytywne w intencjach,
często o charakterze opiekuńczym, postrzegane są przez ich adresatów jako niesprawiedliwe, co obniża ich indywidualną efektywność, jak również wpływa na niższą
efektywność całej organizacji.
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Streszczenie
Współczesne organizacje gospodarcze za jedno ze źródeł swego sukcesu uznają
zarządzanie przez wartości „niematerialne”. Wśród nich coraz większe znaczenie
przypisywane jest sprawiedliwości, której różne postaci – zgodnie z koncepcją
J. Colquitta – korelują z efektami wymiernymi finansowo (przychód, wydajność,
cash flow, obrót, marża, zysk, jakość produktu, jakość obsługi klienta), a także
wpływają na zaangażowanie pracowników i ich zadowolenie z pracy, absencje oraz
rotację personelu. Celem artykułu jest wskazanie jak stosowanie lub niestosowanie
reguł sprawiedliwości wpływa na efektywność organizacji i w organizacji, a także
jak zachowania patronizujące zaburzają sprawiedliwość organizacyjną. Artykuł
pokazuje na możliwe źródła zachowań patronizujących w organizacji oraz zależność
między nimi a sprawiedliwością organizacyjną.
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Summary
Contemporary business organizations will recognize managing by “intangible”
assets as one of sources of their success. Among them the more and more significance is being assigned to the justice, of which different forms – according to the
J. Colquitt concept – correlates with measurable finance effects (income, productivity, cash flow, turnover, profit, product quality, quality of the customer service),
and also influence the commitment of employees and their job satisfaction, absences
and the staff turnover. The purpose of the paper is showing if applying or notapplying of rules justices influence the effectiveness of organizations and in organizations, as well as how patronizing behaviours can disturb the organizational
justice. The paper presents some possible sources of patronizing behaviours in the
organization and a relation between them and the organizational justice.
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USTAWOWE ZADANIA GMINY
W POLSKIM MODELU SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
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LEGAL OBLIGATIONS OF COMMUNITY
WITHIN THE POLISH MODEL OF LOCAL GOVERNMENT

Keywords: local government, community, obligations
Wstęp
Niniejszy tekst ma na celu wskazanie i określenie obowiązków i powinności
podstawowej jednostki samorządu terytorialnego jaką jest gmina. Jest on zwięzłą
analizą ustawowych zadań gminy na tle ogólnego modelu samorządu terytorialnego
jaki funkcjonuje w Polsce. Rozpoznanie takie powinno być zaczynem do dalszych
analiz poszczególnych zadań, szczególnie tych w zakresie planowania przestrzennego i funkcji architektoniczo-budowlanych, jakie autor zamierza przeprowadzić
w swojej pracy naukowo-badawczej.
Wskazanie, na wstępie, ogólnych informacji o samorządzie terytorialnym, dalej
idąc o gminie, jej umocowaniu i ustawowych powinnościach, celem późniejszego
opisania ich wycinka wspólnego dla prawa, architektury i budownictwa, może okazać się przydatne dla studentów kierunków architektura, architektura krajobrazu czy
urbanistyka. Dla nich bowiem zagadnienia administracyjnoprawne nie są podstawowym przedmiotem zainteresowań i mogą budzić pewne trudności interpretacyjne.
W pracy wykorzystano metodę dogmatyczno-prawną polegająca na analizie
aktów prawnych oraz doktryny w badanym obszarze tematycznym. Stan prawny
aktualny na dzień 31 września 2013 roku.
1.

Samorząd terytorialny w Polsce

Pierwowzorów samorządu terytorialnego, jaki zaczęto tworzyć w Polsce
w 1918 roku, szukać należy w rożnych formach funkcjonowania tegoż w państwach
zaborczych 1. Ponieważ kształtowały się one w zdecydowanie odmiennych okolicznościach i warunkach prawnych 2, koniecznym było ujednolicenie tego stanu
w nowopowstałym państwie. Acz z uwagi na komplikację takiego procesu, przy
Więcej: J. Malec, D. Malec, Historia administracji i myśli administracyjnej UJ,
Kraków 2003, s. 117-137.
2
Na przykład fakt funkcjonowania gmin jednostkowych w Austrii i Prusach, kiedy to
w Rosji funkcjonowały gminy zbiorowe. Przy czym z podstawowego podziału w Rosji
wyjęto na przykład obszary dworskie. R. Kaczmarek, Historia Polski 1914-1989, PWN,
Warszawa 2010, s. 177.
1
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pozostałych wyzwaniach dla unifikacji całego systemu prawnego 3, oparto go wstępnie na dotychczasowych rozwiązaniach państw zaborczych, następnie wprowadzając
szczebel gminny, powiatowy i wojewódzki samorządu terytorialnego 4. Stan ten
ostatecznie uregulowano dopiero w 1933 roku tak zwaną ustawą scaleniową 5. Regulacja ta zakładała podział organów na stanowiąco – kontrolujące i wykonawczo –
zarządzające, wybieralne, na trzech szczeblach, odpowiadających podziałowi terytorialnemu kraju. Dokładnie na tym podziale wzorował się współczesny ustawodawca przywracający samorząd terytorialny w III RP.
Po zakończeniu II wojny światowej przywrócono instytucje tylko na pozór
wzorowane na rozwiązaniach przedwojennych. Szybko nadano im bowiem, typowy
dla owych czasów i wówczas obowiązującej doktryny politycznej, charakter organów przedstawicielskich oparty na terenowych radach narodowych, z czasem przekształconych w organy kontrolne wobec terenowych organów administracji rządowej. Tworzony do 1950 roku system objął finalnie trzy szczeble terytorialne, czyli
gminy, powiaty i województwa 6, choć był to raczej podział terytorialny niż model
samorządu terytorialnego. Jednostki te były bowiem pozbawione podstawowego
atrybutu samorządu, jakim jest prawo samostanowienia o powierzonych zadaniach.
Podział terytorialny PRL został istotnie zmodyfikowany reformami z lat 19721975 roku 7, kiedy to w miejsce dotychczasowych 17 województw utworzono ich 49,
likwidując przy tym szczebel powiatowy. Nie miało to jednak wpływu na kwestie
samorządności, gdyż nadal opierało się na podziale administracji na organy rządowe
– terenowe i organy partyjne a nie samorządne wspólnoty lokalne.
Dopiero zmiana całego systemy społeczno–ekonomicznego kraju, jaka nastąpiła na przełomie lat 1989-1990, przyniosła powrót do idei samorządności. Nawiązywały one nie tylko w formie, ale i treści do wzorców przedwojennych, kiedy to po
raz ostatni funkcjonował w Polsce, choć nie w pełni rozwinięty i ukształtowany,
samorząd terytorialny. Stąd już w 1990 roku przyjęto ustawę przywracająca samorząd gminny 8. W tym roku przeprowadzono także pierwsze wybory samorządowe,
Na przykład samo tylko prawo autorskie, na bardzo wstępnym etapie rozwoju, na
ziemiach odrodzonej Polski uregulowane było pięcioma różnymi ustawami: dwoma
niemieckimi oraz rosyjską, austriacką i, co ciekawe, węgierską z 26 kwietnia 1884 roku
o prawie autorskim, która funkcjonowała na terenach Spiszu i Orawy. Zobacz:
J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności intelektualnej, LexisNexis, Warszawa
2009, s. 26.
4
T. Maciejewski, Historia administracji, C.H.Beck, Warszawa 2006, s. 271.
5
Ustawa z dnia 23 marca 1933 roku o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego, Dz. U. Nr 35, poz. 294 z późn. zm.
6
Pierwotnie było ich 14, ale w toku zagospodarowywania tak zwanych „Ziem
Odzyskanych” powstały dodatkowe: województwo zielonogórskie, województwo
opolskie i województwo koszalińskie.
7
T. Maciejewski, Op. Cit., s. 302-303.
8
Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm., dalej jako „Ustawa”, funkcjonująca pierwotnie pod nazwą ustawy o samorządzie terytorialnym.
3
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do jedynego wówczas wybieralnego organu – rad gmin. W tak zwanej „Małej
Konstytucji” 9 potwierdzono rolę oraz miejsce samorządu terytorialnego. Mała Konstytucja uznała też gminę za podstawową jednostkę samorządu terytorialnego, choć
przecież na tym etapie jedyną. Potwierdziła to Konstytucja RP z 1997 roku mówiąc,
że „Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina. Inne jednostki
samorządu regionalnego albo lokalnego i regionalnego określa ustawa” 10. Tym
samym powoływanie i likwidowanie innych niż gmina szczebli samorządu terytorialnego stało się ustawowo możliwe i o tyle łatwe, że nie wymaga zmian konstytucji. Stąd po wyborach z roku 1997 rząd i większość parlamentarna zintensyfikowały przygotowania do czterech istotnych dla państwa i jego funkcjonowania
reform, w tym w zakresie podziału terytorialnego kraju. Pozostałe dotyczyły systemu oświaty, systemu emerytalnego i systemu ochrony zdrowia. Było to tym bardziej
ważne, gdy weźmie się pod uwagę ówczesne działania zmierzające do przystąpienia
Polski do Unii Europejskiej 11.
Reforma z 1998 roku przywróciła w Polsce od 1 stycznia 1999 roku trójstopniowy podział terytorialny na wzór tego z okresu II RP. Do istniejącego szczebla wojewódzkiego i gminnego dodano pośredni szczebel powiatu 12, który mimo
przedwojennych tradycji zniknął z systemu w wyniku reformy z 1975 roku. Nowy
podział terytorialny z założenia odpowiadał strukturze samorządu terytorialnego.
Celem reformy było wszakże, przede wszystkim, zbudowanie samorządności, przybliżenie władz do obywateli oraz decentralizacja administracji publicznej 13. Ilość
województw została zmniejszona do 16, a znaczna część miast tracących wówczas
prawa siedzib wojewodów skorzystała z możliwości uzyskania statusu miasta na
prawach powiatu 14.

Ustawa Konstytucyjna z 17 października 1992 roku o wzajemnych stosunkach między
władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczpospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym, Dz. U. Nr 84, poz. 426.
10
Art. 164 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Dz. U. Nr 114, poz. 946.
11
L. Kolarska-Bobińska, Cztery reformy: od koncepcji do realizacji, Oficyna Naukowa,
Warszawa 2000, s. 11.
12
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 roku w sprawie utworzenia
powiatów, Dz. U. Nr 103, poz. 652 z późn. zm.
13
Więcej: P. Chmielnicki (red.), Konstytucyjny system władz publicznych, LexisNexis,
Warszawa 2009, s. 183-184.
14
Art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, Dz. U. Nr 91,
poz. 578 z późn. zm., dawała prawo uzyskania praw powiatu miastom, które do
31 grudnia 1998 roku były siedzibami wojewodów, chyba że właściwa rada miasta
prawa takiego się zrzeknie, co miało miejsce w przypadku Sieradza. Poza tymi, miastami na prawach powiatu, stały się z ustawy gminy miejskie o populacji na dzień
31 grudnia 1998 roku większej niż 100 tysięcy mieszkańców oraz, na zasadzie wyjątku,
inne którym to prawo przyznano wprowadzając nowy podział terytorialny kraju, w tym
Sopot i Świnoujście. Miasto Wałbrzych natomiast wpierw takie prawo przyjęło, po czym
z niego zrezygnowało aby zadeklarować od 01.01.2014 na nowo przyjęcie praw powiatu.
9

39

Na skutek wprowadzonych zmian rola wojewody uległa zmniejszeniu na rzecz
samorządu, szczególnie zarządu i marszałka województwa. Proces ten, zapoczątkowany w 1999 roku wciąż trwa prowokując do podjęcia dyskusji nad przyszłym,
finalnym modelem terenowej administracji rządowej, jej organów i kompetencji.
Reformę samorządową z 1998 roku zweryfikowano, zgodnie z delegacją ustawową, pod koniec roku 2000. W wyniku tego przeglądu powstało kilka dodatkowych powiatów 15. Stąd aktualnie podział terytorialny Polski i równoległy system
samorządu terytorialnego obejmuje 16 województw samorządowych, 379 powiatów 16 oraz 2479 gmin 17.
2.

Gmina w systemie samorządu terytorialnego

Spośród trzech szczebli samorządu terytorialnego, jak wskazano powyżej,
tylko gmina ma umocowanie konstytucyjne. Wedle ustawy zasadniczej pozostałe
szczeble tworzy i znosi ustawa 18, przy czym Konstytucja nie przesądza ani o nazwie
tego samorządu 19 ani o jego strukturze. Stąd podział, jaki dziś funkcjonuje został,
zgodnie z delacją konstytucyjną, wprowadzony ustawami i nimi też może być
dowolnie zmieniany. Jedynym ograniczeniem jest konieczność pozostawienia w tej
strukturze gmin.
Obszar gminy powinien być jak najbardziej jednorodny biorąc pod uwagę jej
przestrzenny oraz demograficzny układ 20, jak również społeczne oraz gospodarcze
więzi tak, aby zachować maksymalną zdolność wypełniania zadań publicznych.
Reguła taka podporządkowuje pewne fundamentalne dla gminy zagadnienia, jak jej
terytorium, kwestiom realizacji zdań służących mieszkańcom. Jednocześnie podkreślić należy, że ustawowa możliwość zmiany granic gminy, obwarowana nie tylko
zgodą rządu, ale i wolą organu uchwałodawczego danej gminy, przy konsultacji
z mieszkańcami, która nie jest wiążąca dla Rady Ministrów, nie jest procedurą ani

Między innymi w województwie pomorskim powiat sztumski został wydzielony z powiatu malborskiego.
16
W tym 314 powiatów ziemskich i 65 grodzkich. Od 01.01.2014 będzie 66 powiatów
grodzkich.
17
W rym 306 gmin miejskich, 597 miejsko-wiejskich i 1578 gmin wiejskich.
18
Poza już przywołanymi jeszcze ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
województwa, Dz. U. Nr 91 poz. 576 z późn. zm.
19
Konstytucja posługuje się w art. 164 ustęp 2 sformułowaniem „jednostki samorządu
regionalnego albo lokalnego i regionalnego”.
20
Wskazać należy na bardzo dużą różnorodność gmin pod tym względem. I tak największą terytorialnie jest gmina Pisz, z województwa warmińsko-mazurskiego, o powierzchni przeszło 633 km² a najmniejszą Górowo Iławecki, z tegoż samego regionu,
z zaledwie nieco ponad 3 km² powierzchni. Najliczniejsza jest gmina miasta stołecznego
Warszawy z populacją przeszło miliona siedmiuset tysięcy a najmniej liczną gmina
Krynica Morska, w województwie pomorskim, z zaledwie 1390 mieszkańcami.
15
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łatwą ani częstą, choć domniemywa się przychylność władzy centralnej dla woli
społeczności lokalnej21.
Gminy mogą też tworzyć pomocnicze jednostki, do których zalicza się sołectwa, dzielnice, osiedla, jak i przystępować do stowarzyszeń łączących wiele
jednostek samorządu terytorialnego, w tym międzynarodowych. Gminy samodzielnie ustalają swoją organizację wewnętrzną poprzez statut oraz strukturę realizacji
zadań.
Ustawa stanowi, że to mieszkańcy na określonym terytorium tworzą wspólnotę
samorządową. I to właśnie mieszkańcom podporządkowana jest władza w gminie,
wraz z prawem wyboru 22 oraz odwoływania wszelkich organów23. Realizacji ich
potrzeb służyć będzie, w końcu, działalność gminy w zakresie zadań własnych i zleconych. Oni też jako suweren będą uczestniczyć, pośrednio czy też bezpośrednio,
w podejmowaniu decyzji, także tych związanych z planowanie i zagospodarowaniem przestrzennym, co będzie procedurą dodatkowo wyposażoną w gwarancje
konsultacji społecznych.
Gmina wykonuje zadania publiczne w oparciu o własną osobowość prawną i na
własną odpowiedzialność. Jest to wyrazem jej samodzielności, której przypisuje się
zarówno publiczno-prawny jak i prywatno-prawny charakter 24. Gminom bowiem
umożliwiono uczestnictwo w życiu gospodarczym. Posiadają one i zarządzają majątkiem, mogą powoływać podmioty prawa handlowego, obejmować w nich udziały,
także w celu realizacji przez takie podmioty własnych zadań 25.
K. Wlaźlak, Rozwój regionalny jako zadanie administracji publicznej, Woters Kluwer,
Warszawa 2010, s. 184. Jako przykład podać można zmianę granic między gminami
na prawach powiatu Gdańsk i Sopot w związku z budową wspólnej hali widowiskowosportowej. Inwestycja, finansowana równo w połowie przez oba samorządy, powstała
de facto na terenie gminy Sopot, ale oba samorządy wspólnie wystąpiły o takie przesunięcie granic, na korzyść Gdańska, aby granica przebiegała dokładnie przez środek
wspólnej inwestycji. Zgoda rządu nastąpiła dopiero po drugim, uzupełnionym, wniosku
gdyż pierwszy nie uzyskał pozytywnej opinii ówczesnego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
22
W oparciu o regulację ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy, Dz. U.
Nr 21, poz. 112 z późn. zm.
23
W formie, przewidzianej Ustawą, referendum obligatoryjnego o odwołanie rady
gminy lub organu wykonawczego, którym może być wójt, burmistrz lub prezydent
z czym w roku 2013 mieliśmy do czynienia nadzwyczaj często. Dotąd rzadkością były
referenda, w których frekwencja spełniała wymogi ustawowe. Z dużych gmin miejskich
przykładem takiego skutecznego referendum było to z roku 2009 kiedy stanowisko
Prezydenta Miasta Łodzi utracił Jerzy Kropiwnicki. Od tego czas podobnie rozstrzygnęli
wyborcy np. w Elblągu. Niebawem także referendum w Warszawie.
24
Zobacz: L. Klat–Wertelecka, Problem samodzielności gmin a ochrona praw podmiotowych jednostki, Samorząd Terytorialny 1998, nr 10, s. 3 i następne.
25
Zadania własne jednostek samorządu terytorialnego są bowiem realizowane także
przez należące do niego spółki prawa handlowego. Więcej: T. Bojar-Fijałkowski, Realizacja zadań własnych gminy przez spółkę kapitałową na przykładzie Abruko Sp. z o.o.
21
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Co ważne, ustawodawca posłużył się tu szerokim zwrotem zadań publicznych,
wskazując przy tym, że do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym. Dlatego cele jednostki realizowane przez gminę
mogą być jedynie, jeśli wpisują się w cele wspólnoty. Warunki stawiane przed działalnością gminy są więc dwa: publiczny charakter i lokalny zasięg jej działań 26. Stąd
gmina musi być jednostką silną, tak żeby mogła wypełniać jej przynależne publiczne zadania oraz by była w stanie zrealizować zbiorowe potrzeby przejawiane
przez mieszkańców. W ustawie o samorządzie terytorialnym zostały przewidziane
dodatkowe różnice w ustrojach gmin wykonujących zadania o charakterze szczególnym, w tym na przykład w zakresie gmin uzdrowiskowych 27.
3.

Ustawowe zadania gminy

Z faktu, iż Konstytucja czyni gminę podstawową jednostką samorządu terytorialnego wynika, zdaniem W. Skrzydło, konsekwencja prawna, że to gmina spełnia jego podstawowe zadania a sprawy będące w gestii tego samorządu należą tym
samym do kompetencji gminy i jej organów, kiedy zadania innych jednostek muszą
być wyraźnie przez prawo określone i im przyznane 28.
Zadania z zakresu administracji publicznej między organy administracji rządowej i samorządowej rozdzielono po raz pierwszy, zaraz po przywróceniu samorządu
terytorialnego w formie gmin 29. Zadania przekazane gminom dotyczyły różnych
dziedzin spraw publicznych, w szczególności: powszechnego obowiązku obrony 30,
czynności (niektórych) wykonywanych przez urzędy stanu cywilnego 31 oraz inwe Władysławowie, [w:] Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, A. Kołomycew,
B. Kotarba (red.), UR, Rzeszów 2012, s. 429-443.
26
Porównaj: B. Adamiak, J. Borkowski, Instytucje prawne sądowej ochrony samodzielności gminy, Samorząd Terytorialny 1991, Nr 1-2, s. 39-40.
27
Zobacz: T. Bojar – Fijałkowski, Prawo uzdrowiskowe w Polsce – stan i perspektywy,
[w:] Turystyka zdrowotna i uzdrowiskowa, M. Boruszczak (red.), WSTiH, Gdańsk 2011,
s. 219-229
28
W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Zakamycze, Kraków
1999, s. 176.
29
Ustawa z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych
w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz
o zmianie niektórych ustaw, Dz. U. Nr 34, Poz. 198 z późn. zm.
30
W tym: przygotowania ludności i mienia na wypadek wojny; orzekania o konieczności
sprawowania przez żołnierzy oraz osoby spełniające zastępczo obowiązek służby
wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny oraz o uznaniu ich za jedynych
żywicieli rodzin; udziału w przygotowywaniu poboru i jego przeprowadzaniu; nakładaniu świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony kraju; przeprowadzaniu
rejestracji przedpoborowych mężczyzn.
31
W tym na przykład na: przyjmowaniu oświadczeń o: wstąpienia w związek małżeński,
wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa,
uznaniu dziecka, wskazaniu kandydata na opiekuna prawnego i inne; ewidencji ludności
i dowodów osobistych; wydawania dokumentów stwierdzających tożsamość; prowadza-
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nych 32. Istotne, z punktu widzenia sprawnego funkcjonowania demokratycznego
państwa, stały się zobowiązania gminy w zakresie realizacji zadań z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych i referendów.
Normy ustawowe aktualnie regulujące podział zadań gminy posługują się tu
klasycznym podziałem na zadania własne i zlecone, przy czym co podkreśla
B. Dolnicki w dość nieścisły i chaotyczny sposób posługują się zamiennie różnymi
zwrotami językowymi, co jest dość rzadkie w precyzyjnym, z założenia, systemie
prawa 33. Ustawodawca wprowadził także klauzulę generalną domniemającą kompetencje właśnie gminy wobec innych organów samorządu terytorialnego, przy braku
ich wyraźnego umocowania, co wyraźnie umocowuje szeroki zakres zadań własnych gminy. Przy czym, obligatoryjnie, wszystkie zdania wykonywane przez gminę
muszą posiadać źródło ustawowe.
Zadania zlecone, które wykonują gminy, najogólniej możemy określić jako
zadania należące do administracji rządowej, ale wykonywane przez organy gminy
na podstawie upoważnienia ustawowego, w zakresie organizacji wyborów i referendów, lub porozumienia o powierzeniu takich zadań 34. Ustawodawca nie określił
charakteru prawnego tych porozumień, stąd wciąż budzą one sporo wątpliwości.
Dominuje pogląd, że mają one charakter szczególnych aktów prawa publicznego,
a nie umów cywilnoprawnych, ponieważ funkcjonują na podstawie przepisów prawa
administracyjnego 35. Za takie świadczenia należy się gminie rodzaj rekompensaty
w wysokości koniecznej do realizacji zadania. Zasada ta w praktyce, zdaniem licznych samorządowców, pozostawia wiele do życzenia, a ponieważ nie można nie
zgodzić się na niezrealizowanie zadań zleconych ze względu na brak finansowych
środków bądź też uznania, że zagwarantowane środki nie wystarczają tudzież
z powodu przekazania środków w nieodpowiednim terminie nader często zachodzi
konieczność dofinansowania tego rodzaju zadań z własnych środków gminy 36.
Katalog zadań gminie zlecanych przez administrację rządową, ze swej natury, nie
jest zamknięty i jest systematycznie kształtowany przez decyzje ustawodawcy. Stąd
skoro zadania te przekazuje się gminom ustawą należy je włączyć, choć jako
kategorię osobną, do katalogu ustawowych zadań gminy wskazanego w tytule
niniejszej pracy.
Inną formą współdziałania gmin są porozumienia międzygminne, które mają na
celu wykonywanie zadań publicznych za inny podmiot lub wspólne wykonywanie
nia ewidencji ludności; wydawania decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania.
32
Między innymi: ochrony gruntów rolnych i leśnych; ochrony środowiska; zwalczania
zaraźliwych chorób zwierzęcych; zapobiegania narkomanii.
33
Są to zamiennie „kompetencje”, „zadania” i „sprawy”. Zobacz: B. Dolnicki, Samorząd
terytorialny, Zakamycze, Kraków 2006, s. 64.
34
J. Zimmermann, Prawo administracyjne, WoltersKluwer, Warszawa 2010, s. 190.
35
Zobacz: H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, LexisNexis, Warszawa 2003, s. 88-145.
36
M. Dylewski, B. Filipiak, M. Gorzałczyńska–Koczkodaj, Finanse samorządowe.
Narzędzia. Decyzje. Procesy, PWN, Warszawa 2007, s. 24.
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zadań publicznych. Ustawy o samorządzie terytorialnym dopuszczają w ramach
współpracy tworzenie związków międzygminnych 37, zawieranie porozumień i stowarzyszeń gmin. Przedmiotem takich działań mogą być zarówno zadania własne,
jak i zlecone. Współdziałanie takie jest także możliwe na różnych szczeblach samorządu terytorialnego, na przykład wspólnie i gmin, i powiatów 38.
Wypełniając zadania własne gmina zaspokaja potrzeby wspólnoty. Zadania te
podzielić można na obowiązkowe oraz fakultatywne. W przypadku zadań obowiązkowych gmina nie ma możliwości rezygnacji z realizowania tychże. Odmiennie
w przypadku zadań fakultatywnych, które są realizowane w takim zakresie, na jaki
pozwalają środki budżetowe gminy, jak również potrzeby lokalne i jaki przewidują
decyzje upoważnionych do tego organów.
Zadania własne gmina wykonuje we własnym imieniu, jak również czyni to na
własną odpowiedzialność w taki sposób, jaki został przewidziany w ustawach.
Wykonywane przez gminy zadania bardzo ogólnie można też podzielić na trzy
zasadnicze grupy: 39
–

W dziedzinie socjalno – kulturalnej, które wiążą się z opieką zdrowotną, społeczną kultura i sztuką oraz szkolnictwem szczebla podstawowego i gimnazjalnego.

–

W dziedzinie komunalnej, które wiążą się z zaopatrywaniem w wodę, jak
również dotyczą transportu lokalnego, utrzymania zieleni, cmentarzy komunalnych, dróg gminnych czy też oczyszczania ścieków.

–

W dziedzinie administracji publicznej, które wiążą się m.in. z opodatkowaniem mieszkańców, ewidencja ludności, planowaniem przestrzennym, utrzymaniem ładu i porządku publicznego.

Przedstawiając katalog zadań własnych gminy bardziej szczegółowo należy
wskazać zadania związane z: techniczną infrastruktura gminy, społeczną infrastrukturą, bezpieczeństwem oraz publicznym porządkiem, przestrzennym oraz ekologicznym ładem, budową i utrzymaniem dróg, mostów, ulic, placów, jak również
organizacji drogowego ruchu w gminie, ochroną środowiska i przyrody, ładem
przestrzennym, gospodarką wodną, gospodarka nieruchomościami, usuwaniem
i oczyszczaniem komunalnych ścieków, zaopatrzeniem w wodę i wodociągi, kana-

Związków komunalnych, które np. organizują i eksploatują wspólnie instalację
przetwarzania odpadów, jak Komunalny Związek Gmin „Doliny Redy i Chylonki”
właściciel Ekodoliny Sp. z o.o., czy wręcz wspólnie tworzą infrastrukturę i organizują
system gospodarowania odpadami komunalnymi, jak Związek Gmin Wierzyca.
38
Przykładem mogą być tu dwa funkcjonujące w Pomorskiem związki metropolitalne:
Gdański Obszar Metropolitalny oraz Metropolitalne Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów NORDA.
39
M. Kosek–Wojnar, K. Surówka, Podstawy finansów samorządu terytorialnego, PWN,
Warszawa 2007, s. 164.
37
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lizacją, wysypiskami i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych 40, utrzymaniem
urządzeń sanitarnych, utrzymaniem porządku i czystości, zaopatrzeniem w energię
elektryczną oraz energię cieplną, zaopatrzeniem w gaz, ochroną zdrowia, edukacją
publiczną, zielenią gminną, pomocą społeczną, lokalnym transportem zbiorowym,
kulturą oraz ochroną zabytków i opieką nad nimi, gminnym budownictwem mieszkaniowym, kulturą fizyczną i turystyką 41, targowiskami oraz halami targowymi,
utrzymaniem obiektów gminnych oraz urządzeń użyteczności publicznej, jak
również administracyjnych obiektów, gminnymi cmentarzami, publicznym porządkiem, jak również bezpieczeństwem obywateli i ochroną przeciwpożarową i przeciwpowodziową, prorodzinną polityką, promocją gminy, współpracą z samorządowymi organizacjami, wspieraniem oraz upowszechniania samorządowej idei,
w końcu współpracą z lokalnymi, jak również regionalnymi społecznościami innych
krajów.
Pośród powyższych szczególnym zainteresowaniem studenci kierunków
architektura, architektura krajobrazu i urbanistyka obdarzyć powinni te związane z:
–
tworzeniem planów zagospodarowania przestrzennego,
–
estetyką miejsc publicznych,
–
projektowaniem i realizacją inwestycji infrastrukturalnych, w tym drogowych,
–
projektowaniem i realizacją inwestycji z zakresu zieleni miejskiej i miejsc
rekreacji,
–
ochroną zabytków, w tym zabytków przyrody.
Powyższe bowiem nie tylko stanowić będą dla przyszłych architektów i urbanistów potencjalne możliwości zawodowe, ale i stanowić będą ograniczenia
w realizacji ich śmiałych planów i wizji.
Wnioski
1.

Samorząd terytorialny ma w Polsce wciąż skromną historię, ograniczoną do
okresu dwudziestolecia międzywojennego i czasu po 1990 roku, kiedy to został
formalnie przywrócony. W II RP nie zdołał się on całkiem wykształcić, a między rokiem 1990 a 1999 funkcjonował jedynie częściowo, bo wyłącznie na
szczeblu gminnym. Od 1 stycznia 1999 roku mamy, aktualnie obowiązujący,
trójszczeblowy podział państwa i taki sam podział samorządu terytorialnego na
gminę, powiat i województwo. Mimo upływu 14 lat od jego wprowadzenia
wciąż nie wszystkie podziały kompetencyjne między jednostki samorządu
terytorialnego i administracji rządowej są przejrzyste i zrozumiałe dla obywateli.

Zobacz: T. Bojar – Fijałkowski, Gospodarka odpadami komunalnymi jako ekologiczny
instrument estetyki w gminie – uwagi prawne, Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo
2/II/2012, s. 31-40.
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Zobacz: T. Bojar–Fijałkowski, G. Cern, Rola organów jednostek samorządu terytorialnego w rozwoju turystyki w Polsce. Studium porównawczo-prawne [w:] Uwarunkowania rozwoju turystyki w regionie, M. Boruszczak (red.), WSTiH, Gdańsk 2011,
s. 271-289.
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2.

Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina. Ona też jako jedyna ma umocowanie konstytucyjne. Tym samym podejmując ewentualne próby
rewizji aktualnego modelu samorządu terytorialnego musiałyby one nie dotyczyć gminy, chyba że działyby się na płaszczyźnie konstytucyjnej. Przy okazji
nie można nie zauważyć wracającej od czasu do czasu, w przestrzeni społecznej, dyskusji nad możliwymi zmianami ustroju państwa w tym zakresie, kiedy
to głównie podnosi się jednak możliwość likwidacji powiatów, nigdy gmin.

3.

Gminie przypisuje się szczególną rolę i szczególne zadania pośród jednostek
samorządu terytorialnego. Z uwagi na zapisy konstytucyjne, szczególnie domniemanie kompetencji gminy, zadania pozostałych szczebli samorządu terytorialnego muszą być szczegółowo i bezpośrednio wskazane. Gmina natomiast
odpowiada za najistotniejsze zadania służące realizacji potrzeb wspólnoty
lokalnej.

4.

Poza zadaniami własnymi gminy, często realizuje ona zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, które odważnie należałoby określić zadaniami „narzuconymi”, szczególnie, że kwestia szybkości i skali ich refinansowania
pozostawia wątpliwości.

5.

Zadana własne gminy, podzielone na obligatoryjne i fakultatywne, wskazuje
ustawa o samorządzie gminnym oraz inne akty prawna administracyjnego
materialnego. Poza sferą socjalno-kulturową są to także zadania w zakresie
administracji publicznej, w tym porządkowe i planistyczne, oraz szczególnie
interesujące, kosztowne i trudne, obowiązki w zakresie gospodarki komunalnej,
w tym rozbudowy infrastruktury i świadczenia usług. Zadania związane
z planowaniem przestrzennym, realizacją inwestycji, kwestiami architektury
i urbanistyki czy prawem budowlanym zasługują na osobne potraktowanie
w dalszych rozważaniach.
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Streszczenie
Tekst wprowadza do tematyki samorządu terytorialnego w Polsce. Na wstępie
przedstawia rys historyczny i aktualny model samorządu terytorialnego. W trzeciej
części definiuje gminę, wskazuje jej umocowanie prawne i przedstawia jej ogólną
charakterystykę. Cześć czwarta tekstu skupia się na zadaniach gminy, tak zleconych
jaki i własnych, zarówno obligatoryjnych jak i fakultatywnych. Pracę uzupełniają
liczne przykłady funkcjonowania samorządów, głównie z województwa pomorskiego, które to autor umieścił w przypisach. Całość bazuje na literaturze prawa administracyjnego i samorządowego oraz aktach prawnych aktualnych na dzień 31
września 2013 roku.
Summary
The text in an introduction to the issues of local government in Poland. At the
beginning it presents historical sketch and current model of local government. The
third part defines community, indicates its legitimacy and presents general
characteristics. Fourth part of the text focuses on community’s delegated and own
task and duties, both obligatory and facultative. The text is supplemented with
several examples mostly of communities from Pomorskie Region given in footnotes.
All bases on administrative and communal law literature and acts of law valid on
September 31st of 2013.
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Jan Cudzik

ROZWÓJ NARZĘDZI PROJEKTOWYCH,
A WYKORZYSTANIE RUCHU W ARCHITEKTURZE
Słowa kluczowe: architektura kinematyczna, kinematyka, ruch, przestrzeń,
narzędzia projektowe, projektowanie animacyjne, inteligentne systemy adaptacyjne,
architektura responsywna, parametrycyzm, projektowanie generatywne, Hyperbody,
Oosterhuis.

THE DEVELOPMENT OF TOOL DESIGN
AND USE OF MOVEMENT IN ARCHITECTURE

Keywords: kinetic architecture, kinetics, movement, space, tool design, animation
design, smart adaptive, responsive architecture, parametricism, generative design,
Hyperbody, Oosterhuis.
Wstęp
Stoimy w obliczu zmian nie tylko w architekturze, lecz również w metodach
i narzędziach stosowanych w jej projektowaniu. Dostęp do wszelakich nowinek
technologicznych nigdy wcześniej nie był tak prosty. To wszystko sprawia, że nowe
technologie stanowią bardzo często przyczynek do stosowania rozwiązań wcześniej
nie spotykanych w architekturze. Nie inaczej wygląda sytuacja w przypadku architektury kinematycznej. Obecnie dostępne nowoczesne techniki projektowe, sprawiają, że możemy projektować obiekty, które jeszcze niedawno nie mogłyby
powstać.
Rozwój narzędzi projektowych przyczynia się do zmiany formy zastosowania
ruchu. Architekturę kinematyczną rozumiemy jako obiekty architektoniczne
o zmiennej lokalizacji lub mobilności i/lub zmiennej geometrii lub ruchu. 1 Ruch
pojawia się w pierwszej połowie XX wieku. Początkowo ograniczał się do wyłącznie zjawisk przewidywalnych, opartych na ruchu liniowym. Dopiero później wraz
z pojawieniem się zaawansowanych technik projektowych, pojawił się ruch nieliniowy oraz nieprzewidywalny.
1.

Narzędzia projektowe w projektowaniu architektury kinematycznej

W pierwszej połowie XX wieku projektowanie kinematyczne oparte było na
animacji dopiero później zaczęto wykorzystywać projektowanie parametryczne,
generatywne czy systemy adaptacyjne. Zmiany w technice projektowej zrewolucjonizowały zakres zastosowań ruchu w architekturze. Ruch stał się czymś więcej niż
użytecznym narzędziem, dzięki jego zastosowaniu tworzymy nowe niespotykane
wcześniej zjawiska przestrzenne. (Rysunek 1.)
1

Kronenburg R., Flexible: Architecture that Responds to Change., Wyd. 1, Laurence
King Publishers, London, 2007. s.5
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Badanie narzędzi projektowych należy rozpocząć od wyróżnienia najistotniejszych reprezentacyjnych technik projektowych. Do takich zakwalifikujemy
projektowanie animacyjne, parametryczne, generatywne oraz inteligentne systemy
adaptacyjne. W zależności od stosowanych metod projektowych uzyskujemy zróżnicowane pod kątem zastosowania i złożoności kinematyki rozwiązania.
Rysunek 1. Narzędzia projektowe, a złożoność ruchu.

2.

Projektowanie animacyjne

Projektowanie animacyjne, to jak już wspomniano, projektowanie z wykorzystaniem projekcji ruchu elementów lub/i całości obiektu, które umożliwia wykorzystanie ruchu w obiektach w sposób przewidywalny. Projektowanie animacyjne
jest podstawową techniką projektowania kinematycznego.
W oparciu o projektowanie animacyjne zostały zaprojektowane pierwsze budynki kinematyczne, do których zaliczamy między innymi Heliotrope autorstwa
Rolfa Discha. Ten znajdujący się w niemieckim Freiburgu obiekt został zrealizowany w 1994. Projektant za cel postawił sobie stworzenie budynku, który byłby
zdolny do osiągania dodatniego bilansu energetycznego, to znaczy takiego, który
produkowałby więcej energii, niż wynosi jego zapotrzebowanie. Powyższy budynek
dzięki specjalnie opracowanemu systemowi obracał się zgodnie z wędrówką słońca
na niebie, co bardzo dobrze wpływało na poziom produkcji energii elektrycznej
z umieszczonych na jego dachu paneli fotowoltaicznych.
Podobny z punktu widzenia ruchu był również jeden z pierwszych kinematycznych budynków – Villa Girasole z 1935. Angelo Invernizzi, projektant budynku
wykorzystał dwa silniki mechaniczne, dzięki którym zaprojektowany obiekt podlegał obrotowi wokół jednego ze swoich narożników w czasie krótszym niż 9 godzin.
Uwagę zwraca wyeksponowanie wszystkich elementów odpowiadających za ruch
budynku.
50

W obu przypadkach ruch wykorzystywany jest zjawiskiem prostym, przewidywalnym, możliwym do zaprojektowania z użyciem wyłącznie animacji, która
w głównej mierze służy do ukazania samego ruchu w procesie projektowym, nie
wpływa w żaden sposób na formę budynku, czy walory estetyczne.
Istnieją jednak przypadki gdzie mimo zastosowania prostego projektowania
animacyjnego, wpływ ruchu na właściwości estetyczne budynku jest bardzo wyraźny. Przykładem takiego rozwiązania jest stadion tenisowy zlokalizowany w Szanghaju – Qi Zhong Stadium z 2005(Rysunek 2.). Mitsuru Senda, autor projektu, dzięki
zastosowaniu nietypowego rozsuwanego dachu uzyskał bardzo interesujący efekt
przestrzenny. Zaprojektowany w ten sposób dach umożliwia rozegranie meczu
nawet przy niesprzyjających warunkach pogodowych. W przeciwieństwie chociażby
do Stadionu Narodowego w Warszawie, dach może być również zamykany podczas
opadów deszczu. Element kinematyczny zastosowany w powyższym projekcie jest
zarazem jego najistotniejszym walorem estetycznym, przez Chińczyków porównywany jest do kwiatu magnolii.
Rysunek 2. Mitsuru Senda – Qi Zhong Stadium – przykład projektowania animacyjnego obiektów wykorzystujących ruch liniowy.

Źródło: http://static.plataformaarquitectura.cl/wpcontent/uploads/2007/11/115413402_stadium3tn2_hi.jpg
3.

Projektowanie parametryczne.

Parametrycyzm, to zgodnie z tym co pisze Patrik Schumacher, to odpowiedź na
potrzeby współczesnej architektury, związane ze wzrostem poziomu skompliko-
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wania, poprzez zmianę narzędzi oraz metod projektowania. 2 Dzięki projektowaniu
parametrycznemu architektura kinematyczna zyskuje zupełnie nowy wymiar. Już
podstawowe techniki parametryczne umożliwiają symulacje i projektowanie bardzo
złożonych i nieprzewidywalnych sekwencji ruchu. Co z kolei umożliwia tworzenie
zupełnie nowatorskich zjawisk przestrzennych, zarówno z punktu widzenia estetyki,
jak również funkcjonalności. „Parametrycyzm dąży do bardzo ogólnego celu, aby
zorganizować i podkreślić wzrastającą złożoność instytucji społecznych oraz
procesów życiowych postfordowskiego społeczeństwa sieciowego. W celu wypełnienia tego zadania parametrycyzm intensyfikuje wewnętrzne zróżnicowanie oraz
spójność w ramach projektu architektonicznego, który zarazem stanowi ciągłość dla
danego kontekstu urbanistycznego” 3. Projektowanie za pomocą technik parametrycznych sprawia, że osiągamy efekty, których wcześniej się nie spodziewaliśmy.
To skrypt lub algorytm generuje formę. W naszej gestii pozostaje zdefiniowanie
i matematyczne opisanie kryteriów jej kształtowania oraz ewentualna końcowa
weryfikacji osiąganych wyników.
Reprezentatywny model dla tej grupy to scena dekoracji medalistów zbudowana na potrzeby zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2002 roku, które odbyły się
w Salt Lake City. Łuk zaprojektowany przez Chucka Hobermana (Rysunek 3.),
stanowił multimedialną, interaktywną kurtynę. Podczas otwarcia odsłaniała on ogień
olimpijski. Dzięki uniwersalnym rozwiązaniom scena nie była tylko miejscem
dekoracji olimpijczyków, lecz odbywały się na niej również koncerty. Konstrukcja
łuku umożliwiała wiele konfiguracji paneli znajdujących się na obiekcie, to w połączeniu z indywidualnie zaprojektowanym oświetlaniem sprawiało, że obiekt mógł
diametralnie zmieniać swoje oblicze.
Współczesna architektura parametryczna stara się bez ograniczeń odpowiadać
na wszystkie potrzeby użytkownika. Dzięki możliwości implementacji do algorytmów komputerowych dowolnej ilości czynników oraz możliwości dokonania szerokiego spektrum zautomatyzowanych analiz konstrukcyjnych bądź środowiskowych, uzyskujemy obiekty odpowiadające w maksymalny sposób wymaganiom
użytkownika. W przeciwieństwie do tradycyjnego projektowania powyższa metodologia umożliwia uwzględnienie dowolnej ilości czynników na każdym etapie, tym
samym wyeliminowane zostają ograniczenia wynikające z naszej percepcji i rozumienia problemu.
Wszystkie wyżej wymienione czynniki, stanowią samo sedno współczesnej
architektury. Tak kompleksowe podejście do projektowania przyczynia się do wytwarzania złożonych środowisk architektonicznych, w których obserwujemy znacznie bardziej złożony ruch.
2

Schumacher P., Parametricism as Style- Parametricist Manifesto, London, 2008.
[dostępny w internecie 14.04.2013: http://www.patrikschumacher.com/Texts/
Parametricism%20as%20Style.htm]
3
Schumacher P., The Meaning of MAXXI- Concepts, Ambitions, Achievements, W:
MAXXI: Zaha Hadid Architects: Museum of XXI Century Arts. Wyd.1, Skira Rizzoli,
New York, 2010.
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Rysunek 3. Chuck Hoberman – Hoberman Arc – przykład projektowania parametrycznego z wykorzystaniem wielopłaszczyznowego ruchu.

Źródło: http://archive.sltrib.com/images/2013/0615/olyarch_061513~2.jpg
4.

Projektowanie generatywne.

Projektowanie generatywne, podobnie zresztą jak projektowanie parametryczne, oparte jest w dużej mierze na algorytmach. Jednak główna różnica to system
eliminacji oraz rozwoju, zbliżony do tego obserwowanego u roślin i zwierząt. Zaprojektowany w sposób generatywny obiekt samoczynnie wybiera właściwy dla
siebie schemat rozwoju. Powyższy schemat jest efektem, nie tylko pierwotnych
założeń projektowych, lecz również doświadczeń systemu, który dzięki systemom
sensorów poznaje otoczenie, uczy się oraz dostosowuje. Cały proces można określić
mianem ewolucyjnego. Stąd możemy zdefiniować projektowanie generatywne jako
metodę projektowania, w której wynik generowany jest za pomocą zasad wyznaczonych przez algorytm komputerowy oraz zmienne czynniki zewnętrzne.
Ciekawe podejście do projektowania generatywnego prezentuje projekt badawczy HGOS- Growing As Building, na Universität für angewandte Kunst Wien.
Celem projektu jest przetransponowanie wzorców wzrostu oraz dynamiki właściwej
naturalnym strukturom do architektury. W efekcie czego stworzone zostaną innowacyjne, samoczynnie rozwijające się struktury. W ramach projektu badane są również
możliwości włączenia struktur biologicznych do materiałów architektonicznych.
Projekt może stanowić w przyszłości również innowacyjne rozwiązanie konserwatorskie, które pozwoli ingerować w istniejące struktury w sposób biologiczny, tak
jakby ulegały one rozwojowi. Cały projekt oparty jest na symulacjach komputerowych, które kierowane są za pomocą zasad i zjawisk właściwych dla naturalnych organizmów.
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Rysunek 4. Gensler NY – Neumann Machine – przykład projektowania generatywnego w połączeniu z wielopłaszczyznowym nieprzewidywalnym ruchem.

Źródło: http://mir.no/assets/Uploads/articles/_resampled/SetWidth2000-GenslerEvolo-2014-The-Road-Refugees-Copyright-and-credit-by-Mir.jpg
W zakres projektowania generatywnego wchodzą również obiekty określane
mianem samo-budujących self-erecting. Są to obiekty, które dzięki zastosowaniu
zaawansowanych systemów mogą samodzielnie budować swoją formę, a tym samym rozwijać się. Koncepcyjne rozwiązanie tego typu zostało zaprezentowane
w 2014 przez Gensler NY (Rysunek 4.). Architekci zaproponowali budowę struktury, która samoczynnie mogłaby się rozwijać zapowiadając tym samym ciągle rozwijającą się przestrzeń. Projektowany obiekt miałby pozyskiwać niezbędne do rozwoju
surowce ze śmieci.
Projektowanie generatywne sprzyja osiąganiu złożonych form ruchu, które
powstają w procesie ciągłego rozwoju danych struktury. Tym samym ruch stosowany w projektowaniu generatywnym cechuje duże zróżnicowanie oraz zmienna
intensywność w czasie.
5.

Inteligentne systemy adaptacyjne.

Coraz szersze zastosowanie komputerów w projektowaniu, wprowadziło do
architektury elementy i cechy właściwe programowaniu komputerowemu. Dziś nikogo nie dziwi już wykorzystywanie zaawansowanych skryptów pomagających
architektom w stworzeniu imponujących projektów. Biura takie jak Morphosis czy
Coop'n'Himelb(l)au posiadają już wewnętrzne działy, które zajmują się rozwojem
technik projektowania.
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Coraz częściej w projektowaniu wykorzystywane są inteligentne środowiska
czyli przestrzeń, w której komputacja jest nieprzerwanie używana do osiągnięcia
regularnych czynności. 4 Zastawanie powyższych założeń sprawia, że budynki spełniają lepiej potrzeby użytkowników, a co za tym idzie stają się bardzie uniwersalne.
Dobrym przykładem takich rozwiązań w przestrzeni miejskiej jest wprowadzenie elementów, które ją redefiniują. Może mieć to pozytywny wpływ na unikalny
charakter oraz innowacyjność przyjętych rozwiązań architektonicznych. Dzięki
temu projektowane przestrzenie mogą zostać uznane przez mieszkańców za atrakcyjne, a w konsekwencji stać się popularnym miejscem spędzania wolnego czasu.
W ten właśnie sposób został zaprojektowany w 2008 przez Janis Pönisch, Dynamic
Terrain New Civic Plaza w Chicago (Rysunek 5). W ciągu dnia pełni on praktycznie
wyłącznie funkcje komunikacyjną, co utrudnia kształtowanie jego przestrzeni, lecz
dzięki zastosowaniu rozwiązania kinematycznego, polegającego na ruchomym podłożu może z powodzeniem zmieniać się w miejsce idealne do relaksu, zabawy i spędzania wolnego czasu. Takie rozwiązanie umożliwia wykorzystanie jednego obiektu
lub miejsca w mieście do wielu celów.
W dużej mierze inteligentne systemy adaptacyjne wykorzystują środowiska
responsywne, czyli przestrzeń, która współdziała z ludźmi, którzy jej używają, przechodzą przez nią lub obok niej. 5 Środowiska responsywne sprawiają, że budynki
reagują na ruch bądź sygnały wysyłane przez użytkowników. Zjawiska takie jak
deformacje, rozumiane jako przestrzenne zmiany struktury zewnętrznej bądź wewnętrznej, wkraczają do architektury.
Na wyróżnienie w dziedzinie zastosowania inteligentnych systemów adaptacyjnych zasługuje działająca na Delft University of Technology, grupa badawcza
Hyperbody. Na czele grupy, której celem są badania i rozwijanie metod projektowania wirtualnych i interaktywnych budynków stoi Kas Oosterhuis. W swoich
eksperymentach naukowcy z Hyperbody zmieniają sposób projektowania obiektów
kinematycznych z animacyjnego w kierunku behawioralnego, gdzie wykorzystywane są algorytmy analizujące otoczenie w czasie rzeczywistym. Proces interaktywny
nie jest w tym przypadku jedynie zastosowany w trakcie projektowania, lecz
również do późniejszego utrzymania i funkcjonowania obiektów. Takie zastosowanie sprawia, że proces projektowy uwzględnia czynniki związane z cyklem
życiowym budynków, właściwościami ekonomicznymi oraz ekologicznymi.

4

Fox M., Interactive Architecture, Wyd. 1, Princeton Architectural Press, Princeton,
2009. s.16
5
Bullivant L., Responsive Environments: Architecture, Art and Design, Wyd. 1, Victoria
&Albert Museum, 2006. s.11
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Rysunek 5. Janis Pönisch- Prototyp Dynamic Terrain New Civic Plaza w Chicagoprzykład zastosowania inteligentnych systemów adaptacyjnych w połączeniu z wielopłaszczyznowym ruchem.

Źródło:http://lh5.ggpht.com/_yiiPzeRfNBQ/TJGFg8LwRfI/AAAAAAAABJQ/qfZ5
vou1R2w/s800/080724_1_cross-bedding_2.jpg
6.

Zależność między narzędziami projektowymi, a powodem zastosowania
ruchu

Ruch znajduje swoje zastosowanie w obiektach z uwagi na dwa główne czynniki. Pierwszym z nich jest funkcjonalność danego obiektu, czyli na przykład zwiększenie jego możliwości, poprawienie jakości przestrzeni czy też możliwość optymalizacji jednego obiektu do wielu potrzeb. Drugim powodem są właściwości estetyczne, chęć uzyskania interesujących rozwiązań przestrzennych, które mogłyby być
zmienne w czasie.
W przypadku rozwiązań opartych na projektowaniu parametrycznym, generatywnym i inteligentnych systemach adaptacyjnych głównym powodem zastosowania ruchu są właściwości funkcjonalne, przy czym odnotowuje się wiele przypadków, gdzie równie istotne są walory estetyczne. Zaawansowane techniki projektowania pomagają projektantowi dokładnie określić rodzaj, skomplikowanie czy
intensywność ruchu w zależności od potrzeb funkcjonalnych danego obiektu. Dzięki
stosowaniu metodologii opartej na szeroko pojętym projektowaniu algorytmicznym
ruchu jest stosowany w obiektach jako sposób na rozwiązanie problemu funkcjonalnego w obiekcie. Co za tym idzie osiągane wartości estetyczne związane z ruchem są tu głównie efektem wynikającym z funkcjonalności obiektu architektonicznego.
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7.

Zależność między narzędziami projektowymi, a rodzajem ruchu

Wpływ narzędzi projektowych na rodzaj ruchu jest bardzo znaczący. Po przeanalizowaniu zmian, dotyczących osiąganego rodzaju ruchu w obiektach architektonicznych, w odniesieniu do narzędzi projektowych z wykorzystaniem, których zostały one zaprojektowane, zaobserwujemy następujące zjawiska. Podstawowa zależność to wzrost skomplikowania zaimplementowanego ruchu. Nowe narzędzia sprawiają, że ruch który znajduje zastosowanie w architekturze odpowiada coraz to
bardziej złożonym potrzebom, a w konsekwencji jego formy stają się bardziej skomplikowane oraz coraz części wykorzystują ruch nieliniowy. Przykładem takiego
rozwiązania jest Hoberman Arc oraz Dynamic New Civic Plaza.
Zastosowanie technik projektowych opartych na animacji sprawiało, że obiekty
kinematyczne, które projektujemy wykorzystują w głównej mierze zjawisko ruchu
liniowego. Ruch w tych obiektach jest ograniczony do prostych i przewidywalnych
zjawisk. Należy jednak pamiętać, że nawet w tej formie bardzo często sprzyja
osiąganiu interesujących efektów przestrzennych i funkcjonalnych.
Projektowanie parametryczne, generatywne czy inteligentne systemy dają projektantowi możliwość tworzenia środowisk o dużym stopniu złożoności. Często
dzięki zastosowaniu komputerowych algorytmów formy oraz rodzaje ruchu stają się
nieprzewidywalne, jednak nie z uwagi na próbę osiągnięcia złożonych efektów
przestrzenny, lecz ze względu na właściwości funkcjonalne danego obiektu. Powyższe rozwiązania przyczyniają się do znacznego wzrostu użyteczności czy przedłużenia cyklu życiowego obiektów.
Podsumowanie
Dzięki implementacji w procesach projektowych nowych narzędzi związanych
z projektowaniem komputerowym ruch stosowany w obiektach architektonicznych
staje się coraz bardziej złożony. Zastosowanie nowatorskich rozwiązań projektowych jest bezpośrednią przyczyną wytworzenia innowacyjnych rozwiązań przestrzennych we współczesnej architekturze. Do takich należą próby zastosowania
kinematyki. Wraz z rozwojem technik projektowych ruch w obiektach architektonicznych stał się zjawiskiem bardziej powszechnym. Jednak najistotniejsze jest, że
wzrost jego złożoności sprawia, że uzyskujemy ciekawsze pod względem formalnym i funkcjonalnym formy. Architektura, która kreujemy w ten sposób staje się
wieloznaczna, fascynuje współczesnego odbiorcę.
Nie jest to jedyny aspekt, na który wpływają zmiany narzędzi projektowych.
Należy pamiętać również o zmianie powodów dla których stosujemy ruch. Nowatorskie rozwiązanie nie traktują już ruchu, jak to było wcześniej, jako elementu
stanowiącego w głównej mierze o jakości estetycznej obiektu, lecz podkreślają jego
walory użytkowe oraz wpływ na funkcjonalność czy elastyczność wybranych rozwiązań architektonicznych.
Struktury, które charakteryzują się dużą złożonością ruchu są nie tylko istotne
z uwagi na nową jakość przestrzenną, jaką wprowadzają do naszego otoczenia, lecz
również na walory funkcjonalne. Obiekty takie jak Dynamic New Civic Plaza, Ho57

berman Arc czy Neumann Machine stanowią odpowiedź na szybko zmieniające się
potrzeby użytkowników. Dzięki zastosowaniu ruchu możemy uzyskać rozwiązania,
które będą funkcjonalne oraz atrakcyjne wizualnie.
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Streszczenie
Artykuł analizuje zależność pomiędzy rozwojem narzędzi projektowych, a wykorzystaniem ruchu w architekturze. W pierwszej części zaprezentowane zostały
metody projektowe stosowane współcześnie w architekturze kinematycznej. Wyróżniamy tu projektowanie animacyjne, projektowanie generatywne, projektowanie
parametryczne oraz inteligentne systemy adaptacyjne.
W zależności od stosowanych metod projektowych uzyskujemy różnego rodzaju
formy ruchu. Zróżnicowanie to wpływa również na ostateczne efekty funkcjonalnoprzestrzenne. W pracy przebadane zostały zależności pomiędzy narzędziami projektowymi, a powodem zastosowania ruchu. Autor analizuje dwa powody zastosowania ruchu: estetyczny oraz funkcjonalny. Przeprowadzone badania wykazują,
że wraz z rozwojem stosowanych narzędzi projektowych, wzrasta poziom skomplikowania ruchu obiektów.
Wraz z rozwojem technik projektowych ruch obiektów architektonicznych stał się
zjawiskiem bardziej powszechnym. Jednak najistotniejsze jest, że wzrost jego złożoności sprawia, że uzyskujemy ciekawsze pod względem formalnym i funkcjonal-
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nym formy. Architektura, którą kreujemy w ten sposób, staje się wieloznaczna,
fascynuje współczesnego odbiorcę.
Summary
The article analyses the relationship between the development of design tools and
the use of movement in architecture. In the first part design methods used today in
kinetic architecture were presented. In kinetic design such methods are being used:
animation design, generative design, parametric design and intelligent adaptive
systems.
Depending on the design methods we obtain different forms of movement, this
diversity also affects the final functional and spatial effects. This paper has
examined the relationship between design tools, the reason for implementation of
movement. The author analyses the two main reasons for the use of movement,
distinguishing between aesthetic and functional. The following study concerns the
impact of design tools used in the kind of movement. Research shows that with the
development of used design tools, increases the complexity of the movement. The
development of the means of movement in architectural buildings has become
increasingly common phenomenon. However, it is essential that the increase in its
complexity makes it get more interesting in terms of formal and functional effect.
Architecture that we create in this way, becomes more complex and therefore
fascinating for contemporary customer.
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TECHNIKA I ZNACZENIE ORNAMENTACJI PRZEDSTAWIEŃ
ANTROPOMORFICZNYCH W GÓRNYM PALEOLICIE
W EUROPIE ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ

Słowa kluczowe: ornamenty, przedstawienia antropomorficzne, górny paleolit,
sztuka.

UPPER PALEOLITHIC TECHNOLOGY AND THE IMPORTANCE
OF ANTHROPOMORPHIC PRESENTATION ORNAMENTATION
IN THE CENTRAL AND EAST EUROPE

Key words: ornamentation, anthropomorphic presentation, upper paleolithic, art.
Wstęp
Tematem artykułu jest ornamentacja na statuetkach antropomorficznych
z górnego paleolitu. Najbardziej rozpowszechnione w literaturze górnopaleolityczne
wizerunki ludzkie pochodzą ze środkowej fazy tego okresu (30–20 tys. lat p.n.e.)
i łączą się z upowszechnieniem kompleksu graweckiego na obszarach Europy Zachodniej, Środkowej i Wschodniej, a następnie epigraweckiego w Europie Wschodniej. Do kompleksu graweckiego zaliczono stanowiska kultury pawlowskiej, obejmującej obszar Moraw i Dolnej Austrii, willendorfskiej w Austrii, Czechach, na
Morawach i Słowacji, kostienkowsko-awdjejewskiej na terenie Równiny Rosyjskiej
oraz epigraweckiej w dolinie środkowego Dniestru, Dniepru i Donu. Najbardziej
znana paleolityczna „Wenus”, pochodzi z Willendorf. Miano te otrzymała w nawiązaniu do antycznych rzeźb kobiecych, chociaż obfite kształty i nagość statuetki
w porównaniu do klasycznych przedstawień o idealnych proporcjach, powodowały,
że nazwa zyskała żartobliwy wydźwięk. Większość wizerunków ludzkich z tego
okresu nie była zdobiona, niektóre jednak charakteryzują bogate ornamenty na głowach, piersiach, plecach, łokciach i nadgarstkach. Prawdopodobnie są to fryzury,
nakrycia głowy, przepaski i bransolety. Występują również ornamenty geometryczne, być może spełniające funkcje tatuaży.
W pracy wzięto pod uwagę przedstawienia antropomorficzne z kultur graweckich z Europy Środkowej i Wschodniej, podjęto analizę techniki ornamentacji oraz
znaczenia zdobień statuetek. W tym celu wykorzystano metodę opisowo-porównawczą oraz badania mikroskopowe (przy użyciu mikroskopu Delta Optical SZ-630T).
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przy uprzejmości UA MZM w Brnie oraz OA Ermitaż w Petersburgu.
1.

Techniki ornamentacji

Przy wykonywaniu ornamentów stosowano podobne techniki, jak przy formowaniu kształtów przedstawień antropomorficznych. Najprostsze zdobienia tworzyły
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kreseczki, tworzące układy równoległe, przecinające się lub koncentryczne, wykonywane poprzez prowadzenie narzędzia krzemiennego z góry na dół. Linie wykonywano zaostrzoną lub boczną częścią narzędzia. W tym celu mogły być stosowane
techniki nacinania lub piłowania. Na przykład przy tworzeniu nacięć na fragmencie
z ciosu mamuta z Zarajska użyto techniki piłowania i nacinania ze zmienną
orientacją przedmiotu. W ten sposób powstały linie pochylone w lewą i prawą stronę, tak zwana „ukośna siatka” typowa na stanowiskach kultury kostienkowskoawdjejewskiej 1. Inne charakterystyczne układy to szachownica, siatka i ukośne krzyżyki z Awdjejewa i Kostienek I. Natomiast ostrza kościane znalezione w Hotylewie
pokrywał ornament krzyżyków i kreseczek oraz podtrójkątnych i pionowych bruzdek. Zdobienia tworzyły jeden lub dwa rzędy nacięć, każde ze zmiennym kierunkiem 2. Natomiast w Mezyniu wyróżniono ornament geometryczny (pojedyncze
linie) i graficzny (linie tworzące określone kształty i znaki) 3. Szczególnego rodzaju
ornament w kulturze kostienkowsko-awdjejewskiej i epigraweckiej traktowany jest
jako istotny element regionalny 4.
Wyjątkowe zdobienie charakteryzuje statuetkę z Kostienek I. Jest to jedna
z niewielu figurek, które zachowały się niemal w całości. Pochodzi z badań II kompleksu tego stanowiska, prowadzonych przez N. Praslowa w latach 80. XX w.
Obecnie przechowywana jest w Muzeum Ermitaż w Rosji. Statuetka jest niewielka –
mierzy nieco ponad 10 cm. Wykonano ją z wapienia, w stylu realistycznym. Główka
skierowana jest lekko w dół. Mała twarz otoczona jest rowkiem i pozbawiona jest
detali. Pozostała część główki pokryta jest drobnymi rowkami w kształcie półksiężyca (zobacz rysunek 1). Wszystkie rowki wykonano w jednym kierunku, o czym
świadczą łuki półksiężyców. Prawdopodobnie figurkę trzymano w lewej ręce a narzędzie – w prawej5. Narzędzie przykładano pod kątem ostrym do powierzchni
statuetki. W części potylicy półksiężyce przechodzą w ornament drobnej kratki
(zobacz rysunek 2). Główkę od karku oddziela prosta linia. Statuetka zdobiona jest
na piersiach ornamentem sznura, imitującego pas (zobacz rysunek 3). Ornament ten
przechodzi pod pachami na plecy oraz na ramiona. Zdobienia sznura wykonano
techniką drobnych nacięć: od środka pasa do jego zewnętrznej krawędzi. Mają
kształt malutkich trójkącików, co oznacza, że narzędzie przykładano najpierw
ostrzem na powierzchnię, a potem przyciskano dalszą jego krawędź.
1

Amirkhanov, Achmetgaleeva, Lev, Obrabotannaâ koct' stoânki Zarajsk A [w:]
Issledovaniâ paleolita v Zarajske, H.A. Amirkhanov (red.), Moskwa 2009, s. 215-217.
2
Gavrilov, Planigrafiâ izdelij iz kosti i bivnâ verchnepaleolitičeskoj stoânki Hotylevo 2,
„Archeologičeskij al'manach” 2008, nr 19, s. 137-170.
3
Lázničková-Galetová, Aspects technologiques de la gravure sur ivoire de mammouth,
Mezin (Ukraine), w: Congrès IFRAO sur l'art pléistocène dans le monde, Ariège 2011,
s. 1-9.
4
Abramova, Rol' i značenie paleolitičeskogo iskusstva v vyâvlenii mestnych osobennostej verchnepaleolitičeskoj kul'tury Vosočnoj Evropy, „Soveckaâ Archeologiâ” 1960,
nr 3, s. 6-16.
5
O wykonywaniu przedmiotów symbolicznych w kulturze mustierskiej pisał
A. Marshack, Marshack, Some Implications of the Paleolithic Symbolic Evidence for
the Origin of Language, „Current Anthropology” 1976, nr 17/2, s. 274-282.
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Układ rowków ze względu na kąt w stosunku do pasa może świadczyć o dwóch
etapach ich wykonania. Niektóre rowki zostały wykonane prawdopodobnie, kiedy
statuetka była trzymana w jednej pozycji, po czym przekręcono ją o 180º i zaznaczono kolejne elementy zdobnicze. Tą samą techniką wykonano ornamenty na
nadgarstkach i łokciach figurki. Zapewne są to ozdoby w postaci bransolet. Tworzą
je małe wałeczki ponacinane po zewnętrznych krawędziach, tak jak w przypadku
opisanym wyżej. Figurka ma duże piersi, pokaźny brzuch z pępkiem i wystające
pośladki. Pępek na brzuchu wykonano za pomocą dwóch skośnych do siebie linii,
kierując narzędzie z zewnątrz do wewnątrz figurki. Za pomocą żłobka oddzielono
ręce od brzucha i rozłączono nogi. Na wysokości kolan statuetka jest ułamana,
uszkodzenia występują również na karku, lewym ramieniu oraz piersi.
Rysunek 1. Kostienki I, oryginał, Muzeum Państwowe Ermitaż w Petersburgu,
zdjęcie autora.
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Rysunek 2. Kostienki I, oryginał, Muzeum Państwowe Ermitaż w Petersburgu,
zdjęcie autora.

Rysunek 3. Kostienki I, oryginał, Muzeum Państwowe Ermitaż w Petersburgu,
zdjęcie autora.
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Wielu badaczy uważa, że ornamenty odzwierciedlały górnopaleolityczną
odzież i ozdoby, noszone przez ówczesnych ludzi. Elementy te, mogły spełniać
funkcję ochronną, wskazywać rolę społeczną i miejsce w hierarchii ich posiadacza,
lub mieć kultowe znaczenie 6.
Jedną z najdokładniejszych analiz dokonała w latach 60. XX w. Z.A. Abramowa, zestawiając figurki zachodnioeuropejskie i środkowo-wschodnioeuropejskie.
Otrzymała bogaty opis odzieży, ozdób i fryzur, który miał odpowiadać „modzie”
górnopaleolitycznych kobiet. Ten kierunek badań w dalszym ciągu jest atrak-cyjny,
o czym świadczą badania w latach 90. (O. Soffer, J. M. Adovasio, D. C. Hyland).
Na podstawie znalezisk ceramiki na stanowisku Dolní Věstonice, określono rodzaj
odzieży, która miała się składać z włókien roślinnych, w przeciwieństwie do ustaleń
Abramowej, według której głównym materiałem była skóra.
Wśród przyczyn pojawienia się odzieży, badacze wymieniają trzy podstawowe:
wstyd, ozdoba i ochrona ciała przed niesprzyjającymi warunkami naturalnymi.
Pierwsza z przyczyn wydaje się trudna do udowodnienia 7. W latach 30. XX w.
popularność zdobyła teoria Grinkowa–Supinskiego, według którego pojawienie się
odzieży związane było z ozdobą oraz prymitywną magią i kultem. Pierwsi łowcy
mieli malować i maskować ciała w czasie polowań na zwierzynę lub w celach rytualnych, upodabniając się do swoich totemów 8. Podobnie sądzi J. Gąssowski, który
powstanie odzieży łączy z funkcją estetyczną. Według niego zjawiskiem powszechnym było zdobienie ciała, barwienie, przybieranie w szaty pochodzenia roślinnego
i zwierzęcego. Jeszcze bardziej wymownym dowodem na tworzenie się zmysłu
estetycznego jest zdobienie narzędzi i ozdób z kości słoniowej. Ozdoby wykonywane były również z rogu, zębów zwierzęcych, muszli, kamienia, a czasami z zielonego serpentynitu. Wśród ornamentów najczęściej wybierano ryty ostrym narzędziem, uzyskując krótkie kreseczki lub nieskomplikowane wzory oraz wiercono
otworki. Ornamenty geometryczne w postaci równoległych kresek, delikatnie zakrzywionych linii, wzorów krzyżykowych, jodełkowych, w kształcie litery „V”
znane są przede wszystkim ze stanowisk Barma Grande, Pavlov i Kostienki I 9.
Jednocześnie należy pamiętać, że w społeczeństwach pradziejowych przedmioty nie
były wykonywane jedynie dla przyjemności i „ozdoby” w dzisiejszym rozumieniu.
Mówiąc o walorach estetycznych opisywanych przedmiotów, nie mamy na myśli
„sztuki dla sztuki”. Jak wskazuje E. Bugaj w „kulturach typu magicznego”, a społeczeństwa paleolityczne zapewne za takie należałoby uznać, nie było rozgraniczenia
między sferą sakralną a świecką, stąd wszelkie przedmioty pełniły funkcję użytko-

Abramova, Elementy odeždy i ukrašenij na skulpturnych izobraženiâch čeloveka
epochi verchnego paleolita v Evrope i Sibirii, „Materâly issledowaniâ po archeologii
ZSRR” 1960, nr 79, s. 126-149.
7
Różnice w poczuciu wstydu związanego z nagością zależą od czynników cywilizacyjno–kulturowych, czego dowodem jest odmienny strój okrywający ciało u kobiet we
współczesnych plemionach afrykańskich, kulturze zachodniej, kulturze islamskiej itp.
8
Abramova, Elementy odeždy..., op. cit., s. 128.
9
Clark, Piggott, Społeczeństwa prahistoryczne, Warszawa 1970, s. 82-84.
6
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wą, powiązaną z siłami magicznymi 10. Ponadto z obserwacji etnograficznych
wynika, że malowanie ciała wynikało głównie z potrzeb obrzędowych i magicznych
oraz konieczności odróżniania się między rodami 11. Badacze zwracają uwagę, że
w paleolicie takie przedmioty jak bransolety, naszyjniki, wisiorki mogły oznaczać
swego rodzaju talizmany. Tak więc i ornamenty najprawdopodobniej w najstarszych
wspólnotach pradziejowych oznaczały wyobrażenia o charakterze magicznym. Wierzono więc w sprawczą moc ornamentu. Zęby zwierząt, muszle, wisiory z kości lub
kamienia prawdopodobnie stanowiły grupę przedmiotów, których sens łączył się ze
sferą sacrum. Według A. Leroi-Gourhana wymienione przedmioty, często służące
do zawieszania, wyraźnie wiążą się z symbolami religijnymi o charakterze męskim
i żeńskim 12. Zdobione przedmioty mogły stanowić kopie z życia codziennego, ale
nie były nastawione na uzyskanie zadowolenia estetycznego. Przypuszcza się, że
przedmiotom takim przypisywano zdolność samodzielnego działania, gdyż prawdopodobnie nie istniał podział na to co utylitarne, a nieutylitarne 13. W tym rozumieniu
ubranie miało wyróżniać, różnicować oraz nadawać pozycję społeczną lub określać
rolę w grupie. Nie wykluczone również, że ich funkcja łączyła się z zabiegami
magicznymi i rytuałem.
Przeciwne stanowisko prezentowali badacze, którzy genezę odzieży łączą z potrzebą ochrony ciała przed niesprzyjającym klimatem. N.P. Gorbaczewa uważała, że
najważniejszą przyczyną była ochrona przed chłodem lub gorącem14. M.O. Koswien
przypuszczał, że ojczyzną odzieży jest Północ i kraje o chłodnym klimacie. Na poparcie swej tezy powoływał się na obfite i ciepłe ubrania Eskimosów i niemal
zupełny ich brak u mieszkańców strefy równikowej i zwrotnikowej 15. Zgadzał się
z nim również A.P. Okładnikow, który na podstawie podobieństwa między współcześnie żyjącymi plemionami syberyjskimi a figurkami z Buriet' i Malty (zobacz
rysunek 4), stwierdzał obecność szytych ubrań u społeczeństw górnopaleolitycznych, które w ostrym klimacie miały chronić od chłodu 16. Według P.P. Efimienko
pojawienie się pierwszej odzieży należy odnieść do okresu mustierskiego. Funkcję
okrycia miały pełnić wtedy narzucone na plecy i ramiona skóra lub futro zwierzęce,
związane paskami lub rzemieniami 17. Teoria pochodzenia odzieży, uwzględniająca
Bugaj, Problemy interpretacji zjawisk sztuki w archeologii w kontekście nieoczywistości sztuki, w: Gediga, Kowalski, Estetyka w archeologii, Gdańsk 2003, s.11-20.
11
Gąssowski, Prahistoria sztuki, Warszawa 2008, s. 31.
12
Leroi-Gourhan, Religie prehistoryczne, Warszwa 1966, s. 113.
13
Kowalski, Ornament jako wyznacznik kallotropijny w „sztuce pradziejowej”,
w: Gediga., Kowalski., op. cit., s. 67-75.
14
Gorbačeva, K vaprosu o proischoždenii odeždy, „Soveckaâ Etnografâ” 1950, nr 3,
s. 9-13.
15
Koswien, Historia kultury pierwotnej w zarysie, Warszawa 1955, s. 144-145.
16
Abramova, Elementy odeždy..., op. cit., s. 126.
17
O istnieniu rzemieni w późnym paleolicie przekonuje również S.A. Siemienow, ze
względu na obecność narzędzi w materiale archeologicznym, które mogły być wykorzystywane przy produkcji odzieży. Posługuje się też danymi etnograficznymi. Natomiast Gorbaczewa uważa, że w omawianym okresie ludzie nie posiadali jeszcze umiejętności obrabiania i zszywania skór oraz wytwarzania rzemieni, ze względu na koniecz10
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czynnik pracy, szczególnie popularyzowana przez zwolenników marksizmu, wywodziła powstanie całego ubrania od pasa, jako podstawowego elementu, na którym
wieszano różne niezbędne rzeczy: narzędzia, noże, broń i inne 18.
Rysunek 4. Malta, oryginał, Muzeum Państwowe Ermitaż w Petersburgu, zdjęcie
autora.

Surowe warunki klimatyczne epoki lodowcowej zmuszały do wykorzystywania
ciepłych futer i skór, a podstawowym ich „dostawcą”, jak pokazują badania zoologów, był lis polarny. Znaczenie tych zwierząt pokazują wyniki eksploracji stanowisk
nad Dnieprem i Dniestrem, gdzie na stanowiskach ich kości zostały odnalezione
razem z przekłuwaczami i igłami, potwierdzającymi produkcję odzieży. Również
M. Hoernes uważa, że paleolityczni łowcy nosili futrzane ubranie zimą, a latem
mogli chodzić nago. Z okresu górnego paleolitu znane są całe zestawy narzędzi, służące do obrabiania skór i futra i szycia odzieży np. krzemienne skrobacze i noże
oraz kościane igły i szpile 19. Badania traseologiczne S.A. Siemienowa dowiodły, że
ność specjalizacji, Gorbačeva, op. cit., s. 18, 23. Podstawowym (i bezzasadnym) argumentem badaczy, przekonanych o tym, że społeczeństwa paleolityczne nie potrafiły szyć
odzieży jest fakt, że większość znalezionych figurek kobiecych jest naga, Abramova,
Elementy odeždy..., op. cit., s. 128.
18
Koswien, op.cit., s. 145.
19
Według Gorbczewy obecność igieł nie świadczy o umiejętności szycia ubrań. Podaje
przykład plemion australijskich, u których pomimo stwierdzenia obecności igieł, nie
występują szyte ubrania, Gorbačeva, op. cit., s. 18. Argument ten jest jednak nieprzeko-
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niektóre narzędzia były wykorzystywane przy miękkim materiale – skórze i futrze 20.
Kawałki skóry zszywane były zwierzęcymi ścięgnami za pomocą kościanych szpil
i igieł, a następnie ozdabiane muszelkami i paciorkami z kości i masy perłowej.
Ciekawe badania w kontekście odzieży górnopaleolitycznej przeprowadzili
również O. Soffer, J.M. Adovasio i D.C. Hyland. Szczegółowa analiza figurek
„Wenus” pozwoliła na wydzielenie kilku typów ubrań wykonanych z naturalnych
włókien roślinnych 21. Ponadto określono jak wyglądała technologia produkcji paleolitycznych ubrań, podczas której podstawową rolę pełniły kobiety. Badacze sugerują, że tkaniny wykonywano z nici splecionych z włókien pochodzenia organicznego, przy czym wyróżniono aż 7 różnych typów splotów 22. Podkreślając, że tylko
niektóre figurki graweckie są ubrane, a większość nie posiada żadnych ozdób,
stwierdzili, że obecność odzieży i ozdób świadczy o wartości, prestiżu i władzy ich
posiadaczek. Dlatego prawdopodobnie były one używane jedynie okazjonalnie
w czasie obrzędów i rytuałów, a także były wyróżnikiem pozycji społecznej 23.
Soffer wskazuje na obecność charakterystycznego nakrycia głowy u „Wenus”
z Willendorfu (zobacz rysunek 5), jakim jest czapka lub kapelusz z włókien roślinnych. Na podstawie szczegółowych badań określiła, że jest to spiralny lub promienisty splot ręcznie tkanego materiału. Splot stanowi osiem koncentrycznych okręgów na główce i dodatkowe dwa półokręgi na szyi powyżej karku, z prawej do lewej strony. Analogiczne spiralne/promieniste nakrycie głowy występuje na fragmencie główki statuetki z marglu, z Gagarina, a podobieństwo wykazuje również
jedna z główek z marglu z Kostienek I. Technika wykonania czapki jest taka sama.
Podstawową różnicą jest większa liczba kręgów otaczających główkę. Inne figurki
posiadające nakrycie głowy pochodzą z Brassempouy, Grimaldi i Laussel 24. Brak
nywujący, ze względu na fakt, że w korzystnych warunkach klimatycznych Australijczycy mogli nie nauczyć się szyć, Abramova, Elementy odeždy..., op. cit., s. 127.
20
Abramova, Elementy odeždy..., op. cit., s. 126-127.
21
Czescy archeolodzy na podstawie znalezisk ze stanowisk Dolní Věstonice I i III oraz
Pavlov I stwierdzili obecność zaskakująco różnorodnej techniki wykorzystującej włókna
roślinne do produkcji wyrobów powroźniczych, plecionych koszów i tkanych ubrań.
Potwierdzają to odciski na 36 fragmentach wypalonej i niewypalonej ceramiki z Dolní
Věstonic I i III oraz 42 fragmenty z Pavlova I. Wyroby powroźnicze (sznury, liny)
zostały znalezione również na młodszych stanowiskach: Lascaux (Francja), Ohalo II
(Izrael), Meziriczi (Ukraina), co jednoznacznie potwierdza, że nie jest to tylko przypadkowe znalezisko i wskazuje na znajomość technik tkackich przez społeczeństwa
paleolityczne, Soffer, Adovasio, Hyland, The „Venus” Figurines: Textiles, Basketry,
Gender, and Status in the Upper Paleolithic, „Current Anthropology” 2000, nr 41,
s. 511-537.
22
Kozłowski, Wielka Historia Świata. Tom I. Świat przed „rewolucją” neolityczną,
Kraków 2004, s. 449.
23
Soffer, Adovasio, Hyland, op. cit., s. 511, 524.
24
Prostokąty lub pasy na główkach z Brassempouy i Laussel interpretowane są jako
siatka na włosy. Podobne, choć dużo późniejsze i znalezione w innym kontekście,
pochodzą z duńskich kultowych stanowisk bagiennych, Ibidem, s. 518.
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elementów twarzy na figurkach przy jednoczesnym zaznaczeniu nakrycia głowy, jak
sugerują badacze, mogą świadczyć o ważnej roli społecznej nakryć głowy (wskazywać na tożsamość, przynależność grupową, określać status społeczny.
Rysunek 5. Willendorf, kopia, Moravské zemské muzeum w Brnie, zdjęcie autora.

Kolejnym wyróżnionym elementem są ozdoby na piersiach figurek, znane
z Kostienek i Awdjejewa, tworzące ułożone naprzemiennie klinowate wcięcia, sugerujące obecność pewnych elementów ubrania. Badacze wskazują na przepaskę, będącą rodzajem biustonosza, co ma potwierdzać szczególny wzorek na „ramiączku
biustonosza”, przypominający podwójny układ nici na brzegu tkaniny. Artysta zadał
sobie wiele trudu, by dokładnie zaznaczyć również miejsce połączenia „ramiączka
z biustonoszem” poprzez ornament odwzorowujący szycie. Takie ozdoby na piersiach nie występują na figurkach ze stanowisk zachodnioeuropejskich. Potwierdza to
obserwacje M. Gwozdowier o szczególnym znaczeniu brzucha i piersi kobiecych na
wschodzie Europy oraz bioder i ud na Zachodzie 25.
O technice wytwarzania ubrań z włókien roślinnych świadczą również pasy na
taliach (u figurek wschodnioeuropejskich) i biodrach (u figurek z Europy Środkowej
i Zachodniej).
Znaleziska wypalonej gliny w kulturze pawlowskiej dostarczyły jeszcze jednego ważnego odkrycia. Na powierzchni fragmentów ceramiki zauważono odciski
plecionki, które określono jako materiał wykonany z włókien roślinnych. Z nich
wykonywano tkaniny na ubrania, kosze, maty i inne. Fragmenty ceramiczne
z odciskami włókien roślinnych są pierwszym dowodem na umiejętność tkactwa

25

Ibidem, s. 519.
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w kulturach graweckich 26. Kolejne znaleziska potwierdzające ten fakt pochodzą
ze stanowisk Meziriczi na Ukrainie i Kosoutsy w Mołdawii datowane na okres
17 tys. lat bp 27.
Symboliczne znaczenie ozdób figurek podkreśla również S. Hansen, zwracając
uwagę na obecność dekoracji na statuetek neolitycznych. Według niego miejsce
występowania, jak i rodzaj ornamentu były ściśle określone i stanowiły integralną
część systemu informacyjnego w społeczeństwie 28.
Inny charakter nadaje się ornamentom tworzącym układy równoległych nacięć,
interpretując je jako system numeryczny i kojarząc ze zjawiskami przyrody. Analizy
górnopaleolitycznych ornamentów doprowadziły do licznych spostrzeżeń na temat
regularności i powtarzalności niektórych znaków graficznych na przedmiotach.
Pierwsze hipotezy na ten temat powstały na początku XX w. Już w 1910 r.
M. Verworn zwrócił uwagę na ryty przypominające cyfry rzymskie. Przykładem
miała być łupkowa płytka odkryta przez Absolona w jaskini Pekárna ze znakami
w kształtach rzymskich cyfr: I, II, III, V i XV 29. Do nieco innych wniosków na
temat zapisu liczbowego doszedł Absolon badając figurki antropomorficzne i liczby
nacięć na niektórych figurkach z Dolních Vĕstonic (zobacz rysunek. 6). Jedna
z figurek miała ogółem 50 nacięć (15 na górnej części, 10 na piesi i 25 nacięć na
dolnej części ciała), inna statuetka miała nacięcia na obu piersiach (10 i 15).
Absolon uważał, że nacięcia odpowiadają mistyce liczby pięć, gdyż liczba nacięć
była jej zwielokrotnieniem. Uznał również, że nacięcia na sztyletach z Předmostí
oraz innych przedmiotach kościanych, odpowiadają magicznej liczbie pięć.

26

Soffer, Adovasio, Textiles and Upper Paleolithic Lives. A Focus on the Perishable and
the Invisible, w: The Gravettian along the Danube. Proceedings of the Mikulov Conference. Institute of Archaeology AS CR, Brno. The Dolní Věstonice Studies, vol. 11.,
Sedlachkova, Svoboda (red.), Brno 2004, s. 270-282.
27
Adovasio, Soffer, Klíma, Upper Palaeolithic fibre technology: interlaced woven finds
from Pavlov I, Czech Republic, c. 26,000 years ago, „Antiquity” 1996, nr 70, s. 526-534.
28
Hansen, Neolithic Sculpture. Some Remarks on an Old Problem w: The Archaeology
of Cult and Religion, Biehl, Bertemes, Meller (red.), Budapest 2001, s. 39-52.
29
Drössler, Wenus epoki lodowcowej, Warszawa 1983, s. 91-94.
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Rysunek 6. Dolní Vĕstonice, kopia, Moravské zemské muzeum w Brnie, zdjęcie
autora.

Zainteresowania ornamentem na paleolitycznych przedmiotach oraz ich związek z systemem rachunkowym nie były obce innym badaczom prehistorii. Hipotezy
te opierały się na przyjęciu dużych zdolności i umiejętności notacyjnych górnopaleolitycznych łowców. Analizując zdobienia na narzędziach, broni, ozdobach
i innych przedmiotach uznano, że w górnym paleolicie swobodnie manipulowano
liczbą, która stawała się niezależną formą i uzyskiwała określona treść. Powtarzalność określonych znaków (kresek i punktów), skojarzonych w grupy odzwierciedlać miały zainteresowanie rytmem i symetrią. Uznano, że układ zdobień wykazuje znajomość okresów cyklicznych i zjawisk astronomicznych, jako naturalnych
regulatorów rytmu życia społecznego. Najczęściej powtarzalnym rytmem był układ
ornamentów 7-14, skorelowany ze zmianami faz Księżyca. Skomplikowane formy
układów zdobień z powtarzalnymi znakami kresek i kropek stały się podstawą do
uznania znajomości przez społeczeństwa górnopaleolityczne ciągu kalendarzowego
i numerycznego. Najbardziej znanym przedmiotem, który miał być zapisem pierwszego kalendarza jest płytka z Malty. Pokrywa ją złożony wzór dołków, tworzących
spirale na całej powierzchni przedmiotu. Liczba dołków odnosi się do dni w roku,
a liczba spirali nawiązuje do symboliki liczby 7. Na drugiej stronie pojawia się
motyw falistych linii, utożsamianych z wężem lub wodą. Kolejnym przedmiotem
interpretowanym w kontekście notacji i kalendarza jest bransoleta z Mezynia. Nacięcia i inne zdobienia zgrupowano w liczbie 14, a delikatne meandry odpowiadają
ilości miesięcy. Ponadto dostrzeżono także układy trójkowe i siódemkowe,
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a zwłaszcza dziesiątkowe. W związku z tym określono, że najprawdopodobniej
nosiły je kobiety, gdyż dziesięciomiesięczny okres księżycowy odpowiada czasowi
trwania ciąży. Zbieżność symboliki numerycznej, astronomicznej, węży, wody
i płodności kobiet sprawiła, że wszystkie te motywy włącza się w jeden złożony
symbol płodności i cyklicznego odradzania się życia 30.
W ten sam sposób próbowano również tłumaczyć znaczenie ornamentów na
statuetkach antropomorficznych, kojarząc je z astrologią i płodnością. W.A. Frołow
wziął pod uwagę zdobione przedmioty z Kostienek, Awdjejewa i Mezynia i uznał,
że liczby nacięć na ich powierzchni: 5 i 10 oznaczają palce u rąk i nóg, a 7 i 14 są
związane z fazami księżyca i płodnością 31. Podobnie potraktowano ornament w postaci drobnych nacięć na krawędziach i wykazywano ich znaczne podobieństwo
w stosunku do zdobień na kościanych narzędziach (gładzikach), zakończonych
antropomorficzną główką. Wymienione ornamentowane przedmioty interpretowano
jako związane z symboliką kobiecą 32.
Zakończenie
Podsumowując informacje o ornamentach na figurkach należy wskazać, że do
ich wykonywania używano takich samych narzędzi jak do zdobienia innych przedmiotów (rytych płytek i kości). Za pomocą narzędzi krzemiennych tworzono proste
linie lub bardziej skomplikowane kompozycje geometryczne (kratki, trójkąty, zagłębienia). Ornamenty miały odpowiadać noszonym przez kobiety fryzurom, ozdobom
i ubraniom (bransolety, przepaski, pasy, czapki). Zdobienia mogły mieć również
symboliczny (lunarny) charakter. Należy jednak pamiętać, że tylko nieliczne statuetki były w przeszłości ornamentowane, a ich stopień realizmu nie miał znaczenia
(zarówno realistyczne, jak i schematyczne wyobrażenia poddawane były ornamentacji). Większość przedstawień graweckich w Europie Środkowej i Wschodniej
pozbawiona jest zdobień, dlatego słuszna wydaje się teza o symboliczno-społecznym ich wymiarze.
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Streszczenie
Tematem artykułu jest ornamentacja na statuetkach antropomorficznych z górnego
paleolitu. Najbardziej rozpowszechnione w literaturze górnopaleolityczne wizerunki
ludzkie pochodzą ze środkowej fazy tego okresu (30-20 tys. lat p.n.e. i łączą się
z upowszechnieniem kompleksu graweckiego na obszarach Europy Zachodniej,
Środkowej i Wschodniej, a następnie epigraweckiego w Europie Wschodniej. Do
wykonania ornamentów na figurkach używano takich samych narzędzi jak do
zdobienia innych przedmiotów (rytych płytek i kości). Za pomocą narzędzi krzemiennych tworzono proste linie lub bardziej skomplikowane kompozycje geometryczne (kratki, trójkąty, zagłębienia). Ornamenty miały odpowiadać noszonym
przez kobiety fryzurom, ozdobom i ubraniom (bransolety, przepaski, pasy, czapki).
Zdobienia mogły mieć również symboliczny (lunarny) charakter. Należy jednak
pamiętać, że tylko nieliczne statuetki były w przeszłości ornamentowane, a ich
stopień realizmu nie miał znaczenia (zarówno realistyczne, jak i schematyczne
wyobrażenia poddawane były ornamentacji). Większość przedstawień graweckich
w Europie Środkowej i Wschodniej pozbawiona jest zdobień, dlatego słuszna
wydaje się teza o symboliczno-społecznym ich wymiarze.
Summary
The statuettes with ornamentation mentioned in the article are from the upper
Paleolithic epoch. The most famous ones come from the middle phase of this period
(30-20 thousand years before present) and they belong to the gravettian complex of
Western, Central and Eastern Europe, and the epigravettian complex in Eastern
Europe. It includes several cultural unites: the pavlovian in Moravia and Lower
Austria, the Willendorf culture in Austria, Bohemia, Moravia and Slovakia, the
Kostenki culture in the Russian Plain and epigravettian in the valley of the middle
Dniester, Dnieper and Don. The most famous paleolithic "Venus", comes from
Willendorf. It refers to the ancient sculptures of women, although abundant shapes
and nudity of the paleolithic statuettes contrast with the classic representations of
ideal proportions. Most of the human images from this period was not decorated, but
some of them are characterized by rich ornamentation on their heads, chest, back,
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elbows and wrists. Probably these are the hairstyles, hats, aprons and bracelets.
There are also geometric ornaments, which perhaps could be tattoos.
In the article there are analyzed techniques and the importance of the ornamentation
of anthropomorphic statuettes from gravettian cultures of Central and Eastern
Europe. During the research the microscopic method was used (a microscope Delta
Optical SZ- 630T). The project was funded by the National Science Center and
thanks to the MZM in Brno and OA Hermitage Museum in St. Petersburg.
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CZĘŚĆ II
PART II
WYBRANE PROBLEMY Z RACHUNKOWOŚCI
SELECTED PROBLEMS OF ACCOUNTING
Olga Martyniuk

LUKA WARTOŚCI W POLSKIM PRZEDSIĘBIORSTWIE RODZINNYM
Słowa kluczowe: wartość emocjonalna, wycena przedsiębiorstwa rodzinnego,
wartość małego przedsiębiorstwa.

VALUE GAP IN POLISH FAMILY BUSINESS
Keywords: emotional value, small business value, family business valuation.
Wstęp
Małe podmioty gospodarcze nadal wzbudzają mniejsze zainteresowanie analityków finansowych i naukowców zajmujących się problematyką wyceny przedsiębiorstwa. Wynika to głównie z ich mniejszego potencjału kapitałowego, ograniczonej transparentności i dostępności informacji finansowych oraz silnego uzależnienia
wartości przedsiębiorstwa od osoby (rodziny) właściciela. Ten ostatni czynnik
w szczególny sposób ma wpływa na wycenę przedsiębiorstwa rodzinnego. Ustalenie
wartości małego przedsiębiorstwa rodzinnego jest istotne z uwagi na fakt, że znaczna część polskich podmiotów rodzinnych wkrótce stanie przed dylematem przekazania przedsiębiorstwa kolejnemu pokoleniu lub sprzedaży przedsiębiorstwa poza
rodzinę 1. Nadal jednak większość z przedsiębiorstw rodzinnych (70%) jest na
etapie „myślenia o sukcesji”) 2.

Niewymuszona sprzedaż małego przedsiębiorstwa zdarza się rzadko i jest raczej
skutkiem nieprzewidzianych zdarzeń osobistych. Kuczowic J., Wycena małego przedsiębiorstwa, CeDeWu, Warszawa 2012, s.50.
2
Kody wartości. Diagnoza sytuacji sukcesyjnej w przedsiębiorstwach rodzinnych
w Polsce., PARP, Warszawa 2014, [online] www.kodywartosci.pl, (dostęp:15.01.2014,
s. 50). W Polsce większość podmiotów z tej grupy nadal prowadzi pierwsze pokolenie
właścicieli.
1
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Celem artykułu jest prezentacja refleksji autora nad problemem ustalenia
wartości przedsiębiorstwa rodzinnego ze względu na specyfikę celów strategicznych
tych podmiotów gospodarczych. Kierują się one nie tylko chęcią zysku czy dążeniem do zachowania bezpieczeństwa, ale mają także na celu kształtowanie wartości
biznesowych, rodzinnych i indywidualnych 3.
1.

Pojęcie i źródła luki wartości

Wartość jest kategorią abstrakcyjną. Zdaniem W. Tatarkiewicza termin
wartość ma charakter terminu pierwotnego, niedefiniowalnego, wyjaśnianego albo
przez zastąpienie go innym terminem (np. dobro), albo przez przybliżające jego sens
omówienie. Wartość, zatem może być:
–
własnością rzeczy lub,
–
rzeczą posiadającą tą własność,
–
może być symbolem tego, co cenne 4.
W jednym z nurtów filozofii (wariabilizm) wartości są zawsze określane w relacji do czegoś lub do kogoś, zmieniają się w przestrzeni i czasie. Takie podejście
dobrze odpowiada problemowi wartości przedsiębiorstwa rodzinnego, w którym
prócz zasobów materialnych i niematerialnych istnieje tzw. wartość emocjonalna 5,
która ulega zmianom pod wpływem czynników związanych z przedsiębiorstwem,
rodziną i osobą właściciela. Powoduje ona, że przy wycenie przedsiębiorstwa rodzinnego powstaje luka wartości, tj. różnica w postrzeganiu wartości podmiotu
z perspektywy jej wnętrza (przez właścicieli) oraz z perspektywy rynku, otoczenia
(Rysunek 1).
Nie można oczywiście stwierdzić, że luka wartości powstaje tylko w przypadku
przedsiębiorstw rodzinnych. Jest to zjawisko typowe w przypadku porównania wartości przedsiębiorstwa z jednej strony ustalonej przez otoczenie (rynek), a z drugiej
przez jej właścicieli czy zarządzających. Jedną z jej z przyczyn jest asymetria informacji i związaną z nią luka informacyjna, którą można zdefiniować jako różnicę
między wagą przypisywaną danemu czynnikowi przez użytkowników informacji
a poziomem zaspokojenia ich potrzeb informacyjnych przez przedsiębiorstwo.

Więcek – Janka E., Wiodące wartości w zarządzaniu przedsiębiorstwami rodzinnymi,
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2013, s.245.
4
www.kulturologia.uw.edu.pl, (dostep: 15.12.2013).
5
Astrachan J.H., Zellweger T.M., (2008), On the Emotional Value of Owning a Firm,
“Family Business Review”, [online], htpp//: fbr.sagepub.com, (dostęp: 20 marca 2013,
s. 350–351); Bjornberg A., Nicholson N., (2012), Emotional Ownership: The Next
Generation's Relationship With the Family Firm, “Family Business Review, [online],
htpp//: fbr.sagepub.com, (dostęp: 20 marca 2013, ss. 381- 382).
3
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Rysunek.1. Struktura luki wartości w firmach rodzinnych i jej źródła
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Źródło: opracowanie własne
Oprócz luki informacyjnej wpływ na lukę wartości w przedsiębiorstwach mają
także:
–

luka sprawozdawczości (reporting gap) – to różnica miedzy poziomem znaczenia przypisywanego danym czynnikom przez przedsiębiorstwo a poziomem
aktywności w ich raportowaniu,

–

luka jakości (quality gap) jest to różnica między wagą, jaką przedsiębiorstwo
przypisuje danym czynnikom a poziomem wiarygodności informacji pozyskiwanych z wewnętrznych systemów,

–

luka zrozumienia (understanding gap) – to różnica między wagą, jaką jednostka i inni użytkownicy przypisują danym czynnikom,

–

luka percepcji (perception gap) – to różnica między poziomem aktywności
przedsiębiorstwa w raportowaniu czynników a poziomem adekwatności informacji dla interesariuszy 6.

W przypadku przedsiębiorstw rodzinnych należy dodać jeszcze lukę wynikającą z występowania tzw. wartości emocjonalnej.
Mając świadomość występowania poszczególnych źródeł luki wartości (szczególnie, jeśli chodzi o dane niefinansowe) instytucje ustanawiające regulacje dotyczące sprawozdawczości przedsiębiorstw oraz same przedsiębiorstwa starają się je
zmniejszyć poprzez zwiększanie transparentności, kompletności i jawności sprawozdań finansowych oraz innych sprawozdań z działalności jednostek.
2.

Czynniki wpływające na wartość emocjonalną w przedsiębiorstwach rodzinnych

Emocje są to silne uczucia wywołane jakąś sytuacją. W literaturze finansowej
raczej przedstawia się wpływ emocji na podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwach, rzadko bada się emocje poszczególnych interesariuszy w odniesieniu do
Mikołajewicz G., (2012), Luka wartości w kontekście sprawozdawczości przedsiębiorstwa, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 261,
Wrocław 2012, s. 232 -233.
6
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przedsiębiorstwa. Z kolei w literaturze dotyczącej przedsiębiorstw rodzinnych
kwestia emocji odnoszona jest najczęściej w odniesieniu do rodziny biznesowej,
a nie do samego podmiotu gospodarczego. Koncepcja wartości emocjonalnej została
przedstawiona m.in. przez Zellweger’a i Astrachana 7. Definiują ją jako różnicę
pomiędzy ceną minimalną, za jaką właściciele są skłonni sprzedać przedsiębiorstwo
a wartością finansową i osobistymi korzyściami wynikającymi z kontrolowania
firmy (Rysunek 2).
Rysunek 2. Wartość emocjonalna przedsiębiorstwa rodzinnego wg Zellweger’a
i Astrachan’a.

Cena minimalna sprzedaży przedsiębiorstwa wg właścicieli
Wartość finansowa
Osobiste korzyści wynikające z kontrolowania firmy
Wartość emocjonalna
Źródło: opracowanie własne na podstawie Astrachan J.H., Zellweger T.M., (2008),
On the Emotional Value of Owning a Firm, “Family Business Review”, [online],
htpp//: fbr.sagepub.com, (dostęp: 20 marca 2013, s. 350).
Wartość emocjonalną przedsiębiorstwa rodzinne mają przede wszystkim dla
właścicieli i ich rodzin, bowiem funkcjonowanie firmy rodzinnej jest ściśle związane z decyzjami jednostki o założeniu, prowadzeniu i rozwoju firmy dla kształtowania wspólnego dobra rodziny. Najsilniej na wartość emocjonalną mają wpływ
stosunki panujące w rodzinie 8, szczególnie dotyczy to pierwszego założycielskiego
pokolenia. Dzięki wartościom wniesionym, pielęgnowanym i doskonalonym przez
założycieli kształtuje się potencjał firmy rodzinnej w osobach ich dzieci i innych
członków rodziny. Szczególnie ważny w pierwszych latach działania firm według
badań przeprowadzonych przez Więcek – Janka, jest szacunek dla pracy rodziców
(87% badanych), alokacja dywidend w rozwój firmy (taktyka oszczędności – 86%),
uczciwość wobec rodziny i pracowników (84%) 9. Dla pokolenia następców przedsiębiorstwo jest to pewien rodzaj dobra rodzinnego, stworzonego przez rodziców
(lub wcześniejsze pokolenia), miejsca, z którym ściśle wiąże się historia rodzinny,
7

Astrachan J.H., Zellweger T.M., (2008), On the Emotional Value of Owning a Firm,
“Family Business Review”, [online], htpp//: fbr.sagepub.com, (dostęp: 20 marca 2013,
s. 350).
8
Bjornberg A., Nicholson N., (2012), Emotional Ownership : The Next Generation's
Relationship With the Family Firm, “Family Business Review, [online], htpp//:
fbr.sagepub.com, dostęp: 20 marca 2013, s. 386.
9
Więcek – Janka E., Wiodące wartości w zarządzaniu przedsiębiorstwami rodzinnymi,
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2013, s. 101.
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często miejsca, z którym wiążą się wspomnienia z dzieciństwa. Te czynniki mogą
wpływać pozytywnie bądź negatywnie na wartość przedsiębiorstwa w zależności od
układu rodzinnego. Pozytywne i silne relacje międzypokoleniowe z pewnością
zwiększają wartość emocjonalną przedsiębiorstwa rodzinnego w kolejnych pokoleniach i odwrotnie.
Duży wpływ na postrzeganie wartości przedsiębiorstwa przez jego właścicieli
ma również pokolenie, do którego należą. Pokolenie założycieli, inaczej będzie
postrzegało wartość stworzonego przez siebie podmiotu gospodarczego niż kolejne
pokolenia. Dotyczy to zarówno jego aktywów materialnych, niematerialnych i wartości emocjonalnej. Prawdopodobnie im dalsze pokolenie, tym wycena niematerialnych wartości przedsiębiorstwa wynikająca z jego rodzinności będzie coraz mniejsza. Wynika to z coraz słabszych więzi rodzina – przedsiębiorstwo oraz z często
spotykanej utraty jedności własności i zarządzania.
Wartość emocjonalna przedsiębiorstwa rodzinnego dla pokolenia sukcesorów
jest także zależna od jego sytuacji rodzinnej i zawodowej. Prawdopodobnie, jeżeli
podmiot rodzinny nie jest jedynym miejscem rozwoju zawodowego, a tym samym
jedynym źródłem utrzymania rodziny sukcesora, wartość emocjonalna, jaką reperzentuje przedsiębiorstwo rodzinne dla niego jest mniejsza niż w sytuacji odwrotnej.
Ponadto należy pamiętać, że założenie i prowadzenie przedsiębiorstwa rodzinnego
są często spełnieniem pasji, marzeń osoby założyciela, niekoniecznie sukcesora.
Można spotkać się nawet z twierdzeniem, że warunkiem istotnym pozytywnie
zrealizowanego procesu sukcesji w przedsiębiorstwie rodzinnym są wspólne
marzenia kolejnych pokoleń. W kontekście wartości emocjonalnej można zatem
stwierdzić, że bez spełnienia tego warunku dziedziczone są tylko zasoby materialnych i niematerialne przedsiębiorstw rodzinnych, a nie ich wartość emocjonalna.
3.

Przyczyny powstawania luki wartości w przedsiębiorstwie rodzinnym
w Polsce

Obok problemów związanych z ustaleniem wartości zasobów niematerialnych
każdego przedsiębiorstwa oraz faktem istnienia wartości emocjonalnej w przypadku
podmiotów rodzinnych mają cechy ilościowe polskiego sektora przedsiębiorstw
rodzinnych mają istotny wpływ na źródła luki wartości w tych jednostkach gospodarczych. Przedsiębiorstwa rodzinne w Polsce należą głównie do sektora MSP.
Zgodnie z definicją przyjętą w badaniach PARP firma rodzinna to każdy podmiot
gospodarczy z sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, o dowolnej
formie prawnej, zarejestrowany i działający w Polsce, w którym:
–
wspólnie pracuje co najmniej dwóch członków rodziny,
–
co najmniej jeden członek rodziny ma istotny wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem,
–
członkowie rodziny posiadają udziały w przedsiębiorstwie.
Założono, że z tej grupy podmiotów gospodarczych:
–
wyłączeniu podlegają osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą, nikogo niezatrudniające;
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–

wykluczeniu podlegają przedsiębiorstwa działające w następujących branżach:
rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo, rybactwo, administracja publiczna, gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników, organizacje i zespoły eksterytorialne;

–

w przypadku osób fizycznych prowadzących własną działalność gospodarczą
aktywnie zaangażowanym w prace w przedsiębiorstwie jest co najmniej jedna
osoba z rodziny pracująca formalnie lub nieformalnie,

–

w przypadku podmiotów działających w innych formach prawnych:

rodzina posiada udziały w przedsiębiorstwie,

co najmniej jeden członek rodziny ma decydujący wpływ na zarządzanie
(zarządza bezpośrednio lub przez zatrudnionego menadżera),

w firmie pracuje formalnie lub nieformalnie co najmniej dwóch członków
rodziny

rodzina, to jest małżeństwo i inne konfiguracje rodzinne przy założeniu
pokrewieństwa tworzących je osób,

rodzina to nieformalne związki pod warunkiem, że uznają one swój
związek za rodzinę 10.

Można oszacować je na 36% przedsiębiorstw sektora MMSP, czyli 219 tysięcy
podmiotów gospodarczych 11. Dominują wśród nich mikroprzedsiębiorstwa, z których większość znajduje się na etapie rozwoju. Średni wiek polskiej firmy rodzinnej
wynosi około 19 lat 12. Są one w większości własnością pokolenia założycieli (blisko
90%). Najwięcej z nich działa w następujących sektorach gospodarki: hotele i restauracje, przedsiębiorstwa przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz
handel hurtowy i detaliczny. Najpopularniejszą formą prawną jest działalność
gospodarcza osoby fizycznej (81% podmiotów).
Jedną z głównych trudności przy wycenie małego polskiego przedsiębiorstwa
(rodzinnego i nierodzinnego), a tym samym przyczyną powstawania luki wartości
jest ograniczony zakres i jakość informacji o zasobach materialnych i niematerialnych tych podmiotów. Należy pamiętać, że duża część przedsiębiorstw sektora MSP
(90,78%), w tym przedsiębiorstw rodzinnych, w ogóle nie ma obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego 13, a większość z nich prowadzi ewidencję zdarzeń

10

Firmy rodzinne w polskiej gospodarce – szanse i wyzwania, Kowalewska A. (red),
PARP, Warszawa 2009, s. 30, 32.
11
Pamiętać należy, że z badania wyłączono osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą nikogo niezatrudniające oraz przedsiębiorstwa działające w branżach: rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo, rybactwo, administracja publiczna, gospodarstwa
domowe zatrudniające pracowników, organizacje i zespoły eksterytorialne. Zaliczenie
do grupy przedsiębiorstw osób fizycznych niezatrudniających pracowników pozwoliłoby
uznać, że 78% przedsiębiorstw sektora MMSP w Polsce to firmy rodzinne.
12
Badania przeprowadzono w roku 2009 i wówczas wiek oszacowano na 14 lat.
13
Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2012 r., Główny Urząd Statystyczny,
Warszawa 2014, www.gus.pl, [dostęp dnia:18.01.2014], s. 5.
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gospodarczych wyłącznie dla celów podatkowych w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów czy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (tablica 1).
Tablica 1. Formy ewidencji gospodarczej w sektorze MSP w Polsce w 2012 roku
Małe i mikro
przedsiębiorstwa

Średnie
przedsiębiorstwa

Księgi rachunkowe

8,96%

97,84%

PKPiR

67,26%

2,16%

Ryczałt od przychodów
ewidencjonowanych

19,00%

-

Karta podatkowa

4,76%

-

Forma ewidencji gospodarczej

Źródło: opracowanie własne na podstawie, Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2012 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2014, www.gus.pl, [dostęp
dnia:18.01.2014], s. 49.
W takiej sytuacji wartość majątku i kapitałów należy ustalać na podstawie danych z uproszczonych ewidencji gospodarczych, które zawierają bardzo ograniczone
informacje. Ich zakres opracowano w tablicy 2. Deficyt informacji dotyczy głównie
danych finansowych o kapitałach tych przedsiębiorstw, w szczególności kapitale
własnym.
Tablica 2. Zestawienie informacji dostarczanych przez ewidencję podatkową małych
przedsiębiorstw
Ryczałt ewidencjonowany

Księga przychodów i rozchodów

Zatrudnienie

Ilość zatrudnionych, okres
zatrudnienia

Ilość zatrudnionych, okres
zatrudnienia

Przychody

Wartość przychodów

Przychody z podziałem na
przychody ze sprzedaży i pozostałe
przychody

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych
mają zgodnie z Ustawą o rachunkowości m.in.: podmioty gospodarcze działające w formie spółek kapitałowych oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
spółki cywilne, spółki jawne osób fizycznych, których przychody ze sprzedaży i operacji finansowych przekraczają rocznie kwotę 1 200 000 Euro. Ustawa o rachunkowości
z dnia 29 września 1994 roku, (1994), tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm., art. 2.
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Koszty

-

Zapasy

Stan zapasów na dzień
31.12.

Należności
i zobowiązania
Środki
pieniężne
Kapitały
własne

Informacja o kosztach z podziałem
na koszty zakupu, koszty
reperzentacji i reklamy objęte
limitem, wynagro-dzenia w
gotówce i w naturze, inne koszty
Stan zapasów na dzień 31.12.,
Informacja o zakupach towarów
handlowych i materiałów

Brak informacji

Brak informacji

Brak informacji

Brak informacji

Brak informacji

Brak informacji

Środki trwałe
i wartości
niematerialne
i prawne

Wartość brutto i netto
środków trwałych i wartości
niematerialnych i prawnych,
amortyzacja, wartość
posiadanego wyposażenia

Wartość brutto i netto środków
trwałych i wartości niematerialnych
i prawnych, amortyzacja, wartość
posiadanego wyposażenia

Wynik
finansowy

Brak informacji

Na dzień 31.12 ustala się dochód
lub stratę podatkową, które można
14
utożsamiać z zyskiem lub strata

Źródło: Martyniuk O., Ograniczenia analizy finansowej w małych przedsiębiorstwach, w Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem,
pod red. M. Hamrola, Akademia Ekonomiczna, Poznań 2005, s. 98.
Ograniczenia informacji wynikające z ułomności ewidencji podatkowych prowadzonych przez większość małych i mikro firm rodzinnych powodują powstawanie zarówno luki informacyjnej, jak i luki sprawozdawczości oraz luki percepcji.
Nawet w przypadku sprawozdań finansowych sporządzanych przez te podmioty
często ich zakres jest ograniczony do wypełniania tylko pól dotyczących danych
zbiorczych. W tym przypadku wynika to z faktu, że większość właścicieli małych
firm rodzinnych nie wykorzystuje danych pochodzących ze sprawozdań finansowych do podejmowania decyzji, traktując ich sporządzanie raczej jako obowiązek
wynikający z prawa, a ponadto ustawa o rachunkowości dopuszcza możliwość
sporządzania sprawozdań finansowych w wersji uproszczonej dla mniejszych
podmiotów.
W ciągu roku dochodu ani straty podatkowej nie należy utożsamiać z wynikiem finansowym, ponieważ mogą one być sztucznie zaniżone lub zawyżone. Wynika to z tego,
że zakupy towarów, materiałów, surowców w przypadku podatkowej księgi przychodów
i rozchodów w całości obciążają koszty w miesiącu zakupu.
14
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Z kolei luka zrozumienia w przedsiębiorstwach rodzinnych może być wynikiem innego postrzegania celu działania przedsiębiorstwa przez właścicieli (rodzinę) i pozostałych interesariuszy (np. inwestorów, kredytodawców). Dla właścicieli
przedsiębiorstwo rodzinne to nie tylko źródło zysków, ale przede wszystkim dobro,
które ma być przekazane kolejnym pokoleniom. Z tego powodu właściciele przedkładają często niezależność finansową przedsiębiorstwa nad jego rentowność
w przeciwieństwie do pozostałych podmiotów zainteresowanych działalnością danego przedsiębiorstwa, dla których liczą się przede wszystkim przyszłe korzyści
wynikające z posiadania udziałów (akcji) danego przedsiębiorstwa lub odsetki
uzyskane od pożyczonego kapitału.
Zakończenie
Ustalenie wiarygodnej wartości każdego przedsiębiorstwa jest zadaniem trudnym. Dla jego realizacji można zastosować różne metody wyceny znane zarówno
z literatury z zakresu finansów przedsiębiorstw, jak i praktyki gospodarczej. Rzadko
jednak można je zastosować w przypadku małych i mikroprzedsiębiorstw, których
większość w Polsce nie prowadzi ksiąg rachunkowych, a jedynie ewidencję gospodarczą na potrzeby podatkowe. Szczególną grupą sektora MMP są przedsiębiorstwa
rodzinne, w których wartość przedsiębiorstwa stanowią nie tylko jego składniki
majątkowe (materialne i niematerialne), ale także tzw. wartość emocjonalna, która
jest istotna jedynie dla właścicieli i nie dotyczy pozostałych podmiotów powiązanych z przedsiębiorstwem (np. kredytodawcy). To powoduje, że przy porównaniu
wartości przedsiębiorstwa rodzinnego ustalonej przez zewnętrznych interesariuszy
z wartością podawaną przez właścicieli powstaje tzw. luka wartości (rysunek 3).
Rysunek 3. Luka wartości w firmie rodzinnej.

Wartość firmy rodzinnej
Zasoby materialne
(aktywa trwałe
i obrotowe)

Zasoby niematerialne
(kapitał intelektualny)
Wartość emocjonalna

Właściciel (rodzina)
Inwestorzy
Instytucje finansowe
Władza i społeczeństwo
Pracownicy
Kontrahenci

Właściciel (rodzina)

Właściciel (rodzina)

Inwestorzy
Instytucje finansowe
Władza i społeczeństwo
Pracownicy
LUKA WARTOŚCI

Źródło: opracowanie własne.
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Jej wielkość ewaluuje w zależności od czynników związanych bardziej z rodziną właścicieli (np.: pokolenie, relacje rodzinne) niż z samym przedsiębiorstwem,
dlatego jej rzetelny pomiar jest raczej niemożliwy.
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Streszczenie
Przedsiębiorstwa sektora MMP stanowią większość polskich podmiotów gospodarczych. Pomimo to problem ustalania ich wartości rzadko jest poruszany w literaturze przedmiotu. Szczególną grupą tego sektora są przedsiębiorstwa rodzinne,
w których system rodziny nakłada się na system przedsiębiorstwa. Powoduje to, że
wartość przedsiębiorstwa ustalona przez jego właścicieli i innych interesariuszy
różni się, co powoduje powstanie tzw. luki wartości. Luka wartości w tych przedsiębiorstwach wynika nie tylko z ich specyficznego strategicznego celu działalności,
ale także z obowiązków sprawozdawczych i tzw. wartości emocjonalnej.
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W artykule autor przedstawił czynniki wpływające na lukę wartości w polskich
przedsiębiorstwach rodzinnych wynikające z ich cech ilościowych, a co się z tym
wiąże ich obowiązków ewidencji zdarzeń gospodarczych. Ponadto zaprezentowano
refleksje autora dotyczące wartości emocjonalnej przedsiębiorstwa rodzinnego
wynikające z osobistych doświadczeń autora.
Summary
Micro and small enterprises constitute the majority of Polish business entities.
Despite that fact, the problem of their value estimation is rarely discussed in the
literature. A special group of that sector are family owned companies , in which the
family system is applied to the enterprise one. This causes that the value of the
company is determined by its owners and other stakeholders differently. That is the
reason of the “gap value”. It appears not only because of a specific strategic goals of
family businesses, but also is connected with the reporting obligations and so called
“emotional value” .
In the article the author presents the factors of the “gap value” of the Polish family
businesses due to their quantitative traits , and what this entails their duties of recording economic events . In addition, the article presents reflections on the “emotional value” of the family business resulting from the personal experience of the
author.
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CONTROLLING I CONTROLLER Z DZISIEJSZEJ PERSPEKTYWY
Słowa kluczowe: stosowanie controllingu (rachunkowości zarządczej), system controllingu, controlling jako temat przyszłości.

CONTROLLING UND CONTROLLER AUS HEUTIGER SICHT
Stichworte: Anwendung des Controlling, Controllingsystem, Controlling als Zukunftsthema..

CONTROLLING AND CONTROLLER FROM TODAY'S PERSPECTIVE
Keywords: application of conrtolling (management accounting), controlling system,
controlling as a future topic.

Einführung
Das gesamte Management eines Unternehmens, an seiner Spitze die Unternehmensführung, hat als Aufgabe die komplexe Gestaltung von Maßnahmen zur
Sicherung der Unternehmensziele. Diese Unternehmensziele können Sach- und
Formalziele (Erfolgs- und Liquiditätsziele) sein, wobei im Allgemeinen als Hauptziel die langfristige Existenzsicherung des Unternehmens und, daraus abgeleitet,
die Realisierung eines Ergebnisziels (im Sinne eines Gewinnziels) fungiert. Ziele
erreichen im Unternehmen: erfordert Planung, Entscheidungen welche auf verlässliche Informationen basieren, die kontinuierliche Überwachung und Korrektur
von Fehlern. Dies bedeutet den Einsatz von Controlling im Unternehmen.
Die Verleihung des Nobelpreises im Jahre 2002 an Daniel Kahnemann und
Vernon L. Smith für die Einführung der Psychologischen Forschung in die Wirtschaftswissenschaften und den Einsatz von Laborexperimenten als Werkzeuge einer
empirischen ökonomischen Analyse, unterstreicht die Bedeutung verhaltensbezogener Erkenntnisse für die Wirtschaftswissenschaften. Mit der Delegation von
Entscheidungsbefugnissen verbundenen Probleme dezentraler Organisationen zeigen, dass es sich empfiehlt, auch das Controlling mit der Verhaltensorientierung
zu verbinden. Auch die theoretische Fundierung des Controllings, auf der Basis
informationsökonomischer Theorieansätze ist auf die Analyse der Verhaltenswirkungen von asymmetrischen Informationsverteilungen und Interessenkonflikten
in dezentralen Organisationen fokussiert. Eine systematische Berücksichtigung
der Implikationen individuellen Informations- und Entscheidungsverhaltens ist aber
in der Controllingforschung obgleich in der deutschsprachigen Literatur seit langer
Zeit gefordert, bisher nur im Einzelfall erfolgt. 1
1

Univ.-Prof. Dr. Christoph Lange, Dr. Sigrid Schaefer, Verhaltensorientierung im Controlling, Controlling und Rechnungslegung, Aktuelle Entwicklungen in Wissenschaft
und Praxis, 2008, S. 139
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Der Zweck dieses Artikels ist es, die Ergebnisse der Forschung über
die Anwendung des Controllings in den kommenden Jahren zu präsentieren.
1.

Was ist Controllingsystem?

Eine einheitliche Definition für das Controlling ist in der Literatur nicht vorhanden. 2 Zum Beispiel Horváth definiert Controlling als eine Funktion, „die durch
die Koordination von Planung, Kontrolle sowie Informationsversorgung die Führungsfähigkeit von Organisationen verbessern hilft.“ 3 Andere Definition: Controlling ist ein Teilbereich des unternehmerischen Führungssystems, dessen Hauptaufgabe die Planung, Steuerung und Kontroller aller Unternehmensbereiche ist. Im
Controlling laufen die Daten des Rechnungswesen und anderer Quellen zusammen. 4
Ein wesentlicher Bestandteil der deutschen Controllingforschung ist immer
noch ihre Selbstdefinition. Auf die grundlegenden Fragen, was denn eigentlich unter
Controlling zu verstehen sei und wie sich der Gegenstand dieser Disziplin von ähnlichen betriebswirtschaftlichen Begriffsfeldern abgrenze, gibt es beinahe so viele Antworten wie Autoren. Alle betonen die Rolle der Kontrolle in Controlling. Danach
ist Controlling eine Stabsfunktion und bedeutet Führungsunterstützung durch
Informationsbeschaffung und Koordination. Neben der Berichterstattung an die Führungsinstanzen übernimmt der Controller die Versorgung der verantwortlichen
Entscheidungsträger mit Planungshilfsmitteln und Daten sowie die zielsetzungsgerechte Abstimmung von Prozessen (Planung, Realisation, Kontrolle) in Organisationsstrukturen (Funktionsbereichen oder Divisionen). Diese von der Unternehmensführung gedanklich abgrenzbare Aufgabe könnte alternativ auch als Unternehmenssteuerung bezeichnet werden. 5
In meiner Meinung nach, Controlling ist ein Subsystem der Unternehmensführung mit dem Ziel der ergebniszielorientierten Koordination dieses Gesamtsystems. Insofern besteht die Aufgabe des Controlling darin, als Bestandteil der Unternehmensführung die gesamte Koordination, bezogen auf das Ergebnisziel
(die Ergebnisziele), wahrzunehmen. Dazu benötigt es ein Planungs- und Kontrollsystem sowie ein Informations-versorgungssystem.
2

„To control" oder „Controlling" kommt aus dem amerikanischen Sprachgebrauch und
bedeutet sinngemäß Beherrschung, Lenkung und Steuerung eines Vorganges. Dies hat
selbstverständlich Einwirkungen auf Vorgang und eingeschlagenen Kurs. Es müssen
also genaue Ziele festgelegt worden sein, die in der operativen und der daraus abgeleiteten taktischen Planung ihren Niederschlag finden.
3
Controlling, Horvath, 6. Auflage, 1996, S. 74
4
Im Gegensatz zum deutschen Sprachgebrauch bedeutet Controlling somit mehr als
lediglich kontrollieren. Die Kontrolle ist nur eine Teil-Funktion des Controllings.
Der Kontrolle allein fehlt der oben beschriebene Bezug zum Prozess der Unternehmensführung. Dazu jedoch mehr in der Gegenüberstellung von Controlling und
interner Revision.
5
Univ.-Prof. Dr. habil. Thomas Hering, Wertorientiertes Controlling aus Sicht der Investitionstheorie, Controlling und Rechnungslegung, Aktuelle Entwicklungen in Wissenschaft und Praxis, 2008, S. 37
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Die Koordinationsfunktion als eine wesentliche Führungsfunktion sichert erst
die Stabilität und Reaktionsfähigkeit des gesamten Unternehmens. Das drückt
die Bedeutung des Controlling als Subsystem der Unternehmensführung in besonderem Maße aus.
Die ergebniszielorientierte Beeinflussung und Koordination erfolgt in sämtlichen Phasen des Führungsprozesses. Folglich umfasst Controlling den ergebniszielorientierten Gesamtprozess von der Zielsetzung über die Planung, Koordination und Steuerung bis zur Analyse und Kontrolle abgelaufener Prozesse.
Unter „Control“ versteht die englischsprachige Managementliteratur Zielsetzung, Steuerung, Regelung, Lenkung und damit die Beherrschung von Prozessen.
Das synonym gebrauchte „Controlling“ ist genau so zu sehen. Das bedeutet, dass
Controlling eine wesentliche Führungsfunktion (Führungsunterstützungsfunktion)
darstellt, die der Manager verantwortlich wahrzunehmen hat.
Diagramm 1. Controllingsystem
Informationen
Führungssystem

Planungs-

Controlling-

und

system

Informationsversorgungs-

Kontroll-

system

system

Informationen

Ausführungssystem
Geld
Horváth, P. (2011), S. 96
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Die Einteilung des Unternehmens in strategische Geschäftseinheiten, die soweit
wie möglich der organisatorischen Gliederung entsprechen sollte, entspricht dem
Gedanken des wertorientierten Controllings, da hierdurch klare Verantwortungsund Kompetenzbereiche geschaffen werden, die die Unternehmenssteuerung ermöglichen (Organisation). Um eine Basis für die Beantwortung der Frage nach der Gestaltung des wertorientierten Controlling zu schaffen, wird dargelegt, wie ein Controllingsystem nach obiger Definition in das Führungssystem der Unternehmung
einzubetten ist. 6
2.

Die Bedeutung der Controller in das Controlling System

Der Controller ist eine Person, die in erster Linie verantwortlich für die Kontrolle der verschiedenen Bereiche des Unternehmens. Seine Verantwortung gilt auch
für die Planung, Steuerung und Überwachung, die über die üblichen Kontrollen
geht. Der Controller hat nicht nur kontrollierende, sondern auch planende und
steuernde Aufgaben in den einzelnen betrieblichen Bereichen zu erfüllen, wobei eine
entsprechende Erfassung, Verarbeitung und Bereitstellung von Informationen notwendig ist. Damit der Controller seine umfassenden Funktionen auch wahrnehmen
kann, muß er in der Hierarchie der Unternehmung richtig eingegliedert werden.
Hinsichtlich der hierarchischen Eingliederung des Controllers ergeben sich zwei
generelle Einordnungsmöglichkeiten. Er kann erstens Mitglied der Unternehmungsführung sein oder aber zweitens einem Mitglied der Unternehmungsführung
direkt unterstellt sein. Im letzteren Fall muß sichergestellt werden, daß der Controller die Möglichkeit hat, an allen wichtigen Unternehmungsentscheidungen mitzuwirken. 7
Der Controller leistet in diesem Prozess Managementunterstützung. Mit dem
„Controller-Leitbild“, 1996 erarbeitet und 2002 von der IGC (International Group of
Controlling) überarbeitet, werden wesentliche Anforderungen an den Controller als
betriebswirtschaftlichen Berater (Begleiter) des Managements formuliert. Dieses
Leitbild ist entscheidend geprägt durch die Praxis progressiver Unternehmen.
IGC
International Group of
Controlling
Controller-Leitbild
Controller gestalten und begleiten den Management-Prozess der Zielfindung,
Planung und Steuerung und tragen damit Mitverantwortung für die Zielerreichung.
6

Aufbau und Einsatz eines wertorientierten Controlling-Systems, seminararbeit zum
Generalthema: „Ausgewählte aktuelle Fragen aus Rechnungslegung, Wirtschaftsprüfung
und Controlling“, am Department Wirtschaftswissenschaften der Universität Hamburg,
Institut für Revisions- und Treuhandwesen, Lehrstuhl Prof. Dr. C.-Chr. Freidank,
Hamburg 2007
7
http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/controller/controller.htm
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Das heißt:
– Controller sorgen für Strategie-, Ergebnis-, Finanz-, Prozesstransparenz und
tragen somit zu höherer Wirtschaftlichkeit bei.
– Controller koordinieren Teilziele und Teilpläne ganzheitlich und organisieren
unternehmensübergreifend das zukunftsorientierte Berichtswesen.
– Controller moderieren und gestalten den Management-Prozess der Zielfindung,
der Planung und der Steuerung so, dass jeder Entscheidungsträger zielorientiert
handeln kann.
– Controller leisten den dazu erforderlichen Service der betriebswirtschaftlichen
Daten- und Informationsversorgung.
– Controller gestalten und pflegen die Controllingsysteme.
IGC-Vollversammlung, 14.09.2002
In Großunternehmungen kann es sinnvoll sein, Teile der Controlling-Aufgaben
dezentral anzusiedeln, so daß unterschiedliche Controller-Stellen entstehen:
–

Divisions-Controller:
Er ist für einen unternehmerischen Teilbereich, eine Sparte, verantwortlich.

–

Projekt-Controller:
Er betreut ein bestimmtes Großprojekt.

–

Funktions-Controller:
Er ist für eine bestimmte betriebliche Funktion (Beschaffung, Fertitigung, Absatz, Finanzen, Forschung und Entwicklung) zuständig, vereinzelt auch für
Querschnittsfunktionen (Personal, Anlagen, Logistik).

–

Regional-Controller:
Er kümmert sich um einen bestimmten geographischen Bereich (zum Beispiel
Ausland). 8

Controlling ist eine Führungsaufgabe, die von den Controllerinnen und Controllern verlangt, dass sie als Zielverkäufer arbeiten. Sie sollen die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, die Führungsverantwortung tragen, motivieren, dass sie die aufgestellten Unternehmensziele erreichen, damit das Gesamtziel des Unternehmens
erreicht werden kann. Dieses Controllingziel kann nur auf einer erwachsenen
Kommunkationsebene erreicht warden.
3.

Zukunftsthema des Controlling

Diese Grundaussagen stimmen heute noch in vollem Umfange. Remmel formuliert wie folgt:
„Die Grundlagen des Controllings sind die gleichen geblieben, aber es sind neue
Themen und Tätigkeitsfelder dazugekommen. …Ich habe zuweilen den Eindruck,
dass viele Controller vom Druck und den Anforderungen der Kapitalmärkte vereinnahmt werden und darüber die Grundlagen des Controllings im Sinne nachhaltiger
8

http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/controller/controller.htm
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Ergebnisorientierung vergessen. Die Controller sollten diese Entwicklung aufmerksam verfolgen und sich immer wieder auf den Kern ihrer Funktion besinnen…
Wer ein Unternehmen in seiner Komplexität richtig begreifen will, muss bei allen
Entscheidungen und Handlungen Sache, Mensch und Kommunikation in ihrer
Wechselwirkung sehen.“ 9 Betrachtet man die Controllingliteratur zeigt sich spätestens seit den 1990er Jahren eine veränderte Sichtweise auf die Mitarbeiterrolle im
Unternehmen. Es besteht ein weitgehender Konsens dahingehend, dass die humanen
Ressourcen, verstanden als „Kompetenzen, Talent und Wissen der Mitarbeiter“, die
auf lange Sicht wichtigsten Erfolgsfaktoren eines Unternehmens darstellen.
Tabelle 1. Die genannten neuen Themenfelder benennt Weber:
Aktuelle Bedeutung

Erwarteter
Bedeutungszuwachs
2016

Mittelwert

Mittelwert

Informationssysteme

5,66

5,63

Effizienz & Controlling

5,44

5,58

Beteiligung des Controllings an
der strategischen Planung

4,68

5,24

Compliance

4,58

4,99

Volatilität

4,51

4,78

Business Partner

4,47

5,04

Nachhaltigkeit

4,38

4,92

Verhaltensorientiertes
Controlling

4,01

4,67

Controllernachwuchs

3,94

4,56

Zusammenspiel des internen und
externen Rechnungswesens

3,69

3,85

Zukunftsthema

Auszug aus: Zukunftsthemen des Controllings in der Einschätzung des Controller
(Weber, J. (2011), S. 24-25)
Im Jahr 2016 wären gezwungen Beteiligung des Controllings an der Strategischen Planung und Controllernachwuchs werden. Noch wichtiger wird auch
Nachhaltigkeit und Verhaltensorientiertes Controlling.
Alle angesprochenen Themen und Problemkreise erhalten durch die rasant
fortschreitende Globalisierung weiter zunehmende Bedeutung. Dabei ist zu betonen, dass Globalisierung sowohl Chancen als auch Gefahren (Risiken) mit sich
bringt: Wenn man im Rahmen der Globalisierung die materiellen und menschlichen
9

Remmel, M. (2010), S. 4-8
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Potenziale in ihrer umfassenden Befreiung zum Wohle der Menschen nutzt, dann ist
Globalisierung eine riesengroße Chance. Wenn man sie demgegenüber, wie Mitchell
kritisch analysiert, lediglich zur kurzfristigen Aktienrenditenmaximierung für
die Kapitalgeber gebraucht, das ist gegenwärtig die vorherrschende Praxis, dann ist
Globalisierung eine Gefahr für die Menschheit. Mitchell führt aus: „Der außergewöhnliche Erfolg des amerikanischen Unternehmens…, das inzwischen die Volkswirtschaften weltweit dominiert, basiert auf einer falschen Prämisse. Die Prämisse
lautet, dass es der Zweck… sei, den „Shareholder Value“ (kurzfristig) zu maximieren, also den Kurs der Aktie. …Zu einer langfristigen Ausrichtung würden Investitionen in die Zukunft gehören, darüber hinaus aber auch das Bemühen, Gewinne verantwortungsvoll und unter Berücksichtigung moralischer Gesichtspunkte zu erwirtschaften. (Hervorhebung – d.V.) Eine solche Ausrichtung wäre
nicht nur besser für die Wirtschaft, sondern für die gesamte Gesellschaft“. 10
Bedauerlicherweise ist diese Kritik von Mitchell heute unter dem Druck
der Finanz- und Kapitalmärkte noch gravierender ausgeprägt. Die alleinige Devise
„Profit“ für viele Manager und auch Investoren wird längerfristig in eine Sackgasse
führen. Die aktuelle Praxis beweist das.
4.

Determinanten der Weiterentwicklung des Controlling

International agierende Unternehmen sehen sich mit einer zunehmenden
Dynamik und Komplexität des Unternehmensumfelds und einer stetig steigenden
Wettbewerbsintensität konfrontiert. Die sich auf alle Branchen auswirkende Globalisierung verlangt einerseits eine international orientierte Positionierung mit einer
länderübergreifenden Konfiguration der Wertschöpfungskette. Andererseits können
international agierende Unternehmen die eigene Marktstellung nur verteidigen bzw.
ausbauen, wenn sie die Chancen der einzelnen Wirtschaftsräume identifizieren und
unter gleichzeitiger Berücksichtigung der damit einhergehenden Risiken nutzen. Die
zunehmende Bedeutung des internationalen Kapitalmarktes bei der Finanzierung der
Unternehmensaktivitäten erfordert zudem eine höhere—oftmals durch neue
gesetzliche Rahmenbedingungen (bspw. KonTraG, BilReG, Corporate Governance,
Sarbanes-Oxley Act) forcierte—Transparenz gegenüber externen Anspruchsgruppen. 11 Es werden alle Punkte auf die wachsende Bedeutung des Controlling.
Zur langfristigen Existenzsicherung des Unternehmens geht es jedoch immer
noch zuallererst um die Entwicklung und Bereitstellung neuer und weiterentwickelter Erzeugnisse. Es gilt Erzeugnisse und Dienstleistungen mit hohem Gebrauchswert, hoher Qualität, hohem Anwendernutzen (und Herstellernutzen), niedrigsten Herstell- bzw. Herstellungskosten zu entwickeln und zur Verfügung zu

10

Mitchell, L. E.: Der parasitäre Konzern – Shareholder Value und der Abschied von
gesellschaftlicher Verantwortung –, München 2002, S. 11/12.
11
Thomas Reichmann, Martin Kißler: Systemgestützte Controlling-Konzeption für international tätige Unternehmen, Controlling und Rechnungslegung, Aktuelle Entwicklungen in Wissenschaft und Praxis, 2008, S. 187
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stellen. Das erfordert, bereits in Vorbereitung einer Erzeugnisentwicklung zwei
Kriterien zu erfüllen:
–

Dem Entwicklungsprozess müssen klare ökonomische Ziele zugrunde liegen.

–

Diese ökonomischen Ziele müssen bereits im Entscheidungsprozess über
die Entwicklung gesetzt werden. Das verlangt, bereits in Vorbereitung der Entscheidung die Wirkungen auf Kosten und Ergebnis des künftigen Erzeugnisses
über den gesamten Produktlebenszyklus sowie auf die unternehmerische Gesamteffizienz umfassend einzubeziehen, um daraufhin die günstigsten Varianten und Lösungswege bestimmen zu können. Daraus folgt die Notwendigkeit,
die Einflussfaktoren auf Kosten und Ergebnis zu diesem frühen Zeitpunkt
besser beherrschbar zu machen.

Zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Erzeugnisentwicklung ist deshalb die
Einhaltung der Relation
IGW > IP > IK
zu fordern, womit Hersteller- und Anwendernutzen erzielt werden.
Es bedeuten:
IGW −

Index (der Entwicklung) des Gebrauchswertes als Gesamtheit der vom
Anwender nutzbaren, durch die Gebrauchseigenschaften vermittelten
Funktionen;

IP

−

Index (der Entwicklung) des Preises des neuen Erzeugnisses gegenüber
dem Vergleichserzeugnis;

IK

−

Index (der Entwicklung) der Kosten des neuen Erzeugnisses gegenüber
einem Vergleichserzeugnis.

Diese Gesamtheit in ihrer Komplexität zu verwirklichen, macht die Weiterentwicklung des bekannten Target Costing in ein Target-Management unerlässlich.
Dieses Management betrifft beispielsweise Überlegungen.
Weiterbildung die Bedeutung der Kontrolle der Verwaltung benötigt:
– zum Auf-/Ausbau von Kernkompetenzen,
– zum Auf-/Ausbau von Märkten einschließlich Marktsegmentierung und ihrer
Mitgestaltung,
– zum Produktportfolio und seiner perspektiven Entwicklung,
– zu Wirkungen von Technologieentwicklungen,
– zu Fertigungs- und Logistikkonzepten,
– zu möglichen Modularisierungs- und Standardisierungsstrategien.
Auf einer solchen Grundlage ist das Instrumentarium des Target Costing12
zielgerichteter und folglich mit erheblich höherer Wirksamkeit einzusetzen.
12

Target Costing (Zielkostenrechnung) ist das Konzept des marktorientierten Zielkostenmanagements, das in den frühen Phasen der Produktentwicklung einsetzt. Es geht
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Zum Abschluss
Die Bedeutung des Controlling und damit die Verantwortung des Controllers
werden weiter zunehmen!
Der vorliegende Beitrag verdeutlicht, wie das Controlling durch eine systematische Informations gewinnung,-aufbereitung und -analyse sowie eine kennzahlengestützte Informationsbereitstellung das Management bei der Erfüllung dieser
Aufgaben unterstützen kann.
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um die Kalkulation, die normalerweise Preisziele von den nötigen Kosten her ermittelt.
Mit Target Costing sollen Produkte zu vom Kunden erlaubten Kosten entwickelt werden,
die vom Kunden definierte Funktionsmerkmale erfüllen. Also muss dies im frühen
Stadium beginnen. Im Vordergrund steht die Frage: Was darf ein Produkt kosten? Die
Kostenplanung läuft ex ante Hand in Hand mit der Produktplanung und setzt auf dem
von der Marktforschung ermittelten Preis bzw. auf einem Benchmarkpreis auf (Als-obEinkaufspreis).
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Streszczenie
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników badań na temat zastosowania controllingu w najbliższych latach. Skoncentrowano się na określeniu
nowych obszarów badań nad controllingiem i jego zastosowań. Obejmować one
powinny rozwój: kompetencji zarządczych, nowych rynków działania, nowoczesnych technologi i produktów oraz globalnej logistyki.
Zusammenfassung
Der Zweck dieses Artikels ist es, die Ergebnisse von Studien über die Anwendung
des Controllings in den kommenden Jahren zu präsentieren. Die Identifizierung
neuer Bereiche der Forschung fur den Controlling und dessen Anwendung ist hier
der Schwerpunkt. Die Aufmerksamkeit wird auf solche neue Bereiche gelenkt wie:
die Entwicklung von Führungskompetenzen, die Entwicklung von modernen
Technologien und Produkten und der globalen Logistik.
Summary
The purpose of this article is to present results of research into applications of controlling in the coming years. The focus is on identifying new areas of research into
controlling and its applications. Attention is paid to new areas for application
of controlling, such as: improvement of management skills, development of new
technologies and products, and global logistics.
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Teresa Martyniuk

WARTOŚĆ INFORMACYJNA WYNIKU FINANSOWEGO
W ŚWIETLE UŻYTECZNOŚCI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Słowa kluczowe: determinanty jakości wyniku finansowego, utrata wartości aktywów.

THE INFORMATIONAL VALUE OF FINANCIAL RESULTS
IN THE CONTEXT OF FINANCIAL STATEMENTS RELEVANCE

Keywords: determinants of financial results quality, impairment of assets.
Wstęp
W warunkach gospodarki rynkowej bardzo ważnym elementem funkcjonowania rynku staje się potwierdzenie wiarygodności informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym. W ostatnich latach to zagadnienie jest poruszane coraz częściej w nawiązaniu do postępującej globalizacji rynku 1. Problemem w szczególności
jest właściwy pomiar i prezentacja rezultatów działalności przedsiębiorstwa wyrażane w postaci wyniku finansowego, na który w dużym stopniu zwraca uwagę otoczenie przedsiębiorstwa, jednocześnie poddaje krytyce jego wartość poznawczą 2.
Celem artykułu jest wskazanie głównych czynników determinujących jakość wyniku finansowego przedsiębiorstwa dla poprawy użyteczności sprawozdania finansowego. Na potrzeby opracowania przeprowadzono przegląd literatury przedmiotu
i wykorzystano między innymi metody: dedukcji, analizy i syntezy.
1.

Rola wyniku finansowego przedsiębiorstwa

Wynik finansowy jest najbardziej dostępnym dla rynku parametrem pozwalającym na ocenę rezultatów działalności przedsiębiorstwa i determinującym decyzje
inwestycyjne jego uczestników. Stanowi on podstawową kategorię w ocenie stopy
zwrotu, a także jest on wykorzystywany do szacowania przyszłych przepływów pieniężnych oraz oceny ryzyka inwestycyjnego i kredytowego. Od niego zależy także
wysokość wypłacanej dywidendy udziałowcom. Dlatego publikacja wyników finansowych przez spółki akcyjne istotnie wpływa na decyzje inwestorów o zakupie
lub sprzedaży akcji i bezpośrednio oddziałuje na ich kurs. Stąd wynik finansowy
wpływa na wartość rynkową przedsiębiorstwa 3. Jego maksymalizacja jest jednym
z głównych celów długookresowej działalności przedsiębiorstwa zmierzającym
do wzrostu jego wartości.
Znaczenie wyniku finansowego wyraża się także w tym, że jest on podstawą
do obliczania innych miar dokonań i wskaźników ekonomicznych uwzględnianych
Zob. Walińska E., (2009), s. 9.
Zob. Cieślik R., (2010) s. 129.
3
Zob. Czubakowska K., Gabrusewicz W., Nowak E.., (2009), s. 184.
1
2
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w analizie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa zarówno przez interesariuszy wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Wpływa tym samym na warunki współpracy z kontrahentami oraz zdolność do pomnażania kapitałów własnych 4.
Dodatnia (zysk finansowy) i powiększająca się wartość wyniku finansowego
jest przejawem poprawiającej się sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, a jego dynamika świadczy o efektywności działań przez nie podejmowanych. Z kolei malejąca
dynamika wzrostu i powstawanie strat z działalności świadczyć może o pogarszającej się sytuacji finansowej, zagrażającej zachowaniu zasady kontynuacji działania
przedsiębiorstwa.
Wynik finansowy można także wykorzystywać dla oceny skuteczności działania zarządzających przedsiębiorstwem. Może on stanowić parametr motywujący
efektywność i jakość zarządzania zasobami jednostki. Jest wykorzystywany do
dokonywania wyboru wariantów działania przedsiębiorstwa oraz oceny relacji między poniesionymi nakładami a osiąganymi efektami.
Wynik finansowy jest również najważniejszym wewnętrznym źródłem finansowania rozwoju przedsiębiorstwa. O jego znaczeniu może świadczyć stwierdzenie,
że „jest oczkiem w głowie zarządu każdej firmy” 5.
2.

Wyznaczniki jakości wyniku finansowego

Jednoznaczne określenie jakości wyniku finansowego jest trudne. Wynika to
zapewne ze znacznego zróżnicowania oczekiwań użytkowników sprawozdań finansowych wobec właściwości informacji prezentowanej przez wynik finansowy.
W literaturze nie udało się do tej pory określić konkretnej definicji jego jakości.
Autorzy opracowań z tego zakresu przybliżają sens jakości wyniku finansowego
poprzez opis właściwości jakim, powinien wyróżniać się wysokiej jakości wynik
finansowy. Twierdzą, że „przez jakość zysku księgowego rozumiemy ogół jego
cech, które decydują o przydatności tej kategorii w procesie podejmowania decyzji
ekonomicznych” 6. Podejście to zapewne zasadne jest w świetle celów jakie stawia
się sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa. Aby podtrzymać dobry wizerunek, przedsiębiorstwa powinny przekazywać w sprawozdaniu finansowym informacje wolne od błędów i jakichkolwiek manipulacji. O jakości sprawozdania
finansowego decydują „takie jego właściwości, które sprawiają, że informacje
w nim zawarte są użyteczne dla odbiorców” 7. Głównym celem jego sporządzania
jest więc prezentacja zestawu wysokiej jakości informacji użytecznych przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych. Atrybut użyteczności – zgodnie z założeniami
koncepcyjnymi MSR – posiada informacja zrozumiała, przydatna, wiarygodna i porównywalna 8. Przyjmuje się przy tym, iż staranne wyważenie tych jakościowych
4

Zob. Michalak J., (2008), s. 84.
Zob. Wieczorek A., (2010).
6
Zob. Cieślik R., Szczęsny W., (2009) s 335, por. Turyna J., (2010) s. 139.
7
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, (2011), s. 61-66.
8
W Założeniach koncepcyjnych MSR nie zastosowano hierarchii tych cech, ani też –
odmiennie niż w US GAAP nie podzielono ich według orientacji na użytkownika oraz na
decyzje. Szerzej na ten temat: Turyna J., (2003) s. 45-47.
5
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cech pozwala przedstawić w sprawozdaniu finansowym rzetelny i jasny obraz (true
and fair view) sytuacji i dokonań finansowych podmiotu.
Jest to jeden z etapów tworzenia w przedsiębiorstwie zasad odpowiedzialnego
biznesu. Wzajemne relacje omawianych właściwości przedstawiono na rysunku 1.
Rysunek 1. Cechy jakościowe informacji sprawozdawczej według założeń koncepcyjnych MSR.
Odbiorcy informacji

Wyważenie cech

Zrozumiałość

Użyteczność

Przydatność

Przewaga korzyści
nad kosztami

Wiarygodność

Porównywalność

Terminowość

Wierność przedstawienia

Istotność

Przewaga treści nad formą

Neutralność

Ostrożność

Kompletność

Źródło: Gierusz J.(2005), s. 18.
Jakość wyniku finansowego może być oceniana na podstawie istotnych
wymagań jakościowych stawianych sprawozdawczości finansowej. Jeśli dane zawarte w sprawozdaniach finansowych spełniają określone wymogi jakościowe,
umożliwiają pokazanie rzeczywistego obrazu przedsiębiorstwa oraz podejmowanie
optymalnych decyzji i dokonywanie właściwych ocen. Ogólną charakterystykę
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głównych cech jakościowych informacji prezentowanych w sprawozdaniu finansowym zawiera tablica 1.
Tablica 1. Cechy jakościowe informacji finansowej
Cecha

Zrozumiałość.
(understandbility)

Przydatność.
(relevance)

Charakterystyka

Informacja przejrzysta,
czytelna i zrozumiała.

Użytkownik musi mieć odpowiedni zasób
wiedzy ekonomicznej i chęć studiowania
sprawozdania z należytą starannością.
Nie można pomijać informacji tylko dlatego, że są skomplikowane i przez to nie
dla każdego zrozumiałe.

Informacja istotna, mająca
wartość prognostyczną.

Informacja istotna ułatwia ocenę przyszłych zdarzeń lub weryfikację ocen
wcześniejszych. Ma ona znaczącą wartość, jeżeli jej pominięcie wpływa na decyzje użytkowników.

Brak błędów merytorycznych i stronniczości oraz
wierne przedstawienie
transakcji i zdarzeń będących przedmiotem odwzorowania rzeczywistości
gospodarczej.
Wierność prezentacji
(faithful representation).
Wiarygodność.
(reliability)

Przewaga treści nad formą.
(substancje over form)
Neutralność.
(neutralisty)

Ostrożność.
(prudence)
Kompletność.
(completeness)

Porównywalność.
(comparability)

Uwagi

Stosowanie przez
przedsiębiorstwo tych
samych zasad pomiaru
i prezentacji zdarzeń
w kolejnych okresach.

Jest realizowana przez:
– wierne odwzorowanie rzeczywistości,
– przewagę treści nad formą,
– neutralność, ostrożność i kompletność.
Nie oznacza stuprocentowej dokładności
informacji finansowej.
Transakcje należy prezentować zgodnie
z ich treścią ekonomiczną, a nie tylko
z formą prawną.
Informacja nie może być stronnicza celowo wyselekcjonowana lub prezentowana tak, by wpływać na decyzje i oceny użytkowników po to, aby osiągnąć
oczekiwany rezultat.
Oznacza rozwagę przy dokonywaniu ocen
i oszacowań, tak by nie zawyżać aktywów
i przychodów, a nie zaniżać –zobowiązań
i kosztów.
Informacja obejmuje wszelkie istotne
szczegóły dotyczące danego zdarzenia.
Porównywalność w czasie odnosi się do
sprawozdań danego podmiotu za kolejne
okresy; w przestrzeni dotyczy oceny
danego podmiotu na tle innych. W tym
aspekcie wymaga ona harmonizacji zasad
rachunkowości i akceptacji standardów
międzynarodowych, a także ograniczenia
liczby rozwiązań wariantowych.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Walińska E. (2005), s. 55-56.
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Aby informacje finansowe zawarte w sprawozdaniach posiadały walor użyteczności muszą być zrozumiałe dla użytkowników. Przy czym, od korzystającego
ze sprawozdania finansowego wymaga się dostatecznej wiedzy ekonomicznej oraz
chęci zaznajomienia się z nowymi informacjami. Nie należy więc rezygnować z prezentowania bardziej skomplikowanych zagadnień tylko dlatego, że dla pewnej grupy
użytkowników mogą być one niezrozumiałe. Głównym atrybutem użyteczności
informacji finansowej jest przydatność, co oznacza zdolność oddziaływania na
podejmowane przez użytkowników decyzje ekonomiczne. Taką cechę posiada informacja wykorzystywana przy dokonywaniu ocen, przy czym powinna ona umożliwiać nie tylko weryfikację ocen wcześniejszych – poprzez ich potwierdzenie lub
skorygowanie, ale także posiadać wartość predyktywną.
Przydatność informacji wiąże się także z jej istotnością, która zależy od kwoty
oraz błędu – ocenianego w danych okolicznościach – w przypadku pominięcia lub
zniekształcenia tej pozycji. To, czy informacja ma wartość znaczącą zależy od treści
i skali opisywanego zjawiska. Należy zauważyć, iż zgodnie z koncepcją wartości
znaczącej, to w mniejszych jednostkach, niższa wartość pozycji może mieć relatywnie większy wpływ na obraz prezentowany w sprawozdaniu finansowym. W odniesieniu do wyniku finansowego istotność jest postrzegana przez pryzmat takich cech
jak: trwałość i związana z nią wartość prognostyczna, których spełnienie warunkuje
zdolność wyniku do oddziaływania na decyzje jego odbiorców 9. Trwałe wyniki
finansowe postrzegane są jako dobra podstawa procesu decyzyjnego, pomagająca
w szacowaniu efektywności inwestycji. Zdolność prognostyczna ma z kolei zapewniać użytkownikom właściwą ocenę parametrów, ma umożliwić wykorzystanie
zysku do przewidywania przyszłych zysków.
Prezentowane informacje są wiarygodne, gdy „nie zawierają istotnych błędów
i są bezstronne oraz gdy użytkownicy mogą być pewni, że wiernie odzwierciedlają
to, co starają się odzwierciedlić lub czego odzwierciedlenia można by od nich
zasadnie oczekiwać” 10. Wierne przedstawienie rzeczywistości należy rozumieć jako
zgodność informacji finansowej z założeniami i procedurami stworzonymi lub adaptowanymi przez rachunkowość 11. W przypadku informacji finansowej, wierność
odwzorowania obarczona jest pewnym ryzykiem, które wynika z problemów związanych z identyfikacją i pomiarem oraz stosowaniem odpowiednich zasad wyceny
i prezentacji 12.
Wiarygodność informacji wymaga ponadto zachowania przewagi treści nad
formą, co oznacza przedstawienie zdarzeń zgodnie z ich treścią ekonomiczną
i rzeczywistością gospodarczą, a nie tylko według formy prawnej.
Neutralność jako warunek wiarygodności informacji wymaga rezygnacji z uznania z góry założonego wyniku. Wiąże się ona z brakiem stronniczości „co oznacza
eliminowanie jakiejkolwiek selekcji danych (z wyjątkiem informacji nieistotnych),
Cieślik R., Szczęsny W., (2007), s. 56.
Międzynarodowe Standardy, s. 63.
11
Gierusz J., (2005), s. 21.
12
Micherda B., (2007), s. 5.
9

10
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eksponowania jednych informacji, a ukrywania innych” 13. Z kolei ostrożność
umożliwia uwzględnienie w informacji finansowej niepewności, która w sposób
nieunikniony towarzyszy wielu zdarzeniom. Polega ona na rozwadze przy stosowaniu subiektywnych ocen potrzebnych do dokonania oszacowań.
Informacje wiarygodne muszą być kompletne, czyli zawierać wszystkie istotne
szczegóły dotyczące danej transakcji lub zdarzenia, z uwzględnieniem ograniczenia,
jakie wynika z wyważenia korzyści i kosztów. Pominięcie pewnych informacji
może powodować, że staną się one nieprawdziwe i będą wprowadzały w błąd,
a więc utracą nie tylko wiarygodność, ale i przydatność.
Aby informacja finansowa była użyteczna musi być porównywalna. Tę cechę
jakościową należy rozpatrywać w trzech płaszczyznach:
–

porównywalności na tle innych jednostek – czemu sprzyja harmonizacja zasad
rachunkowości oraz akceptacja standardów międzynarodowych;

–

porównywalności w czasie – co wymaga stosowania przez jednostkę tych
samych zasad pomiaru i prezentacji zdarzeń w kolejnych okresach (zasada
ciągłości);

–

porównywalności w obszarze sprawozdania finansowego – tak, aby prezentowane w nim kategorie były spójne 14.

Porównywalność informacji jest podstawowym warunkiem badania struktury
i dynamiki, analizy trendów rozwojowych oraz prognozowania wszelkich zjawisk.
Konsekwencją wymogu porównywalności jest obowiązek informowania użytkowników sprawozdań finansowych o przyjętych przez jednostkę zasadach rachunkowości, ich zmianach i skutkach, jakie one powodują. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy
o rachunkowości należy „w sprawozdaniu finansowym jednostki za rok obrotowy,
w którym zmiany te nastąpiły, podać przyczyny tych zmian, określić liczbowo ich
wpływ na wynik finansowy oraz zapewnić porównywalność danych sprawozdania
finansowego dotyczących roku poprzedzającego rok obrotowy, w którym dokonano
zmian”.
Zaprezentowane cechy jakościowe informacji finansowej wskazują, jak wiele
czynników determinuje jej jakość. Należy jednak podkreślić, że jest ona przede
wszystkim związana z użytecznością decyzyjną. Tylko wyniki finansowe wyróżniające się wysoką jakością mogą stanowić podstawę właściwych decyzji, podnoszą
atrakcyjność i zmniejszają ryzyko inwestowania przez co zapewniają bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.
3.

Koszty i przychody jako determinanty jakości wyniku finansowego

Na wynik finansowy przedsiębiorstwa wpływają osiągane przez przedsiębiorstwo przychody i poniesione na ich osiągnięcie koszty. Są to podstawowe
13
14

Zob. Gierusz J., (2005), s. 22.
Zob. Kamela-Sowińska A., (2007), s. 142.
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kategorie determinujące jego istotę, zakres znaczeniowy, a także wpływają na jego
właściwą interpretację.
Ustawa o rachunkowości w art. 3 ust 1 ptk 30 definiuje przychód jako:
„uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów,
albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do zwiększenia kapitału
własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie środków
przez udziałowców lub właścicieli”.
Zgodnie z & 7 MSR 18 przychody są wpływami korzyści ekonomicznych
brutto danego okresu powstałymi w wyniku (zwykłej) działalności gospodarczej
jednostki, skutkującymi zwiększeniem kapitału własnego, innym niż zwiększenie
kapitału wynikającego z wpłat udziałowców. Przychody należy wycenić w wartości
godziwej zapłaty.
Atrybuty przychodów według ustawy o rachunkowości i MSR 18 zilustrowano
w tablicy 2.
Tablica 2. Atrybuty przychodów według ustawy o rachunkowości i MSR 18

Cechy przychodów
Ustawa o rachunkowości

MSR 18

1. Uprawdopodobnienie powstania.

1. Powstały w wyniku działalności
gospodarczej.

2. Wiarygodnie określona wartość.

2. Wpływ korzyści brutto.

3. Wzrost kapitału własnego lub
zmniejszenie jego niedoboru.

3. Zwiększenie kapitału własnego.

Źródło: Martyniuk T., (2010)
Z kolei koszty, zgodnie z art. 3 ust. 1 ptk 31 ustawy o rachunkowości oznaczają „uprawdopodobnione zmniejszenie w okresie sprawozdawczym korzyści
ekonomicznych o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości
aktywów albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do
zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż
wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli.”
Z przytoczonych definicji wynika, że przychody i koszty, podobnie jak wynik
finansowy, kojarzą się z osiąganiem korzyści ekonomicznych.
Identyfikacja czynników wpływających na wynik finansowy prowadzi do
wyróżnienia trzech źródeł występowania przychodów i kosztów:
1.

związane z transakcjami sprzedaży i procesami zużycia czynników produkcji –
przychody i koszty pierwotne;
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2.

tytuły wynikające z obowiązujących przepisów prawnych np. podatki, ubezpieczenia, dotacje, subwencje – przychody i koszty publiczno-prawne;

3.

związane z zaistnieniem okoliczności obligujących jednostkę gospodarczą do
zarejestrowania określonych tytułów przychodów i kosztów, wynikających
z obowiązywania nadrzędnych zasad rachunkowości – przychody i koszty będące konsekwencją obowiązywania prawa bilansowego.

Zarówno przychody, jak i koszty pierwotne oraz publiczno-prawne, są efektem
transakcji rzeczywiście występujących, stąd ich ujęcie w księgach rachunkowych
i ujawnianie w sprawozdaniu finansowym jest oczywiste. Natomiast przychody
i koszty, które przedsiębiorstwo może ująć i ujawnić w sprawozdaniu finansowym,
w zależności od obowiązujących regulacji prawa bilansowego istotnie mogą wpłynąć na jakość wyniku finansowego. Należą do nich: rezerwy oraz odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów.
Tworzenie rezerw przez przedsiębiorstwo jest efektem zabezpieczenia się
przedsiębiorstwa przed przewidywanym ryzykiem i związanymi z nim obciążeniami
w przyszłości oraz obowiązywania zasady ostrożności w rachunkowości, a głównym celem jest urealnienie wyniku finansowego. Zgodnie z art. 3 ust 1 ptk 21
ustawy o rachunkowości, rezerwy są zobowiązaniami, których termin wymagalności
ani kwota nie są pewne oraz, że tworzy się je, gdy na jednostce ciąży prawny lub
zwyczajowy obowiązek stwarzający prawdopodobieństwo uszczuplenia korzyści
ekonomicznych. W konsekwencji powoduje to opieranie się na przypuszczeniach
i szacunkach prawdopodobieństwa, których wyniki mogą być różne zależnie od
przyjętych założeń 15. W momencie realizacji zdarzenia może się z kolei okazać, że
szacunek odbiega od rzeczywistej kwoty zaistniałego zobowiązania. Powstałe
różnice wpływają na wynik finansowy okresu wykorzystania rezerwy i jego jakość.
W niektórych przypadkach może się z kolei zdarzyć, że występują trudności w ocenie, czy istnieje rzeczywiście obowiązek utworzenia rezerwy. Sytuacja taka może
spowodować możliwość dokonania subiektywnych wyborów oraz niebezpieczeństwo podjęcia błędnych decyzji, co istotnie wpłynie na wynik finansowy w momencie utworzenia rezerwy i jej rozwiązania, gdy ryzyko, na które utworzono rezerwę,
ustało lub było oszacowane zbyt wysoko. Dlatego rezerwy mogą być wykorzystywane w kreowaniu pożądanego poziomu wyniku finansowego.
Podobną sytuację można zaobserwować przy dokonywaniu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów, których dokonuje się w celu odzwierciedlenia całkowitego lub częściowego obniżenia się wartości danego składnika
aktywów na skutek trudnych do przewidzenia zdarzeń.
Zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości (art. 28 ust. 1, art. 35 ust. 4)
trwała utrata wartości zachodzi wtedy, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że
kontrolowany przez jednostkę składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości
w znaczącej części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych.

15

Zob. Gierusz J., (2005), s. 108-109.
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Składnik aktywów może nie przynieść w przyszłości w znaczącej części lub całości
przewidywanych korzyści ekonomicznych, gdy:
–
zaistnieje przyczyna utraty wartości (art. 32 ust. 4 UR),
–
możliwe jest stwierdzenie, że przyszłe korzyści ze składnika aktywów będą
niższe niż przewidywane (MSR 36).
W tej sytuacji jednostka gospodarcza powinna dokonać odpisu aktualizującego,
doprowadzając wartość składnika wynikającego z ksiąg rachunkowych do ceny
sprzedaży netto, a w przypadku jej braku – do ustalonej w inny sposób wartości
godziwej (art. 31 ust. 4 i 5 UR).
Zgodnie z MSR 36 odpisy z tytułu trwałej utraty wartości dokonywane są, gdy
wartość danego składnika aktywów wynikająca z ksiąg rachunkowych przekracza
jego wartość ekonomiczną. Wartość ekonomiczna odpowiada z kolei cenie sprzedaży netto (art. 28 ust. 5 UR) danego składnika aktywów lub jego wartości użytkowej 16, zależnie od tego, która z nich jest wyższa.
MSR 36 podaje, że utrata wartości aktywów może być spowodowana:
– przesłankami pochodzącymi z zewnętrznych źródeł informacji lub
– przesłankami pochodzącymi z wewnętrznych źródeł informacji.
Standard wymienia przykładowe przyczyny utraty wartości, nie wyczerpując
ich katalogu.
Przesłankami pochodzącymi z zewnętrznych źródeł zgodnie ze standardem są:
1.

utrata wartości rynkowej danego składnika zarejestrowana w ciągu okresu jest
znacznie większa od utraty, której można by się spodziewać w wyniku upływu
czasu i normalnego użytkowania,

2.

w ciągu okresu nastąpiły lub nastąpią w niedalekiej przyszłości znaczące i niekorzystne dla jednostki zmiany o charakterze technologicznym, rynkowym,
gospodarczym lub prawnym w otoczeniu, w którym jednostka prowadzi działalność, lub też na rynkach, na które dany składnik aktywów jest przeznaczony,

3.

w ciągu okresu nastąpił wzrost rynkowych stóp procentowych lub innych rynkowych stóp zwrotu z inwestycji i prawdopodobne jest, że wzrost ten wpłynie
na stopę dyskontową stosowaną dla wyliczenia wartości użytkowej danego
składnika aktywów i istotnie obniży wartość ekonomiczną składnika aktywów,

4.

wartość bilansowa aktywów netto jednostki sporządzającej sprawozdanie
finansowe jest wyższa od ich rynkowej kapitalizacji.

Zgodnie z MSR 36 wartością użytkową jest bieżąca szacunkowa wartość przyszłych
przepływów środków pieniężnych, których oczekuje się z tytułu dalszego użytkowania
danego składnika aktywów oraz jego likwidacji po zakończeniu okresu użytkowania.
MSR 36 zawiera szczegółowe rozwiązania dotyczące sposobu szacowania wartości
użytkowej.
16
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Z kolei wewnętrzne przesłanki utraty wartości aktywów wynikają z tego, że:
1.

dostępne są dowody na to, iż nastąpiła utrata przydatności danego składnika
aktywów lub jego fizyczne uszkodzenie,

2.

w ciągu okresu nastąpiły lub też prawdopodobne jest, że w niedalekiej przyszłości nastąpią, znaczące i niekorzystne dla jednostki gospodarczej zmiany
dotyczące zakresu lub sposobu, w jaki dany składnik jest aktualnie
użytkowany, lub zgodnie z oczekiwaniami – będzie użytkowany. Do takich
zmian zalicza się plany zaniechania działalności lub restrukturyzacji działalności, do której dany składnik należy, lub plany zlikwidowania tego składnika
przed uprzednio przewidywanym terminem,

3.

dostępne są dowody świadczące o tym, że korzyści ekonomiczne danego składnika są lub będą w przyszłości gorsze od oczekiwanych.

Lista przesłanek nie jest wyczerpująca. Jednostka gospodarcza może dostrzec
istnienie także innych przesłanek wskazujących na to, że mogła nastąpić utrata
wartości danego składnika. MSR 36 wykorzystuje przesłanki tylko jako sygnalizator, że konieczne jest przeprowadzenie analizy utraty wartości (tj. porównanie
wartości księgowej z ekonomiczną). Przesłanki zawarte w standardzie są warunkiem
koniecznym, ale niewystarczającym do zaistnienia utraty wartości, stąd nie są one
tożsame z „inną przyczyną powodującą trwałą utratę wartości środka trwałego”
(art. 32 ust. 4 UR), ani nie wskazują, że „składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości w znaczącej części lub całości przewidywanych korzyści ekonomicznych”
(art. 28 ust. 7 UR).
Standard podkreśla, że jeśli nastąpiła obniżka wartości danego składnika aktywów, oznacza to potrzebę zweryfikowania pozostałego okresu jego użytkowania
oraz metody amortyzacji lub wartości końcowej, nawet jeśli nie ujęto żadnego
odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości tego składnika.
Istotne problemy występują więc przy identyfikacji przesłanek występowania
utraty wartości, jej wysokości, momentu wystąpienia, a potem – odwrócenia wcześniej dokonanego odpisu 17. Sytuacje te powodują duże ryzyko podjęcia niewłaściwych decyzji przez poszczególne jednostki gospodarcze. Stwarza to możliwość
manipulowania wynikami przedsiębiorstwa w celu wykreowania zamierzonego jego
obrazu przez zarządzających.
Przedstawione sytuacje, mające wpływ na przychody i koszty przedsiębiorstwa, a przez to na jego rezultaty działalności, wskazują jednoznacznie na zagrożenia związane z wartością informacyjną wyniku finansowego. Jest to przejawem
zapewne dużego subiektywizmu w ocenie przesłanek przy tworzeniu rezerw przez
jednostkę gospodarczą lub dokonywaniu odpisów aktualizujących z tytułu utraty
wartości.

17

Zob. Gierusz J., (2005), s. 135-136.
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Zakończenie
W globalnej gospodarce rynkowej ważnym elementem funkcjonowania rynku
staje się potwierdzenie wiarygodności informacji zawartych w sprawozdaniu
finansowym. Obiektywizm i wierne przedstawienie rzeczywistości uznaje się za
konieczne atrybuty wiarygodnego, odpowiedzialnego społecznie systemu rachunkowości. Od uczciwości i moralności osób sporządzających sprawozdanie finansowe
zależy, jak zostaną wykorzystane obszary swobody dopuszczające postępowanie
według uznania w ramach polityki rachunkowości. Zaprezentowany w sprawozdaniu wizerunek przedsiębiorstwa nie może być jednak sprzeczny z nadrzędną zasadą
rachunkowości, jaką jest rzetelne przedstawienie jego prawdziwego obrazu.
Obowiązujące regulacje rachunkowości nie sprzyjają jednak wysokiej jakości
prezentowanych rezultatów działalności przedsiębiorstwa. Jest to wynikiem zapewne rozbieżności w zasadach ustalania i prezentacji wyników przedsiębiorstwa wynikające z obowiązujących krajowych i międzynarodowych regulacji prawnych, niejednolitego interpretowania przez nie podstawowych kategorii składających się na
wynik finansowy. Występowanie wielu obszarów dokonywania alternatywnych
i subiektywnych wyborów powoduje, że ustalane wyniki mogą mieć różną wartość
informacyjną. Na jakość tych informacji duży wpływ ma także możliwość wykorzystywania przez rachunkowość szacunków i subiektywnych ocen. Sytuacja ta
stawia przed rachunkowością finansową nowe wyzwanie: „co należałoby zrobić, by
zwiększyć wartość informacyjną prezentowanych wyników przedsiębiorstwa”.
Jak podkreśla J. Gierusz 18, dla podniesienia użyteczności informacji zawartych
w sprawozdaniu finansowym należy w rachunku zysków i strat wyodrębnić:
–
koszty i przychody dotyczące transakcji ciągłych;
–
koszty i przychody dotyczące transakcji jednorazowych;
–
tę część wyniku finansowego, która pochodzi z przeszacowań, przez co obarczona jest dużym ryzykiem braku możliwości realizacji.
Zdaniem autora, sprawozdanie finansowe uzupełnione o te informacje pozwoli
interesariuszom na lepszą analizę wyniku finansowego pod kątem jego stabilności,
przewidywalności i porównywalności, co ma istotne znaczenie dla oceny prawdopodobieństwa przyszłych przepływów pieniężnych.
Streszczenie
Sprawozdanie finansowe dostarcza interesariuszom szereg informacji o jednostce –
do najważniejszych z nich należy właściwy pomiar i prezentacja rezultatów działalności przedsiębiorstwa wyrażane w postaci wyniku finansowego. Występowanie
– zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi – możliwość dokonywania
alternatywnych i subiektywnych wyborów powoduje, że ustalane wyniki mogą mieć
różną wartość informacyjną. Na jakość tych informacji duży wpływ ma także
wykorzystywanie przez rachunkowość szacunków i subiektywnych ocen.

18

Zob. Gierusz J., (2005), s. 248.
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W artykule opisano cechy jakościowe informacji finansowej, wskazując na tym tle
główne czynniki determinujące jakość wyniku finansowego przedsiębiorstwa:
rezerwy oraz odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów.
Summary
Financial statements provide stakeholders with a range of information about the
company. The most important of them are the correct measurement and presentation
of the results of the company's activities expressed as financial results. In accordance with the law regulations exists the possibility of making alternative choices
and subjective causes that determined the results. They may have a different value
of the information. The quality of this information is highly influenced by the use
of accounting estimates and judgments. The article describes the qualitative
characteristics of financial information, indicating the main factors determining the
quality of the financial result of the company as provisions and write-downs for
impairment of assets.
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WPŁYW NIEFINANSOWYCH ZASOBÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
NA WYBRANE WSKAŹNIKI ZDROWIA W POLSCE W LATACH 2006-2012
Słowa kluczowe: model ekonometryczny, efektywność.

IMPACT OF NON-FINANCIAL RECOURCES OD HEALTH CARE
ON SELECTED HEALTH INDICATORS IN POLAND IN 2006-2012
Keywords: econometric model, effectiveness.
Wstęp
Zdrowe społeczeństwo jest niezwykłą wartością dla każdego państwa. Z jednej
strony zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej obywatelom wpływa korzystnie na
rozwój całego kraju, ponieważ zdrowe jednostki są w stanie przyczynić się do
rozwoju gospodarczego. Z drugiej strony ludzie potrzebujący opieki medycznej
generują koszty, które w wielu krajach są właśnie po stronie wydatków państwowych.
Jak zauważyli K. Ryć oraz Z. Skrzypczak, wraz ze starzeniem się społeczeństw
rośnie zapotrzebowanie na opiekę zdrowotną i tym samym wzrasta liczba pacjentów. Przekłada się to na wzrost kosztów ochrony zdrowia, które, często pochodzą
z państwowych budżetów. Należy jednak pamiętać, że wydatki na opiekę zdrowotną
nie są jedyne w grupie socjalnych kosztów państwa, przez co muszą one w pewien
sposób konkurować z pozostałymi grupami. Taki stan rzeczy wymusza poszukiwanie sposobów na zwiększenie efektywności opieki zdrowotnej 1.
W pierwszej części niniejszego opracowania skupiono się na przedstawieniu
pojęcia efektywności w opiece zdrowotnej. Wskazano również podstawowe deterRyć K., Skrzypczak Z., Ochrona zdrowia na świecie, Wolters Kluwer Polska
Sp. z o.o., Warszawa 2011, s. 11
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minanty kształtujące zdrowie populacji, jak również przedstawiono zmienne, które
wykorzystywane są jako niefinansowe nakłady i rezultaty w badaniach efektywności
w opiece zdrowotnej.
Druga część stanowi analizę statystyczną zmiany podstawowych wskaźników
zdrowia oraz podstawowych niefinansowych zasobów opieki zdrowotnej w województwach Polskich roku 2012 w porównaniu do roku 2006. Wskazana zostaje
również ogólna tendencja wszystkich analizowanych zmiennych.
Trzecia część niniejszego opracowania jest częścią zasadniczą i przedstawia
wyniki modelowania ekonometrycznego, którego celem jest zbadanie statystycznego wpływu zmienności niefinansowych zasobów opieki zdrowotnej na podstawowe wskaźniki zdrowia. Zdecydowano się na podział podstawowych zasobów na
zasoby rzeczowe i ludzkie. W tej części dokonano również oceny otrzymanych
wyników. Całość opracowania zwieńczono podsumowaniem wniosków.
1.

Efektywność w opiece zdrowotnej – podstawowe determinanty

Rozważania dotyczące efektywności w opiece zdrowotnej warto rozpocząć od
zdefiniowania pojęcia efektywności. Jest to bowiem jedna z podstawowych kategorii wykorzystywana do opisu i oceny bieżącego funkcjonowania analizowanych
jednostek 2.
Definicja zaproponowana przez P. Samuelsona i W. Nordhausa, określa
efektywność jako „brak marnotrawstwa i strat, tj. takie użytkowanie zasobów, które
prowadzi do osiągnięcia maksymalnego poziomu satysfakcji, możliwego do osiągnięcia przy danym poziomie nakładów i wykorzystywanych technologiach” 3.
Została ona zaprezentowana, ponieważ tak jak większość definicji efektywności,
kładzie duży nacisk zarówno na optymalne wykorzystywanie zasobów jak i na
uzyskanie satysfakcjonujących rezultatów. 4 Przy szacowaniu efektywności niezwykle istotne jest zatem odpowiednie dobranie zmiennych – nakładów i rezultatów.
Pojęcie efektywności opieki zdrowotnej jest uszczegółowieniem definicji efektywności, poszerzając ją o aspekty charakterystyczne dla samego procesu świadczenia usług zdrowotnych. Przyjęło się bowiem sądzić, iż systemy opieki zdrowotnej, czy też podmioty świadczące usługi zdrowotne są efektywne, gdy poniesio-

Rutkowska A., Teoretyczne aspekty efektywności – pojęcie i metody pomiaru, w: Zarządzanie i Finanse, Journal of Management and Finance 11, 1, 4, Sopot, 2013
3
Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia tom 2, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2004, s. 580
4
Pod pojęciem nakładów rozumie się wielkości umożliwiające uzyskiwanie określonych wyników działalności, natomiast rezultaty to efekty (skutki) przekształcania
określonych nakładów [2, s. 20]
2
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ne nakłady prowadzą do osiągnięcia maksymalnie pozytywnych efektów zdrowotnych, bądź do świadczenia maksymalnej liczby usług zdrowotnych 5.
W tym miejscu warto również dodać, iż efektywność ekonomiczną opieki
zdrowotnej można rozpatrywać zarówno w skali makro jak i mikro. Efektywność
w skali mikro odnosi się do dostawcy usług opieki zdrowotnej bądź do jednego
z czynników wykorzystywanych do tego procesu usługowego. Natomiast efektywność w skali makro odnosi się do całej gospodarki narodowej 6. Mówiąc bardziej
szczegółowo, w mikroskali oceniania jest np. efektywność funkcjonowania szpitali
bądź klinik, natomiast w makroskali ocenie podlega efektywność funkcjonowania
całego systemu opieki zdrowotnej. Przy badaniu efektywności w opiece zdrowotnej,
nie można zapominać o tym podziale, ponieważ niezwykle istotne jest prawidłowe
dobranie zmiennych traktowanych jako nakłady oraz jako rezultaty.
Aby prawidłowo określić czynniki wpływające na efektywność opieki zdrowotnej należy wpierw określić determinanty kształtujące stan zdrowia ludności.
W Pantylej zaproponował klasyfikację, zgodnie z którą wyróżnionych zostało pięć
grup czynników 7:
1.

Czynniki społeczno-ekonomiczne: poziom zamożności, zatrudnienie i warunki
pracy, struktura wydatków gospodarstw domowych, odżywianie się oraz kultura zdrowotna ludności;

2.

Czynniki ekologiczne: cechy środowiska miejsca zamieszkania, stopień degradacji środowiska;

3.

Czynniki medyczno-organizacyjne: zasoby służby zdrowia, działalność służby
zdrowia;

4.

Czynniki demograficzne: wskaźnik urodzeń, wskaźnik zgonów, struktura wieku
ludności;

5.

Czynniki genetyczne: dziedziczność, dziedziczone wady rozwojowe, osobliwości indywidualne organizmu.

Przedstawione powyżej czynniki można podzielić na dwie grupy: na pozostające pod wpływem systemu opieki zdrowotnej oraz na takie, na które system
opieki zdrowotnej nie ma wpływu, a mają one wpływ na zdrowie jednostki. Badając
efektywność funkcjonowania opieki medycznej należy zatem wybrać takie zmienne,
które z jednej strony wpływają znacząco na stan zdrowia ludności, a z drugiej
strony, które mimo wszystko pozostają pod wpływem systemów opieki zdrowotnej.
Łyszczarz B., Wyszkowska Z., Szacowanie efektywności w opiece zdrowotnej – metodologia i zastosowanie, w: Rudawska I., Urbańczyk E. (red), Opieka zdrowotna –
zagadnienia ekonomiczne, Difin, Warszawa, s. 210
6
Rudawska I., Opieka zdrowotna, aspekty rynkowe i marketingowe, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 24
7
Pantylej. W., Przemiany społeczno-gospodarcze a stan zdrowia ludności Ukrainy
i Polski w latach 1990-2002, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej,
Lublin 2007, s. 32
5
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Wymienione powyżej czynniki wskazują głównie na zmienne, które w badaniu
efektywności pozostawałby po stronie nakładów (zasoby służby zdrowia, działalność służby zdrowia). Większy problem stanowi określenie właściwych skutków
zdrowia. Zgodnie z literaturą przedmiotu do podstawowych wskaźników ochrony
zdrowia zalicza się: wskaźnik stanu zdrowia, zadowolenie mieszkańców z dostępu
do opieki zdrowotnej, oczekiwana długość życia, wybrane wskaźniki śmiertelności
oraz występowanie chorób przewlekłych 8. Dla większości z wymienionych wskaźników trudno znaleźć dane liczbowe, które byłyby użyteczne przy szacowaniu
efektywności. W większości badań podstawowymi miarami określającymi skutki
zdrowia jest oczekiwana długość życia w momencie narodzin 9 oraz wskaźnik
śmiertelności niemowląt.
Do podstawowych zasobów niefinansowych w systemie ochrony zdrowia, które zgodnie z literaturą przedmiotu powinny mieć znaczący wpływ na stan opieki
zdrowotnej społeczeństwa zalicza się przede wszystkim zasoby rzeczowe (liczba
łóżek szpitalnych) oraz zasoby ludzkie (liczba pielęgniarek i lekarzy) 10. Należy
jednak pamiętać, iż w przypadku porównywania efektywności pomiędzy poszczególnymi państwami, województwami etc. zmienne określone jako nakłady powinny
zostać również wyrażone w formie współczynników. W większości badań liczb
łóżek szpitalnych oraz stan osobowy kadry medycznej są przedstawiane jako ilości
przypadające na 10 000 mieszkańców. Unikanie wartości bezwzględnych umożliwia
uzyskanie rzetelnych wyników.
2.

Przegląd podstawowych danych z zakresu ochrony zdrowia w województwach polskich w latach 2006 i 2012

Zarówno podstawowe wskaźniki zdrowia jak i zasoby niefinansowe różnią się
pomiędzy poszczególnymi województwami w Polsce. Na rysunku 1 i 2 przedstawiono oczekiwaną długość życia w województwach w Polsce w roku odpowiednio
2006 i 2012. Dane zostały zaczerpnięte z Banku Danych Lokalnych.

Zalewska M., Podstawowe wskaźniki ochrony zdrowia w Polsce i innych krajach
OECD, w: Ryć K., Skrzypczak Z. (red.), Ochrona zdrowia na świecie, Wolters Kluwer
Polska Sp. z o.o., Warszawa, s. 91
9
Oczekiwana długość życia w momencie narodzin jest wielkością statystyczną
szeroko wykorzystywaną głównie w demografii oraz w matematyce ubezpieczeniowej.
W rzeczywistości zmienna ta określa średnią długość życia jednostek w badanej
populacji.
10
Frąckiewicz-Wronka A., Skrzypczak Z., Organizacja i funkcjonowanie europejskich
systemów ochrony zdrowia, w: Ryć K., Skrzypczak Z. (red.), Ochrona zdrowia na
świecie, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa, s. 165
8
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Rysunek 1. Oczekiwana długość życia w momencie narodzin w województwach
polskich w 2006 roku.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych.
Z przedstawionych danych wynika, iż zarówno w 2006 jak i 2012 roku najwyższą oczekiwaną długością życia w momencie narodzin w Polsce charakteryzowało się województwo podkarpackie i małopolskie, natomiast zdecydowanie
najniższą oczekiwaną długością życia w momencie narodzin wyróżniało się w analizowanych latach województwo łódzkie. W porównaniu z 2006 rokiem na uwagę
zasługuje również województwo podlaskie, które uplasowało się w grupie regionów
o najwyższej oczekiwanej długości życia w momencie narodzin.
Na przestrzeni tych siedmiu lat średni przyrost oczekiwanej długości życia
w momencie narodzin wynosił około 1,54 roku, przy czym najwyższym przyrostem
charakteryzowało się województwo podlaskie (1,95 rok), natomiast najniższy
przyrost analizowanego wskaźnika odnotowano w województwie opolskim (1 rok).
Wzrost oczekiwanej długości życia w momencie narodzin na przestrzeni tych
7 lat wskazywać może na efektywniejsze funkcjonowanie opieki zdrowotnej w wybranych regionach. Oczywiście, jak już wcześniej zostało przedstawione nie jest to
jedyna przyczyna wzrostu długości życia ludności. Jednakże nie można się nie
zgodzić, iż rozwój medycyny, i co ważniejsze lepszy dostęp pacjentów do efektywniejszych metod leczenia wpływa na przedłużenie życia pacjentów, co przekłada się
na zwiększenie prognoz dotyczących oczekiwanej długości życia w momencie
narodzin.
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Rysunek 2. Oczekiwana długość życia w momencie narodzin w województwach
polskich w 2012 roku.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych.
Współczynnik umieralności niemowląt jest to miara pokazująca stosunek
zgonów niemowląt do 1000 żywych urodzeń przypadających na ten sam okres.
W tabeli 1. przedstawiono dane dotyczące zarówno zgonów niemowląt oraz
urodzenia żywe w latach 2006 i 2012.
Tabela 2. Urodzenia żywe oraz zgony niemowląt w 2006 i 2012 roku w województwach polskich.

Województwo
Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie

Urodzenia żywe
2006
osoba
26 552
21 142
21 496
10 423
23 395
32 652
52 787
8 460

2012
osoba
27 239
20 764
21 214
10 367
23 851
35 117
57 281
8 939
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Zgon niemowląt
2006
osoba
183
120
138
68
129
176
263
46

2012
osoba
171
100
91
62
101
134
248
55

Województwo
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie

Urodzenia żywe
2006
osoba
20 281
11 045
24 259
42 458
11 349
15 094
36 440
16 411

2012
osoba
21 064
11 161
25 052
44 565
11 510
14 330
37 833
15 970

Zgon niemowląt
2006
osoba
141
68
134
309
57
75
223
108

2012
osoba
107
46
109
214
41
59
170
83

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych.
Na podstawie powyższych danych można stwierdzić, iż w większości województw polskich w 2012 roku urodziło się więcej dzieci w porównaniu do 2006
roku. Jedynie w przypadku województwa kujawsko-pomorskiego, lubelskiego,
lubuskiego, warmińsko-mazurskiego oraz zachodniopomorskiego zauważyć można
spadek liczby żywych urodzeń.
Zarówno w 2006 jak i 2012 roku najwięcej niemowląt urodziło się w województwie mazowieckim, co nie powinno dziwić, ponieważ jest to największy
i najbardziej zaludniony obszar Polski. Tam też zmarło najwięcej niemowląt
w 2012 roku. Natomiast w 2006 roku regionem odznaczającym się najwyższą liczbą
zgonów niemowląt nie było największe województwo mazowieckie, a województwo śląskie. Dynamika zgonów niemowląt jest również zadowalająca, ponieważ we wszystkich województwach, za wyjątkiem opolskiego w 2012 roku
zmarło mniej dzieci niż w 2006 roku.
Porównywanie wartości bezwzględnych, przy tak bardzo zróżnicowanej wielkości województw oraz liczebności ich mieszkańców może prowadzić do błędnych
wniosków. W związku z tym w badaniach stanu zdrowia ludności bardzo często
wykorzystywany jest współczynnik śmiertelności niemowląt. Wartości współczynnika obliczone dla roku 2006 oraz 2012 zostały zaprezentowane na rysunkach 3. i 4.
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Rysunek 3. Współczynnik śmiertelności niemowląt w województwach polskich
w 2006 roku.

Źródło: opracowanie własne.
Rysunek 4. Współczynnik śmiertelności niemowląt w województwach polskich
w 2012 roku.

Źródło: opracowanie własne.
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Analizując dane przedstawione na rysunku 3. i 4. zauważyć można, że w 2006
roku największą wartością współczynnika śmiertelności niemowląt w Polsce charakterryzowały się województwa śląskie, podkarpackie i dolnośląskie. W 2012 roku
spośród wymienionych regionów pozostało jedynie województwo dolnośląskie,
do którego dołączyły województwo opolskie i lubuskie. Co warte również podkreślenia, jedynie województwo opolskie odnotowało wzrost wskaźnika śmiertelności niemowląt w 2012 roku w porównaniu do roku 2006.
Województwami, które charakteryzowały się najniższą wartością współczynnika śmiertelności niemowląt w 2006 roku były warmińsko-mazurskie, mazowieckie i świętokrzyskie. W 2012 roku z wymienionych czterech regionów na najwyższych lokatach uplasowały się województwa świętokrzyskie i warmińskomazurskie, do których dołączyło województwo małopolskie oraz podlaskie. Największym spadkiem współczynnika śmiertelności niemowląt wykazały się województwa śląskie, lubelskie i podlaskie.
Województwami, które charakteryzowały się najniższą wartością współczynnika śmiertelności niemowląt w 2006 roku były warmińsko-mazurskie, mazowieckie i świętokrzyskie. W 2012 roku z wymienionych czterech regionów na
najwyższych lokatach uplasowały się województwa świętokrzyskie i warmińskomazurskie, do których dołączyło województwo małopolskie oraz podlaskie. Największym spadkiem współczynnika śmiertelności niemowląt wykazały się województwa śląskie, lubelskie i podlaskie.
Tabela 3. Lekarze, pielęgniarki i łóżka w szpitalach (dane na 10 000 ludności)
w województwach polskich w 2006 i 2012 roku.
Województwo
Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie

Lekarze
Pielęgniarki
Łóżka
2006 2012 Zmiana 2006 2012 Zmiana 2006 2012 Zmiana
36
38
53
53
47
51
27

29

47

48

42

45

Lubelskie

35

37

55

58

51

55

Lubuskie

24

24

49

48

42

44

Łódzkie

39

43

51

52

51

52

Małopolskie

34

35

50

51

42

45

Mazowieckie

45

47

51

54

45

50

Opolskie

23

24

44

46

40

49

Podkarpackie

23

25

51

52

43

47

Podlaskie

38

41

53

56

50

49

Pomorskie

36

37

46

45

38

40

Śląskie

35

36

58

60

57

56

Świętokrzyskie

27

28

52

53

45

52

Warmińsko-mazurskie

30

25

46

46

42

46

Wielkopolskie

30

31

46

45

46

47

Zachodniopomorskie

33

35

44

46

46

49

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych.
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Z danych przedstawionych w tabeli 2. wynika, że w większości przypadków
liczba lekarzy, pielęgniarek i łóżek, przypadających na 10 000 mieszkańców wzrosła. Relatywne zmniejszenie zasobów można zauważyć jedynie w przypadku województwa warmińsko-mazurskiego (spadek liczby lekarzy przypadających na 10 000
mieszkańców), lubuskiego, pomorskiego i wielkopolskiego (spadek liczby pielęgniarek przypadających na 10 000 mieszkańców) praz podlaskiego i śląskiego
(spadek liczby łóżek na 10 000 mieszkańców). Dodatkowo liczba lekarzy na 10 000
mieszkańców w województwie lubuskim nie uległa zmianie.
Przegląd podstawowych wskaźników zdrowia jak również podstawowych
zasobów niefinansowych w opiece zdrowotnej wskazuje, iż poprawia się zdrowie
Polaków – średnia oczekiwana długość życia w 2012 roku zwiększyła się w stosunku do 2006 roku o 1,54 lat, natomiast średni współczynnik śmiertelności niemowląt zmalał w 2012 roku o 1,24 zgon na 1000 urodzeń żywych. Co za tym idzie
średnia liczba urodzeń żywych w 2012 roku zwiększyła się o około 751 dzieci w porównaniu do 2006 roku, natomiast średnia liczba zgonów niemowląt w 2012 roku
zmniejszyła się o około 28 zgonów.
Wzrastają również niefinansowe zasoby opieki zdrowotnej – średnia liczba
lekarzy przypadająca na 10 000 mieszkańców zwiększyła się w 2012 roku 01,25
lekarza w stosunku do 2006 roku, średnia liczba pielęgniarek przypadająca na
10 000 mieszkańców zwiększyła się w 2012 roku o 1,05 osoby w stosunku do roku
2006 i ostatecznie średnia liczba łóżek w szpitalach przypadająca na 10 000
mieszkańców uległa zwiększeniu w porównaniu do 2006 roku o 3,09 łóżka.
3.

Ekonometryczne modelowanie zależności między podstawowymi wskaźnikami zdrowia a niefinansowymi zasobami opieki zdrowotnej

Podstawowe wskaźniki zdrowia, które w badaniach efektywności opieki zdrowotnej reprezentują rezultaty, tj. oczekiwana długość życia w momencie narodzin
oraz współczynnik śmiertelności niemowląt, wzrosły w 2012 roku w porównaniu do
roku 2006. Jednocześnie niefinansowe zasoby opieki zdrowotnej reprezentujące
nakłady, tj. liczba lekarzy , pielęgniarek i łóżek liczone na 10 000 mieszkańców
również wzrastają. Celem niniejszego badania będzie zweryfikowanie, czy niefinansowe zasoby opieki zdrowotnej miały statystycznie istotny wpływ na kształtowanie
się zarówno oczekiwanej długości życia w momencie narodzi jak i współczynnika
śmiertelności niemowląt w Polsce w latach 2006-2012. Zdecydowano się osobno
analizować zasoby rzeczowe (liczbę łóżek) oraz zasoby ludzkie (liczbę pielęgniarek
i lekarzy). Dane wykorzystane w modelach zostały przedstawione w tabeli 3.
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Tabela 4. Dane wykorzystane w badaniu ekonometrycznym.
ODZ

LEK

PIEL

LOZ

UR

ZGON

WSN

lata

osoba

osoba

sztuka

osoba

osoba

osoba

2006

75,3

38,08

50,63

46,30

374 244

2 238

59,8

2007

75,4

39,38

52,31

45,90

387 873

2 322

59,9

2008

75,7

40,49

53,30

48,13

414 499

2 338

56,4

2009

75,8

41,85

55,28

47,96

417 589

2 327

55,7

2010

76,4

42,18

54,61

47,00

413 300

2 057

49,8

2011

76,7

44,71

56,17

46,86

388 416

1 836

47,3

2012

76,9

47,73

61,73

49,00

386 257

1 791

46,4

Rok

Opis skrótów: ODZ – oczekiwana długość życia w momencie narodzin, LEK – liczba lekarzy
przypadająca na 10 000 mieszkańców, PIEL – liczba pielęgniarek na 10 000 mieszkańców,
LOZ – liczba łóżek na 10 000 mieszkańców, UR – urodzenia żywe, ZGON – zgony niemowląt,
WSN – współczynnik śmiertelności niemowląt

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych.
Przy modelowaniu ekonometrycznym warto wpierw zweryfikować korelację
zarówno między zmiennymi objaśniającymi, a zmienna objaśnianą, jak również pomiędzy zmiennymi objaśniającymi wykorzystywanymi w jednym modelu. W pierwszym przypadku weryfikowana jest zasadność wykorzystania danej zmiennej,
natomiast w drugim przypadku dzięki zbadaniu korelacji między zmiennymi objaśnianymi zapobiec można w pewnym stopniu występowaniu autokorelacji składnika
losowego.
Tabela 5. Współczynnik korelacji Pearsona dla analizowanych zmiennych.
ODZ

WSN

LEK

PIEL

LOZ

ODZ

1,0000

-0,9968

0,9492

0,8729

0,5377

WSN

-0,9968

1,0000

-0,9260

-0,8393

-0,5204

LEK

0,9492

-0,9260

1,0000

0,9756

0,6796

PIEL

0,8729

-0,8393

0,9756

1,0000

0,7648

LOZ

0,5377

-0,5204

0,6796

0,7648

1,0000

Źródło: opracowanie własne.
Analizując otrzymane wyniki (patrz tabela 4.) zauważyć można, iż liczba lekarzy i pielęgniarek na 10 000 mieszkańców są mocno skorelowane zarówno z oczekiwaną długością życia w momencie narodzin (korelacja dodatnia) jak i ze wskaźnikiem śmiertelności niemowląt (korelacja ujemna). Liczba łóżek na 10 000 mieszkańców jest natomiast umiarkowanie skorelowana z badanymi wskaźnikami zdrowia.
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Warty uwagi jest również współczynnik korelacji obliczony dla lekarzy i pielęgniarek na 10 000 mieszkańców, bowiem wynosi on aż 97,56% i wskazuje na
bardzo silne dodatnie skorelowanie obu zmiennych. Nie jest to zaskakujący wynik,
ponieważ liczbę lekarzy i pielęgniarek należy traktować jako nakłady komplementarne – wzrost liczby lekarzy przekłada się również na wzrost liczby pielęgniarek.
Przy budowaniu modelu ekonometrycznego, aby wyeliminować autokorelację
składnika losowego uzależniono wpierw liczbę lekarzy od liczby pielęgniarek,
a następnie liczbę lekarzy od analizowanych wskaźników zdrowia, co można dla
oczekiwanej długości życia przedstawić w sposób następujący:
LEKt =α0 +α1 PIELt +vt
ODZt =β0 +β1 LEKt +ut
ODZt =β0 +β1 (α0 +α1 PIELt +vt )+ut

ODZt =β0 +β1 α0 +β1 α1 PIELt +β1 vt +ut
Zakładając, że:
β0 +β1α0 =γ0
β1 α1 =γ1
β1 vt +ut =ϑt
Otrzymujemy:
ODZt =γ0 +γ1 PIELt +ϑt
Na podstawie powyższej zależności będzie można określić wpływ liczby pielęgniarek na 10 000 mieszkańców na oczekiwaną długość życia. Jednakowy wywód
można przeprowadzić dla współczynnika śmiertelności niemowląt. Wprowadzenie
jednocześnie do równania jako zmienne objaśniające zarówno liczby lekarzy na
10 000 mieszkańców jak i pielęgniarek na 10 000 mieszkańców mogłoby doprowadzić do zakłamania otrzymanych wyników i sugerowania braku statystycznej istotności liczby pielęgniarek na badane wskaźniki zdrowia. Co więcej przez wprowadzenie do równania zmiennych komplementarnych, kierunek zmian zmiennej objaśnianej również byłby zafałszowany (np. wzrost liczby pielęgniarek na 10 000
mieszkańców mógłby powodować zmniejszenie oczekiwanej długości życia, co
patrząc na analizę korelacji jest niezgodne z rzeczywistością).
3.1. Zasoby ludzkie
W pierwszej kolejności rozpatrywano zależność między zasobami ludzkimi
opieki zdrowotnej i oczekiwaną długością życia. Zgodnie z logiką wzrost liczby
zasobów ludzkich powinien się przekładać na wzrost oczekiwanej długości życia
oraz na spadek współczynnika śmiertelności niemowląt – im więcej wykształconych
kierunkowo osób zajmuje się pacjentem, tym większa dostępność do usług medycznych, szybsza reakcja na zagrożenie życia i tym samym lepsze warunki pacjentów.
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Do oszacowania modeli wykorzystano program Microfit 4.1. Wykorzystując
oszacowania parametrów strukturalnych model badający zależność między liczbą
lekarzy na 10 000 mieszkańców przedstawia się następująco:
ODZt = 68,28 + 0,18 LEKt + ut
Powyższe oszacowanie można zinterpretować następująco:
Wzrost liczby lekarzy o 1 osobę na 10 000 mieszkańców powoduje wzrost oczekiwanej długości życia o około 0,18 roku z błędem ± 0,03 roku.
Kierunek zmian zmiennej objaśnianej jest zgodny z oczekiwaniami – wzrost
liczby lekarzy przyczynia się do wzrostu oczekiwanej długości życia. Na podstawie
wyników otrzymanych przy użyciu programu Microfit 4.1. można przeprowadzić
wnioskowanie dotyczące istotności zmiennych objaśniających. Otrzymane wyniki
przedstawiono w tabeli 5. Przyjmując poziom istotności równy 0,05 widać, że liczba
lekarzy w przeliczeniu na 10 000 mieszkańców ma statystycznie istotny wpływ na
kształtowanie się oczekiwanej długości życia w Polsce w latach 2006-2012.
Wartość współczynnika determinacji wynosi 90,1%, co oznacza, że zmienność
teoretyczna stanowi 90,1% zmienności rzeczywistej. Współczynnik zmienności
losowej dla omawianego wariantu wynosi 0,29% i na tej podstawie można powiedzieć, że błąd resztowy stanowi 0,29% średniej wartości zmiennej objaśnianej.
Wyniki te wskazują, na bardzo dobre dopasowanie zmiennych w modelu.
Tabela 6. Badanie istotności zmiennych objaśniających - oczekiwana długość życia
a zasoby ludzkie.
Zmienna

PROB

Stała A

0,000

Liczba lekarzy

0,001

Poziom
istotności
0,05

Wniosek
Wyraz wolny jest statystycznie istotny
Liczba lekarzy na 10 000 mieszkańców
jest statystycznie istotna

Źródło: opracowanie własne.
W drugiej kolejności skupiono się na zbadaniu zależności między współczynnikiem śmiertelności niemowląt a zasobami ludzkimi w opiece zdrowotnej. Wykorzystując oszacowania parametrów strukturalnych model przedstawia się następująco:
WSNt = 121,49 – 1,61 LEKt + ut
Powyższe oszacowanie można zinterpretować następująco:
Wzrost liczby lekarzy o 1 osobę na 10 000 mieszkańców powoduje spadek współczynnika śmiertelności niemowląt o około 1,61 zgonów na 1000 żywych urodzeń
z błędem ± 0,29 zgonów na 1000 żywych urodzeń.
Kierunek zmian zmiennej objaśnianej jest również i w tym przypadku zgodny
z oczekiwaniami – wzrost liczby lekarzy na 10 000 mieszkańców przekłada się na
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spadek zgonów niemowląt liczonych na 1000 urodzeń żywych. Przyjmując poziom
istotności równy 0,05 widać, że również i w tym przypadku liczba lekarzy na 10 000
mieszkańców ma statystycznie istotny wpływ na kształtowanie się współczynnika
śmiertelności niemowląt w Polsce w latach 2006-2012 (patrz tabela 6.).
Tabela 7. Badanie istotności zmiennych objaśniających – współczynnik śmiertelności niemowląt a zasoby ludzkie.
Zmienna

Poziom
istotności

PROB

Stała A

0,000

Liczba lekarzy

0,003

0,05

Wniosek
Wyraz wolny jest statystycznie istotny
Liczba lekarzy jest statystycznie istotna

Źródło: opracowanie własne.
Wartość współczynnika determinacji wynosi 85,74%, co oznacza, że zmienność teoretyczna stanowi 85,74% zmienności rzeczywistej. Współczynnik zmienności losowej dla omawianego wariantu wynosi 4,41% i na tej podstawie można
powiedzieć, że błąd resztowy stanowi 4,41% średniej wartości zlogarytmowanej
zmiennej objaśnianej. Również i w tym przypadku można powiedzieć, iż omawiany
model prezentuje dobrze dopasowane zmienne.
Tak jak zostało wspomniane w poprzednim rozdziale zależność między liczbą
pielęgniarek na 10 000 mieszkańców a analizowanymi wskaźnikami zdrowia zostanie określona pośrednio – przy pomocy zależności między liczbą lekarzy i pielęgniarek na 10 000 mieszkańców. Zależność tą można zapisać w następujący sposób:
LEKt = -7,32 + 0,90 PIELt + ut
Na podstawie powyższego oszacowania wyznaczana będzie zależność między
liczbą pielęgniarek na 10 000 mieszkańców a oczekiwaną długością życia oraz
współczynnikiem śmiertelności niemowląt.
Wykorzystując zależność między liczbą pielęgniarek na 10 000 mieszkańców
oraz liczbą lekarzy na 10 000 mieszkańców oraz oszacowania modeli badających
wpływ liczby lekarzy na 10 000 mieszkańców na oczekiwaną długość życia oraz
współczynnik śmiertelności niemowląt otrzymujemy następujące oszacowania zależności między liczbą pielęgniarek liczoną na 10 000 mieszkańców a omawianymi
wskaźnikami zdrowia:
ODZt = 66,96 + 0,16 PIELt + ϑt
WSNt = 133,28 – 1,45 PIELt + ϑt
Na tej podstawie powiemy, że wzrost liczby pielęgniarek na 10 000 mieszkańców o 1 osobę prowadzi do wzrostu oczekiwanej długości życia o 0,16 roku oraz
do spadku liczby zgonów niemowląt o 1,45 zgon na 1000 urodzeń żywych. Widać
zatem, że również i w tym przypadku kierunek zmian zmiennej objaśnianej jest
zgodny z oczekiwaniami – przyrost liczby pielęgniarek na 10 000 mieszkańców
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przekłada się zarówno na wzrost oczekiwanej długości życia jak i spadek współczynnika śmiertelności niemowląt.
3.2. Zasoby rzeczowe
W przypadku zasobów rzeczowych sprawdzano zależność między liczbą łóżek
w szpitalach a oczekiwaną długością życia w momencie narodzin oraz współczynnikiem śmiertelności niemowląt. Zgodnie z oczekiwaniami, wzrost liczby łóżek
w szpitalach powinien się przekładać na wzrost oczekiwanej długości życia w momencie narodzin oraz spadek współczynnika śmiertelności niemowląt. W pierwszym przypadku otrzymano następujące oszacowanie:
ODZt = 61,30 + 0,03 LOZt + ut
Natomiast w drugim przypadku otrzymano następujące oszacowanie:
WSNt = 181,59 – 2,71 LOZt + ut
Wykorzystując powyższe zapisy można powiedzieć, że:
–

Wzrost liczby łóżek w szpitalach przypadających na 10 000 mieszkańców
o 1 sztukę powoduje wzrost oczekiwanej długości życia o 0,3 roku z błędem ±
0,2 roku.

–

Wzrost liczby łóżek w szpitalach przypadających na 10 000 mieszkańców
o 1 sztukę powoduje spadek współczynnika śmiertelności niemowląt o około
2,71 zgonów na 1000 żywych urodzeń błędem ± 1,99 zgonów na 1000 żywych
urodzeń.

W obu przypadkach kierunek zmian zmiennej objaśnianej, był zgodny z oczekiwaniami, tj. wzrost liczby łóżek w szpitalach miał pozytywny wpływ zarówno na
wzrost oczekiwaną długość życia w momencie narodzin oraz na spadek współczynnika śmiertelności niemowląt.
Niestety testy statystyczne wskazały, że w obu przypadkach liczba łóżek miała
statystycznie nieistotny wpływ na oczekiwaną długość życia w momencie narodzin
oraz na współczynnik śmiertelności w województwach polskich w latach 2006-2012
(patrz tabela 7. i 8.). Ponadto wartość współczynnika determinacji wynosi w pierwszym przypadku 28,92% natomiast w drugim przypadku 27,08%, co wskazuje, na
to, iż model w niewielkim stopniu odzwierciedla rzeczywiste warunki.
Tabela 8. Badanie istotności zmiennej objaśnianej – oczekiwana długość życia
a zasoby rzeczowe.
Zmienna

PROB

Stała A

0,000

Liczba łóżek

0,213

Poziom
istotności
0,05

Wniosek
Wyraz wolny jest statystycznie istotny
Liczba łóżek w szpitalach nie jest
statystycznie istotna

Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 9. Badanie istotności zmiennej objaśnianej – współczynnik śmiertelności
niemowląt a zasoby rzeczowe.
Zmienna

PROB

Stała A

0,000

Liczba łóżek

0,231

Poziom
istotności
0,05

Wniosek
Wyraz wolny jest statystycznie istotny
Liczba łóżek w szpitalach nie jest
statystycznie istotna

Źródło: opracowanie własne.
Zakończenie
Analiza danych dla województw w 2006 i 2012 roku wskazała, że poprawie
ulegały podstawowe wskaźniki zdrowia, za jakie uważa się oczekiwaną długość
życia w momencie narodzin oraz współczynnik śmiertelności niemowląt. Ponadto
w 2012 roku, w porównaniu z 2006 rokiem wzrastała również liczba niefinansowych zasobów opieki zdrowotnej. Oczywiście w niektórych województwach tempo
zmian było większe, w innych słabsze, jednak ogólna tendencja jest zadowalająca
i wskazuje, że na przestrzeni analizowanych lat stan zdrowia Polaków poprawił się.
Jak zostało wspomniane w pierwszej części niniejszego opracowania o efektywności mówimy wówczas, kiedy poniesione nakłady przyczyniają się do osiągnięcia maksymalnie satysfakcjonujących rezultatów. Zbadano zatem, czy rzeczywiście konieczny był zaobserwowany przyrost nakładów niefinansowych opieki
zdrowotnej dla osiągnięcia analizowanych rezultatów, mierzonych wskaźnikami
zdrowia.
Analizując otrzymane wyniki, można stwierdzić, iż w Polsce w latach 20062012 statystycznie istotny wpływ na poprawę wskaźników zdrowia spośród podstawowych niefinansowych zasobów opieki zdrowotnej miała zmienność liczby
lekarzy oraz pielęgniarek w przeliczeniu na 10 000 mieszkańców. Otrzymane wyniki wskazują jednocześnie, iż zmienność liczby łóżek w przeliczeniu na 10 000
mieszkańców nie miała istotnego statystycznie wpływu na poprawę wskaźników
zdrowia w Polsce w latach 2006-2012. Kierunek zmian zmiennej objaśnianej
w przypadku każdej zmiennej objaśniającej był zgodny z założeniami – wzrost
niefinansowych nakładów opieki zdrowotnej przyczynia się zarówno do wzrostu
oczekiwanej długości życia jak również do spadku współczynnika śmiertelności
niemowląt.
Brak statystycznej istotności liczby łóżek wyrażonych na 10 000 mieszkańców
na omawiane w niniejszym opracowaniu wskaźniki zdrowia może wynikać częściowo z nieefektywności ich wykorzystania. Starzejące się społeczeństwo, z jakim
mamy do czynienia w Polsce może się przekładać na dłuższe wykorzystanie jednego
łóżka przez pacjenta objętego długoterminową opieką zdrowotną – najczęściej
paliatywną. Można przypuszczać, iż w tym przypadku przyrost liczby łóżek w przeliczeniu na 10 000 mieszkańców może nie przekładać się na wzrost dostępności do
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miejsc w szpitalach. Ponadto analizując polskie uwarunkowania służby zdrowia nie
można zapominać o limitowanym dostępie do opieki zdrowotnej. W rzeczywistości
bowiem może się okazać, że mimo, dostępnych miejsc w szpitalach, podpisane
przez placówki kontrakty limitują dostęp do pewnych świadczeń, tym samym spada
wykorzystanie łóżek w szpitalach, głównie specjalistycznych.
W związku z powyższym, z niniejszego opracowania wynika konieczność
przeanalizowania struktury łóżek w zależności od oddziałów oraz przegląd danych
dotyczących przeciętnego wykorzystania łóżka przez 1 pacjenta.
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Streszczenie
Celem niniejszego opracowania było zweryfikowanie wpływu niefinansowych zasobów opieki zdrowotnej – liczby łóżek, lekarzy oraz pielęgniarek – na wybrane
wskaźniki zdrowia, tj. oczekiwaną długość życia w momencie narodzin oraz
współczynnik śmiertelności niemowląt. W pierwszej części referatu skupiono się na
129

przedstawieniu zagadnień teoretycznych związanych z efektywnością w opiece
zdrowotnej, co miało na celu wskazanie podstawowych niefinansowych determinant
opieki zdrowotnej. Drugą część opracowania stanowiła analiza statystyczna wybranych nakładów i rezultatów opieki zdrowotnej. Z przedstawionych danych wynika,
iż zarówno wskaźniki zdrowia, reprezentujące rezultaty, jak i niefinansowe zasoby
opieki zdrowotnej – będące nakładami – uległy poprawie w województwach polskich na przestrzeni 7 lat (od roku 2006 do 2012). Trzecią część referatu stanowiło
modelowanie ekonometryczne, mające na celu zweryfikowanie statystycznej istotności zmiany niefinansowych zasobów opieki zdrowotnej na wybrane wskaźniki
zdrowia. Zgodnie z otrzymanymi wynikami, spośród wybranych do badania zmiennych, jedynie liczba łóżek na 10 000 mieszkańców nie miała statystycznie istotnego
wpływu na kształtowanie się wybranych wskaźników zdrowia.
Summary
The aim of this study was to verify the impact of non-financial health care resources
- the number of beds, doctors and nurses - to selected health indicators, such as life
expectancy at birth and infant mortality. The first part of the paper focuses on the
presentation of theoretical issues related to efficiency in health care, to identify the
primary non-financial determinants of health care. The second part of the study was
a statistical analysis of selected inputs and outcomes of health care. The presented
data show that both health indicators representing the results, as well as nonfinancial health care resources (inputs) - have improved in Poland over seven years
(from 2006 to 2012). The third part of the report was an econometric study to verify
the statistical significance of changes in non-financial health care resources on
selected health indicators. According to the results, only the number of beds per
10 000 inhabitants had no statistically significant effect on the selected health
indicators.
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CZĘŚĆ IV
PART IV
STUDENCKI RUCH NAUKOWY
STUDENT’S SCIENTIFIC MOVEMENT
Rafał Borzyszkowski

AUDYT WEWNĘTRZNY JAKO NARZĘDZIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ
W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA PRZYKŁADZIE STAROSTWA POWIATOWEGO W CHOJNICACH

Słowa kluczowe: audyt wewnętrzny, samorząd terytorialny, ryzyko w procesie
audytu.

INTERNAL AUDIT AS A TOOL OF CONTROL IN LOCAL GOVERNMENT UNITS
FOR EXAMPLE, THE DISTRICT OFFICE IN CHOJNICE
Keywords: internal audit, local government, risk in the audit process.
Wstęp
Współczesne funkcjonowanie polskiego samorządu terytorialnego na trzech
poziomach (gminy, powiatu i województwa) świadczy o daleko posuniętej decentralizacji władzy publicznej, gdzie administracja rządowa oddała część władzy obywatelom, którzy samodzielnie zarządzają „własnymi sprawami”. Samorząd powiatowy
(w tym przypadku Starostwo Powiatowe w Chojnicach – aparat pomocniczy w realizacji zadań organów władzy powiatu) jako jednostka sektora finansów publicznych,
wykonuje przypisane mu zadania. Ich realizacja odbywa się na podstawie i w granicach konkretnych przepisów oraz na podstawie określonych procedur, w sposób
właściwy i skuteczny, co wymaga zapewnienia jej monitorowania. Służy temu między innymi audyt wewnętrzny, będący z jednej strony wsparciem dla kierownika
jednostki w realizacji celów i zadań instytucji którą kieruje, z drugiej zaś stanowi
istotny element weryfikowania działalności jednostki, a tym samym przyczynia się
do świadczenia usług publicznych na wysokim poziomie.
Celem ogólnym opracowania jest przybliżenie zagadnień audytu wewnętrznego
na szczeblu samorządu powiatowego oraz przedstawienie jego charakterystyki i spo-
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sobu funkcjonowania w odniesieniu do Starostwa Powiatowego w Chojnicach 1.
Jako metodę badawczą zastosowano analizę obowiązujących aktów prawnych, dla
potrzeb artykułu wzbogaconą o szerokie studium literaturowe.
1.

Samorząd terytorialny w regulacjach prawnych

Samorząd 2 terytorialny jest podstawową formą organizacji lokalnego życia
publicznego, uczestnicząc w sprawowaniu władzy publicznej i będąc w określonym
stopniu niezależnym od państwa. W imieniu własnym oraz na własną odpowiedzialność wykonuje przydzieloną mu w ramach aktów prawnych ważną i znaczną
część zadań publicznych. 3
Samorząd terytorialny (na poziomie lokalnym) określa, uchwalona w dniach
22-26 września 1985 roku (na 27 Światowym Kongresie Międzynarodowego Związku Władz Lokalnych w Rio de Janerio), Światowa Deklaracja Samorządu Lokalnego 4. Według jej zapisów (art. 2 ust. 1 Deklaracji) samorząd lokalny oznacza
prawo i powinność władz lokalnych, do lokalnego regulowania i zarządzania sprawami publicznymi dla dobra społeczności lokalnej. Podobnie samorząd terytorialny
definiuje Europejska Karta Samorządu Terytorialnego; zgodnie z nią zasady samorządu terytorialnego określone są w wewnętrznych przepisach prawnych i, w miarę
możliwości, w konstytucyjnych 5.
Samorząd terytorialny stanowi istotną część administracji 6 w Polsce, związaną
z trójstopniowym 7 podziałem administracyjnym kraju. Funkcjonujący do dziś
1

W wyniku reformy z 1998 roku reaktywowano 373 powiaty, w tym 308 ziemskich
i 65 grodzkich – miast na prawach powiatu, które wykonują zadania powiatu określone
w ustawie o samorządzie powiatowym.
2
Zawarta w encyklopediach definicja samorządu przedstawia go jako „(…) ustalony
prawem zakres kompetencji do samodzielnego rozstrzygania spraw określonej społeczności, reprezentowania interesów wobec organów państwa i wykonywania zadań
określonych przez ustawy, umowy lub porozumienia” (zob. Multimedialna Encyklopedia Powszechna , PWN, Warszawa 2004, http://encyklopedia.pwn.pl/, data dostępu:
10.06.2013 r. oraz Z. Leoński, Samorząd Terytorialny w RP, C.H. BECK, Warszawa
2006, s. 6).
3
Art. 3 Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, sporządzonej w Strasburgu dnia
15 października 1985 r., Dz. U. 1994 nr 124 poz. 607 oraz „Prawo finansów publicznych”, pod red. B. Brzeziński, wyd. Dom Organizatora, Toruń 2010, s. 163.
4
Polski tekst światowej Deklaracji Samorządu Lokalnego został opublikowany
we wkładce do dwutygodnika "Gospodarka-Administracja Państwowa" z października
1988 r. http://gu.us.edu.pl/node/214831, data dostępu: 30.11.2013.
5
W żadnym ustawodawstwie nie zawarto wyczerpującej definicji samorządu terytorialnego.
6
H. Izdebski, Samorząd terytorialny, Podstawy ustroju i działalności, Wydawnictwo
Prawnicze LEXISNEXIS, Warszawa 2008, s. 14.
7
A. Korzeniowska, R. Krawczyk, Geneza i istota samorządu terytorialnego, [w:] ABC
Samorządu terytorialnego, pod red. A. Korzeniowskiej, Oficyna Wydawnicza BRANTA, Bydgoszcz – Łódź 2005, s. 21-22.
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podział na województwa, powiaty i gminy wprowadziła Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 17 marca 1921 roku 8. Na mocy tej konstytucji wprowadzono
także trójszczeblowe instytucje samorządowe 9 jako wyraz dekoncentracji administracji państwowej 10. Po drugiej wojnie światowej, pomimo wprowadzenia administracyjnego podziału kraju na województwa i powiaty, samorząd społeczny został
całkowicie zlikwidowany, ponieważ samorząd wiąże się zawsze z decentralizacją
władzy państwowej, co nie było możliwe w ówczesnym ustroju autorytarnym.
Do idei trójstopniowego samorządu terytorialnego powrócono w 1998 roku, przywracając – w ramach tak zwanych czterech reform – trójstopniowy podział administracyjny Polski 11.
Samorząd terytorialny, jako jedna z ważniejszych instytucji ustrojowo-prawnych w danym kraju, ma swoje umocowanie zarówno w konstytucji 12, jak też
ustawodawstwie krajowym. Tam też zawiera się katalog cech samorządu. Do najbardziej podstawowych elementów takiego katalogu zaliczyć można podmiot samorządu, jego przedmiot, zadania wykonywane przez samorząd oraz nadzór nad jego
działalnością 13. Europejska Karta Samorządu Terytorialnego stanowi, że nadzór
administracyjny nad samorządem terenowym może być sprawowany tylko w sposób
określony w konstytucji lub ustawach zwykłych, tylko w przewidzianych tam przypadkach, a celem nadzoru, co do zasady, może być tyko zapewnienie przestrzegania
ustaw i zasad konstytucji 14.

8

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 17 marca 1921 roku, Dz. U. z 1921 roku
Nr 44, poz. 267.
9
Jednakże, instytucje samorządowe na poziomie wojewódzkim funkcjonowały tylko na
ziemiach byłego zaboru pruskiego.
10
Trójszczeblowy podział administracyjny utrzymała Ustawa Konstytucyjna z dnia
23 kwietnia 1935 roku, Dz. U. z 1935 roku Nr 30, poz. 227.
11
Po raz pierwszy w naszym kraju w pełni ukształtował się samorząd terytorialny zarówno na szczeblu lokalnym (gminnym i powiatowym) ale i regionalnym (wojewódzkim). Jego podwaliny stanowiły ustawy: o samorządzie gminnym z dnia 8 marca
1990 roku, Dz. U. z 2001 r. Nr.142, poz.1591, o samorządzie powiatowym z dnia
5 czerwca 1998 roku, Dz. U. Nr 91, poz. 578 i Nr 155, poz.1014, o wejściu w życie
ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy
o administracji rządowej w województwie z dnia 24 lipca1998 roku, ustawy Dz. U.
Nr 99, poz. 631, oraz ustawa z dnia 24 lipca 1998 roku o wprowadzeniu zasadniczego
trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, Dz. U. Nr 96, poz. 603 i Nr 104,
poz. 656.
12
Rozdz. VII Art. 163 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2.04.1997 roku,
Dz.U. Nr 78 poz. 483 ze zm.
13
Zagadnienia te pokrótce zaprezentowano w artykule J. Trzecińskiej: Realizacja
inwestycji infrastrukturalnych w gminie Chojnice w latach 2006–2010 i ich wpływ
na zadłużenie gminy, (w) PRZESTRZEŃ EKONOMIA SPOŁECZEŃSTWO,
Nr 2/2012, s. 170-172.
14
B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Zakamycze, Warszawa 2001, s. 16-17.
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Zgodnie z treścią art. 171 Konstytucji, działalność samorządu terytorialnego
podlega nadzorowi z punktu widzenia legalności, a organami nadzoru są Prezes
Rady Ministrów oraz wojewodowie. W zakresie spraw finansowych nadzór wykonują regionalne izby obrachunkowe 15.
2.

Audyt wewnętrzny w sektorze finansów publicznych i jego rola w realizacji kontroli zarządczej

Nadzór nad działalnością finansową wszystkich jednostek sfery budżetowej
w Polsce określa, w podstawowym zakresie, Ustawa o finansach publicznych
z dnia 27 sierpnia 2009 r., normując między innymi zasady kontroli zarządczej
i audytu wewnętrznego oraz ich koordynacji w jednostkach sektora finansów publicznych 16. Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych funkcjonuje od 10 lat, obecnie stanowiąc dla kierownika jednostki źródło obiektywnej
i profesjonalnej oceny systemu kontroli zarządczej.
Instytucja audytu wewnętrznego wprowadzona została do polskiego ustawodawstwa w roku 2001, na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku
o zmianie ustawy o finansach publicznych, ustawy o organizacji i trybie pracy Rady
Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji
rządowej oraz ustawy o służbie cywilnej 17. W ustawie tej audyt wewnętrzny zdefiniowano jako ogół działań, przez które kierownik jednostki uzyskuje obiektywną
i niezależną ocenę funkcjonowania jednostki w zakresie gospodarki finansowej pod
względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, a także przejrzystości
i jawności 18. Zawarto w niej także stwierdzenie, iż audyt wewnętrzny w jednostkach
sektora finansów publicznych prowadzi audytor zatrudniony w tej jednostce.
W roku 2005 kolejna nowelizacja ustawy o finansach publicznych 19 poszerzyła
zakres audytu wewnętrznego 20 i określiła jako ogół działań, który obejmuje niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli w jednostce, w tym również
procedur dotyczących kontroli finansowej, w wyniku której kierownik jednostki

We wszystkich tzw. ustawach ustrojowych, dotyczących samorządu terytorialnego,
zagadnienie nadzoru uregulowane zostało podobnie, tzn. organy nadzorcze mogą
wkraczać w działalność jednostek samorządowych tylko w przypadkach prawnie
określonych. Jest to zgodne nie tylko z obowiązującą Konstytucją, ale także ze współczesnymi standardami europejskimi.
16
Dz. U. Nr 157, poz. 1240.
17
Dz. U. Nr 102 z 2001 roku, poz. 1116 ze zm.
18
Art. 35 c ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych…,
op. cit.
19
Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, Dz. U. Nr 249, poz. 2104
ze zm.
20
Ustawa ta wskazała również na czynności doradcze audytora, w tym również
składanie wniosków, których celem ma być usprawnienie funkcjonowania danej
jednostki (Art. 48 ust. 1 ustawy z 2005 r.).
15
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otrzymuje obiektywną i niezależną ocenę adekwatności i efektywności oraz skuteczności badanych systemów 21.
Od 1 stycznia 2010 roku obowiązywać zaczęła ustawa z dnia 27 sierpnia 2009
roku o finansach publicznych, a wraz z nią kolejne regulacje dotyczące audytu
wewnętrznego. Zaprezentowano nowy zakres podmiotów zobowiązanych do przeprowadzania audytu wewnętrznego i zmieniono jego definicję. Audyt wewnętrzny
określono jako działalność niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie
ministra kierującego działem lub kierownika jednostki w realizacji celów i zadań
poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze 22.
Kontrola zarządcza 23, zgodnie z zapisem ustawy, to ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem,
efektywny (zapewniający najlepszą możliwą relację pomiędzy ponoszonymi nakładami i osiąganymi efektami), oszczędny (zapewniający możliwie najniższy koszt
realizacji celów i zadań przy założeniu odpowiedniej jakości wykonania) oraz terminowy (co oznacza wykonanie celów i zadań w odpowiednim czasie, bez wzrostu
nakładów lub utraty jakości). Wyszczególnienie tych celów wskazuje na konieczność zapewnienia działania niektórych elementów kontroli zarządczej, takich jak:
przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i rzetelność przepływu informacji, zarządzanie ryzykiem.
Audyt wewnętrzny powinien umożliwić uzyskanie obiektywnej opinii o adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej, w tym o poziomie,
skutkach i potencjalnych działaniach związanych z występowaniem ryzyka, wspomagając kierownictwo jednostki sektora finansów publicznych w procesie budowy
budżetu zadaniowego z punktu widzenia uzyskania informacji o prawdopodobieństwie zaistnienia czynników, które mogą wpłynąć negatywnie na proces osiągania celów i realizacji zadań 24.
Zaangażowanie audytu wewnętrznego w oceną kontroli zarządczej pozwala:
–

przeprowadzić obiektywną i niezależną ocenę kontroli zarządczej na warunkach określonych w ustawie o finansach publicznych;

B. Filipiak, Kontrola i audyt, [w:] Finanse samorządowe. Narzędzia, decyzje, procesy,
M. Dylewski, B. Filipiak, M. Gorzałczyńska-Koczkodaj /red/, PWN, Warszawa 2006,
s. 40.
22
Art. 272 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych…, op. cit.
23
W Polsce, wobec administracji publicznej – w ślad za pojawieniem się „good governance”, od lat formułowano postulaty odejścia od kultury stosowania przepisów na
rzecz kultury osiągania rezultatów. Wiąże się to z odejściem od tradycyjnego nastawienia administracji na realizację przepisów prawnych, czyli dbałości w pierwszym
rzędzie o legalność, w kierunku uwzględnienia innych kryteriów, takich jak oszczędność, efektywność i skuteczność /sprawność/; patrz: R. Szostak, Na czym polega
kontrola zarządcza, „Kontrola Państwowa” nr 1/2011, s. 129-131.
24
B. Filipiak, Finanse samorządowe. Nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne, Difin,
Warszawa 2011, s. 78.
21
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–

dostarczyć kierownictwu wiedzy z zakresu badanych obszarów,

–

zaangażować kierownictwo jednostki w proces dokonywania ulepszeń na
skutek czynności zapewniających;

–

przeprowadzić odpowiednie szkolenia w ramach czynności doradczych.

3.

Podmiot, przedmiot i rodzaje audytu wewnętrznego w samorządności lokalnej

W jednostkach samorządu terytorialnego przeprowadza się dwa rodzaje audytu
– audyt zewnętrzny oraz audyt wewnętrzny 25. Pierwszy z nich to w zasadzie każdy
audyt, który przeprowadzany jest przez instytucje zewnętrzne, a podmiotem, który
przeprowadza tego typu audyt, jest m.in. Regionalna Izba Obrachunkowa. Drugi
rodzaj audytu – audyt wewnętrzny – realizowany jest przez własną, wewnętrzną komórkę danej jednostki. Może to być wydział, biuro lub też odrębne, samodzielne
stanowisko do spraw audytu, które jest wyraźnie wyodrębnione w strukturze jednostki, jak to ma miejsce np. w Starostwie Powiatowym w Chojnicach, gdzie audytor wewnętrzny podlega bezpośrednio Staroście 26. Współczesny audyt wewnętrzny
bada wszystkie obszary działalności instytucji, zarówno finansowe, jak i pozafinansowe, skupiając się, co do zasady, na sytuacji bieżącej 27.
Z wykonywaniem zadań audytowych wiąże się podmiotowy oraz przedmiotowy zakres audytu wewnętrznego. Zgodnie z treścią ustawy o finansach publicznych, audyt wewnętrzny przeprowadza się między innymi w:
–
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i ministerstwach,
–
urzędach wojewódzkich, izbach celnych, izbach skarbowych,
–
Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz z zarządzanych przez niego funduszach,
–
Narodowym Funduszu Zdrowia,
–
państwowych jednostkach budżetowych, uczelniach publicznych,
–
jednostkach samorządu terytorialnego 28.
Przedmiotowy zakres audytu wewnętrznego obejmuje obiekty audytu, które
wyodrębnione zostały przez audytora na etapie analizy ryzyka, na poziomie zadania
audytowego 29.
Audyt wewnętrzny od audytu zewnętrznego różni się przede wszystkim tym, że ten
pierwszy ma na celu wniesienie do danej jednostki wartości dodanej, a nie jak to ma
miejsce w przypadku audytu zewnętrznego – „służenie” podmiotom zewnętrznym zainteresowanym sytuacją finansową danej jednostki.
26
Uchwała Nr IX/97/2011 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 25 sierpnia 2011 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Chojnicach ze zm.,
§ 6, http://bip.powiatchojnice.pl/?id=4033, data dostępu: 12.09.2013.
27
H. Szymańska, Ogólne zagadnienia audytu wewnętrznego, (w:) T. Kiziukiewicz
(red.), Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansowców publicznych, Difin,
Warszawa 2009, s. 14-15.
28
Art. 274 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych…, op. cit.
25
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Audyt wewnętrzny, jako niezależna i obiektywna działalność mająca na celu
m.in. usprawnienie działania danej jednostki, obejmuje wiele różnych aspektów jej
funkcjonowania. W literaturze przedmiotu spotkać można różne klasyfikacje audytu,
jednak podstawowy, klasyczny podział audytu wewnętrznego w podmiotach systemu finansów publicznych to taki, który dzieli audyt wewnętrzny na audyt finansowy, operacyjny oraz audyt informatyczny. Pierwszy z nich, audyt finansowy, realizowany jest na podstawie sprawozdań finansowych. Celem tego rodzaju audytu jest
uzyskanie pewności, że sprawozdania finansowe są kompletne, poprawne oraz że
zostały sporządzone zgodnie z obowiązującą literą prawa, a realizowane transakcje
przeprowadzone były prawidłowo, oraz wszelkie działania wykonano w spo-sób
oszczędny, wydajny i skuteczny 30. Drugi z wymienionych rodzajów audytu – audyt
operacyjny – obejmuje swym zasięgiem badanie wydajności oraz skuteczności
określonych systemów, a także jednostek organizacyjnych. Dotyczy również efektywności zarządzania, czyli ocenia sposób, w jaki kierownictwo danej jednostki
planuje swoje działania, kontrolując następnie realizację planów 31. Ostatni rodzaj
audytu to audyt informatyczny, który jest konieczny z faktu, iż wszystkie realizowane w jednostce transakcje są przetwarzane, rejestrowane i przesłane drogą elektroniczną. W dobie powszechnej „globalizacji” systemów i cyfryzacji nietrudno
o poważne zagrożenia w tym obszarze. Audyt systemów informatycznych polega na
zbieraniu dowodów, które określają zakres realizacji założonych celów w odniesieniu do efektywnego wykorzystania tzw. zasobów środowiska informatycznego 32.
4.

Zadania audytora wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Chojnicach

Audytor wewnętrzny Starostwa Powiatowego w Chojnicach realizuje zadania
z zakresu działania powiatu chojnickiego, które w sposób generalny określają akty
prawa powszechnie obowiązującego, natomiast bardziej precyzyjnie wskazane są
w aktach wewnętrznych, jak np. Regulamin Organizacyjny Starostwa 33. Zapisy
Regulaminu uwzględniają uregulowania ustawowe oraz strukturę i specyfikację
Starostwa Powiatowego w Chojnicach. Zgodnie z § 38 Regulaminu do zadań samodzielnego stanowiska do spraw audytu wewnętrznego należy:
−

opracowywanie, aktualizowanie i doskonalenie procedur audytu wewnętrznego,

−

analiza obszarów ryzyka w zakresie działalności jednostki,

H. Szymańska, Ogólne zagadnienia audytu wewnętrznego…, op. cit., s. 22.
Ibidem, ss. 26-27.
31
K. Czerwiński, Audyt wewnętrzny, InfoAudit, Warszawa 2005, s. 265.
32
B. Nadolna, Audyt systemów informatycznych, (w:) Kiziukiewicz, (red.), Audyt
wewnętrzny, w jednostkach sektora finansów publicznych, Difin, Warszawa 2009,
s. 295-296.
33
Uchwała Nr IX/97/2011 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 25 sierpnia 2011 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Chojnicach ze zm,
cyt.
29
30
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−

przygotowywanie rocznego planu audytu wewnętrznego i przedstawienie
go Staroście oraz Zarządowi do zatwierdzenia,

−

przeprowadzanie zadań audytowych zgodnie z planem audytu oraz zasadami
i trybem przewidywanym w przepisach prawa, powszechnie uznawanych standardach oraz w przyjętej metodyce,

−

przegląd ustanowionych mechanizmów kontroli zarządczej oraz wiarygodności
i rzetelności informacji operacyjnych, zarządczych i finansowych,

−

ocena procedur i praktyki sporządzania, klasyfikowania i przedstawiania informacji finansowej,

−

ocena przestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych jednostki oraz
programów, strategii i standardów ustanowionych przez właściwe organy,

−

ocena zabezpieczeń mienia jednostki,

−

ocena efektywności i gospodarności wykorzystania zasobów jednostki,

−

sporządzanie sprawozdań z wyników i ustaleń audytu wewnętrznego,

−

ocena dostosowania działań jednostki do przedstawionych wcześniej zaleceń
audytu,

−

czynności o charakterze doradczym, które mają na celu usprawnienie działania
jednostki.

Realizacja audytu odbywa się zgodnie z obowiązującą w Starostwie „Księgą
procedur audytu wewnętrznego” 34.
Audytor wewnętrzny w swych działaniach zachowuje niezależność funkcjonalną, która wynika z konieczności zapewnienia obiektywizmu w podejmowanych
działaniach. Ma on prawo wstępu do wszystkich pomieszczeń komórki organizacyjnej czy jednostki, którą audytuje, a także prawo wglądu do wszelkich dokumentów, informacji i danych oraz innych materiałów związanych z funkcjonowaniem jednostki. Dotyczy to także utrwalonych na elektronicznych nośnikach
danych, jak też sporządzania z nich kopii, odpisów, wyciągów, zestawień oraz
wydruków.
5.

Ryzyko i planowanie w procesie audytu

Pierwotnie realizacja audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego ograniczała się do oceny systemu kontroli wewnętrznej, natomiast
współcześnie na pierwszy plan wysuwa się tzw. analiza ryzyka, czyli proces,
którego elementami są: identyfikacja, oszacowanie oraz hierarchizacja pojedynRozdział IV Załącznika do Uchwały Nr 156/2011 Zarządu Powiatu Chojnickiego
z dnia 12 października 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Księgi procedur audytu
wewnętrznego w Powiecie Chojnickim. http://bip.powiatchojnice.pl, data dostępu:
22.09.2013.
34
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czych zdarzeń, które mogą niekorzystnie wpłynąć na osiągnięcie wyznaczonego
celu.
Termin „ryzyko” ma charakter niejednoznaczny i trudno go zdefiniować 35.
Terminem tym określa się najczęściej prawdopodobieństwo wystąpienia dowolnego
zdarzenia, działania lub baraku działania, którego skutkiem może być szkoda
w majątku lub wizerunku określonej jednostki, albo które przeszkodzi w osiągnięciu
wyznaczonych celów i zadań 36. Z kolei literatura ekonomiczna traktuje ryzyko jako
sytuację, w której prawdopodobieństwo wystąpienia stanów oraz zjawisk o charakterze losowym jest możliwe do oszacowania 37. Wynika stąd, że ryzyko ma charakter
mierzalny.
W literaturze dotyczącej audytu wewnętrznego spotkać można różne typy
klasyfikacji ryzyka, w zależności od tego, jakie zastosuje się kryterium podziału.
Najbardziej ogólny jest podział na ryzyko systematyczne/ogólne (systemic risk)
i ryzyko specyficzne/operacyjne (unsystemic risk). Jednostki samorządu terytorialnego nie mają wpływu na ryzyko systematyczne 38, natomiast ryzyko specyficzne 39
jest częścią całkowitego ryzyka i wynika ze specyfiki danego podmiotu 40. W literaturze wyróżnia się też podział na ryzyko finansowe i ryzyko niefinansowe oraz
ryzyko projektu, związane z realizacją nowych przedsięwzięć 41.
Dokonanie analizy ryzyka na potrzeby danego audytu wymaga określenia
konkretnych czynników i obszarów tegoż ryzyka. Źródłem poszczególnych czynników ryzyka może być dana jednostka, ale także jej otoczenie zewnętrzne. Do
W Glosariusz terminów dotyczących kontroli i audytu w administracji publicznej,
opracowanym przez Najwyższą Izbą Kontroli, Kancelarią Prezesa Rady Ministrów,
Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, wyodrębniono następujące ryzyka: błędnego odrzucenia, błędnej akceptacji, doboru próby,
kontroli/audytu, nieodłączne, niewykrycia, statystyczne, zawodności systemów kontroli
wewnętrznej; http://www.nik.gov.pl/glosariusz-terminow-kontrola-i-audyt.pdf, data
dostępu: 02.09.2013.
36
T. Kufel, Ryzyko i jego analiza na potrzeby audytu wewnętrznego, (w:) T. Kiziukiewicz (red.), Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, Difin,
Warszawa 2009, s. 67.
37
F. H. Knight, Risk Uncertainty and Profit, Cosimo Inc., New York 2005, s. 19-21,
38
Źródłem ryzyka systematycznego są zmiany: koniunktury gospodarczej, regulacji
prawnych, sytuacji polityczno-społecznej.
39
Jako źródła ryzyka specyficznego w jednostkach samorządu terytorialnego wymienić
należy: nadmierne zadłużenie, przekraczające zdolność kredytową, niekorzystne
(np. peryferyjne) położenie, niski potencjał dochodowy.
40
M. Jastrzębska, Istota ryzyka w działalności jednostek samorządu terytorialnego, [w:]
Wyzwania współczesnej rachunkowości i audytu. Zarządzajmy ryzykiem, red.
Martyniuk T., Pałczyńska–Gościniak R., SSW, Sopot 2011, s. 34.
41
B. Jennison, Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym. Podręcznik wdrożenia
systemu zarządzania ryzykiem w administracji publicznej w Polsce, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2004, s. 35−36.
35
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najczęściej stosowanych metod identyfikacji czynników ryzyka należą: analiza
zagrożenia, które może oddziaływać na aktywa; analiza środowiskowa, która polega
na identyfikacji ryzyka mogącego wpływać na działania operacyjne; metoda
scenariuszy zagrożenia, które sporządza się w celu identyfikacji ryzyka wystąpienia
wszelkiego rodzaju zagrożenia (w tym oszustwa lub katastrofy) 42. Z opisywaniem
pojęciem wiąże się również tzw. waga ryzyka, która oznacza określenie wpływu
danego czynnika ryzyka na badany system, przypisując danemu czynnikowi
określoną wagę, przy czym suma wag zawsze wynosi jeden.
Kolejną istotną kategorią jest obszar ryzyka 43. Obszarem, czy też obszarami
ryzyka, określa się zjawiska, procedury oraz problemy objęte audytem wewnętrznym. Ich rozpoznanie oraz właściwa identyfikacja w dużej mierze zależą od zdolności, wiedzy i przygotowania audytora - od wiedzy na temat realizacji audytu, na
temat struktury organizacyjnej badanej jednostki, procesów w niej zachodzących itd.
Dokonując analizy ryzyka należy uwzględnić zakres odpowiedzialności kierownika jednostki za działalność kontroli zarządczej, a także uwzględnić m.in.:
a) cele i zadania jednostki, w tym wynikające z planu działalności,
b) ryzyko wpływające na realizację celów i zadań jednostki,
c) system kontroli zarządczej funkcjonujący w jednostce,
d) wyniki innych audytów i kontroli 44.
W Starostwie Powiatowym w Chojnicach audytor wewnętrzny, po przeprowadzeniu analizy ryzyka, sporządza listę wszystkich ustalonych obszarów ryzyka,
którymi mogą być np.:
−
działania mogące wpływać na opinię publiczną,
−
cele i zadania urzędu oraz jednostek organizacyjnych powiatu,
−
liczba i kwalifikacje zatrudnionych pracowników,
−
liczba, rodzaj i wielkość dokonywanych operacji finansowych,
−
jakość i bezpieczeństwo używanych systemów informatycznych 45.
Skutkiem przeprowadzonej analizy ryzyka jest tzw. ranking zadań audytowanych, uszeregowany według malejącego ryzyka. Natomiast wyboru konkretnych
zadań audytowych do realizacji dokonuje się głównie na podstawie matematycznej
metody analizy ryzyka. Ustalając kolejność zadań audytowych, audytor wewnętrzny
bierze pod uwagę przede wszystkim ich ważność oraz czynniki organizacyjne, takie
jak np. czas, który jest niezbędny do przeprowadzenia zadania audytowego oraz czas
przeznaczony na czynności organizacyjne. Po dokonaniu analizy ryzyka i skonsulto42

T. Kufel, Ryzyko i jego analiza…, op. cit., s. 73.
Audytor wewnętrzny określając obszary ryzyka powinien brać pod uwagę m.in.:
przepisy prawne, które odnoszą się do danej jednostki, cele i zadania badanej jednostki,
sprawozdania finansowe takiego podmiotu, wszelkie publikacje dotyczące jednostki.
44
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 roku w sprawie przeprowadzenia i dokumentowania audytu wewnętrznego, Dz. U. Nr 21, poz. 108, § 5 ust. 3.
45
Rozdział VI Załącznika do Uchwały Nr 156/2011 Zarządu Powiatu Chojnickiego…,
op. cit.
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waniu się ze Starostą, audytor przygotowuje plan audytu na dany rok 46. Plan audytu
wewnętrznego 47 na kolejny rok przygotowywany jest do końca danego roku kalendarzowego 48.
Plan audytu wewnętrznego na rok 2013 w Starostwie Powiatowym w Chojnicach to dość obszerny dokument (zawierający kilkadziesiąt stron) 49, na których
opisane są kolejno wszystkie zaplanowane czynności i zadania w danym roku 50.
Następnie wskazane są wyniki analizy obszarów ryzyka zidentyfikowanych przez
audytora, z podziałem i określeniem typu obszaru, opisu obszaru działalności wspomagającej, a także poziomu ryzyka w danym obszarze. W dalszej części plan przedstawia tematy audytu wewnętrznego, rozbijając je na planowane zadania zapewniające oraz planowane czynności doradcze 51. Następnie planuje się tzw. czynności
sprawdzające oraz wskazuje obszary ryzyka, które powinny zostać objęte audytem
w latach następnych. W ostatniej części planu audytu wskazuje się cykl audytu oraz
informacje, które są istotne dla jego realizacji i które jednocześnie uwzględniają
specyfikę jednostki. Do planu audytu wewnętrznego dołączone są również załączniki. Są nimi: arkusz kategorii ryzyka, obszary audytu i obszary ryzyka, priorytety
kierownictwa oraz wyniki analizy ryzyka 52.
Przygotowany przez audytora wewnętrznego plan audytu ostatecznie podpisuje
Starosta jako kierownik jednostki, przekazując jednocześnie poszczególnym komórkom organizacyjnym, których audyt dotyczy, informacje o planowanym przeprowadzeniu zadań zapewniających.
H. Szymańska, Planowanie audytu wewnętrznego, (w:) T. Kiziukiewicz (red), Audyt
wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, Difin, Warszawa 2009, s. 99100.
47
Zadania i czynności planowania audytu wewnętrznego określa § 8 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 roku w sprawie przeprowadzenia
i dokumentowania audytu wewnętrznego, Dz. U. Nr 21, poz. 108.
48
Na poziomie planowania należy uświadomić sobie, że każdy zaplanowany audyt
powinien mieć swój własny, odrębny cel. Identyfikacja takiego celu obliguje do skonkretyzowania danego zadania audytowego, a idąc dalej – sposobu i metod jego realizacji,
B. Łuczak, D. Kuklińska, Audi/y/ty i audi/y/towanie, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań
2007, s. 110.
49
Uchwała Nr 337/2012 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 20 grudnia 2012 r.
w sprawie przyjęcia planu audytu wewnętrznego na 2013 rok, http://bip.powiatchojnice.
pl/?id=4033 Uchwały ZP 2012, data dostępu: 15.09.2012.
50
Wykaz jednostek sektora finansów publicznych objętych audytem wewnętrznym
w 2013
roku
w powiecie
chojnickim dostępny jest
pod
adresem:
http://bip.powiatchojnice.pl/?id=4033, jako załącznik do Uchwały Nr 337/2012 Zarządu
Powiatu Chojnickiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia planu audytu
wewnętrznego na 2013 rok.
51
Planowane tematy audytu na rok 2013 stanowi załącznik do Uchwały Nr 337/2012,
j.w.
52
J.w., http://bip.powiatchojnice.pl/?id=4033 Uchwały ZP 2012, data dostępu:
15.09.2012.
46
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6.

Sprawozdawczość jako element końcowy procesu audytu

Po zrealizowaniu każdego audytu należy przedstawić pisemny raport z realizacji audytu wewnętrznego. Sposób prezentacji wyników audytu w takiej formie
wymagany jest zarówno przez standardy międzynarodowe, dotyczące audytu wewnętrznego, jak i prawodawstwo polskie.
Celem sprawozdania jest dostarczenie kierownikowi jednostki określonych,
obiektywnych informacji oraz zaleceń, które powinny ułatwić mu podejmowanie
decyzji 53. Dokument ten powinien w sposób rzetelny, jasny, zwięzły i rzeczowy
przedstawiać wyniki z przeprowadzonego audytu wewnętrznego. Rozporządzenie
Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 roku w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego stanowi, iż sprawozdanie z realizacji audytu
powinno zawierać w szczególności:
1) temat oraz cel zadania zapewniającego,
2) podmiotowy i przedmiotowy zakres zadania zapewniającego,
3) datę rozpoczęcia zadania zapewniającego,
4) ustalenia stanu faktycznego,
5) wskazanie słabości kontroli zarządczej, a także analizę ich przyczyn,
6) skutki lub ryzyka, które wynikają ze wskazanych słabości w zakresie kontroli
zarządczej,
7) zalecenia dotyczące wyeliminowania słabości kontroli zarządczej lub wprowadzenie usprawnień (zaleceń),
8) opinię audytora w zakresie adekwatności, skuteczności oraz efektywności kontroli zarządczej w obszarze ryzyka, które objęto zadaniem zapewniającym,
9) datę sporządzenia sprawozdania,
10) dane personalne (imię i nazwisko) audytora wewnętrznego, który zrealizował
zadanie, a także jego podpis54.
Zgodnie z treścią „Księgi procedur audytu wewnętrznego”, dokumentu obowiązującego w zakresie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Chojnicach, do końca stycznia danego roku audytor wewnętrzny przedstawia Staroście
sprawozdanie z realizacji planu audytu za rok ubiegły, które zawiera m.in. informacje dotyczące stopnia realizacji planu audytu oraz informacje o ryzykach i słabościach kontroli zarządczej. Sprawozdanie takie powinno również zawierać:
−
informacje na temat wszystkich wykonanych w danym roku audytów wewnętrznych, czynności doradczych i sprawdzających,
−
wskazanie przyczyny zaistnienia ewentualnych istotnych odstępstw w realizacji
planu audytu,
−
omówienie zidentyfikowanych istotnych ryzyk i słabości kontroli zarządczej,

W. Gos, Sprawozdawczość w zakresie audytu wewnętrznego, (w:) T. Kiziukiewicz
(red.), Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, Difin,
Warszawa 2009, s. 245.
54
§ 24 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie
przeprowadzenia i dokumentowania…, op. cit.
53
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−
−
−
−

pozostałe informacje związane z prowadzeniem audytu wewnętrznego w roku
poprzednim55.
wskazania i opisu wydanych zaleceń i opinii w ramach przeprowadzonych
audytów (ten punkt stanowi najobszerniejszą część sprawozdania),
wskazania (jeśli miało to miejsce) zaplanowanych a nie zrealizowanych
audytów,
pozostałe istotne informacje dotyczące realizacji audytów w roku sprawozdawczym.

Podsumowanie
Audyt wewnętrzny jako element kontroli zarządczej pełni znaczącą rolę w prawidłowym funkcjonowaniu sfery publicznej, w tym także w działalności Starostwa
Powiatowego w Chojnicach. Jego główne zadania dotyczą określania potencjalnych
obszarów ryzyka oraz koncentrowania się na przyszłych zdarzeniach, czyli niejako
„wyprzedzają” ewentualne nieprawidłowości i zagrożenia. Audyt wewnętrzny identyfikuje także słabości w funkcjonowaniu jednostki (jeżeli takie występują) oraz
proponuje usprawnienia. Istotne jest również to, że audyt bada wszystkie aspekty
działalności jednostki, a nie tylko te dotyczące działalności finansowej, służąc
jednocześnie instytucjom kontroli zewnętrznej (np. Naczelnej Izbie Kontroli,
Regionalnej Izbie Obrachunkowej), które posiłkują się w swych działaniach dokumentacją z przeprowadzonych audytów. Rzetelność i obiektywność audytu wewnętrznego zapewniają – sporządzone w oparciu regulacje prawa międzynarodowego
– przepisy ogólne i szczegółowe, dostosowane do potrzeb jednostek samorządu
terytorialnego.
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Streszczenie
W referacie przedstawiono funkcjonowanie audytu wewnętrznego na poziomie
samorządu terytorialnego, na przykładzie Starostwa Powiatowego w Chojnicach.
Celem takiego audytu jest poprawa zarządzania poprzez usprawnienie pracy audytowanej komórki oraz pomoc w zminimalizowaniu zagrożeń i unikaniu ewentualnych błędów.
Wykorzystując literaturę oraz akty prawne i źródła wewnętrzne opisano mechanizmy i procedury związane z audytem wewnętrznym. Zwrócono uwagę na metodykę, ryzyko i planowanie audytu oraz jego raportowanie.
Summary
The paper presents the internal audit function at the level of local government, for
example, the district office in Chojnice. The purpose of this audit is to improve
management by streamlining work audited cells and help in minimizing risks and
avoiding potential errors. Using literature and legislation and internal sources
described the mechanisms and procedures related to internal audit. Attention is paid
to the methodology, risk and audit planning and reporting it.
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Róża Kiedrowska

KIERUNKI POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA PODRÓŻNYCH
W PORTACH LOTNICZYCH
NA PRZYKŁADZIE LOTNISKA IM. LECHA WAŁĘSY W GDAŃSKU

Słowa kluczowe: port lotniczy, bezpieczeństwo pasażera i bagażu, przepisy
dotyczące bezpieczeństwa lotów.

DIRECTIONS OF ENHANCE THE SECURITY TRAVELLERS
AT THE AIRPORT FOR EXAMPLE
AIRPORT THEM. LECH WAŁĘSA GDANSK

Keywords: airport, passenger and baggage security, safety legislation flights.
Wstęp
Transport lotniczy jest najbardziej innowacyjną i najszybciej rozwijającą się
gałęzią transportu. Jego sprawne funkcjonowanie jest zależne od wielu czynników,
takich jak wyspecjalizowana kadra i różnego rodzaju środki nawigacji i lokomocji
oraz systemy bezpieczeństwa, wymaga zatem ogromnych nakładów kapitałowych.
Koszty budowy lotnisk, urządzeń je obsługujących oraz samych samolotów są
horrendalnymi kwotami, choć zupełnie nie można ich porównywać z tragedią
i śmiercią podróżnych np. w wyniku działalności terrorystycznej. Z punktu widzenia
bezpieczeństwa, działalność portu lotniczego należy rozpatrywać w dwóch zakresach: jako obsługę ruchu statków powietrznych (parkowania i obsługi naziemnej
samolotów, zabezpieczenie startu i lądowania,), oraz jako obsługę ruchu pasażerskiego i towarowego (odprawa biletowo‐bagażowa i paszportowo‐celna, kontrola
bezpieczeństwa bagażu i pasażera, załadunek na pokład samolotu itd.). W pierwszym przypadku zagrożenia związane są z ruchem lotniczym (awaryjne lądowanie,
wypadek lotniczy, katastrofa), w drugim, dotyczą zabezpieczenia portu lotniczego
przed aktami terroryzmu.
Temat bezpieczeństwa w lotnictwie dotyczy nie tylko problematyki zagrożeń
związanych bezpośrednio z wykonywaniem usługi transportowej, ale też zagadnień
znacznie szerszych, związanych z ochroną całego kraju i międzynarodowego systemu lotniczego.
Celem artykułu jest próba zidentyfikowania metod i narzędzi zapewnienia
bezpieczeństwa podróżnych w transporcie lotniczym na przykładzie rozwiązań
stosowanych w porcie lotniczym w Gdańsku i wskazanie kierunków ich usprawnień.
Jako metodę badawczą zastosowano studium przypadku (szczegółowy opis procesu,
przeprowadzony w celu wyjaśnienia przyczyn, rezultatów i uwarunkowań jego
funkcjonowania w określonych warunkach), wykorzystując badanie dokumentacji
i obserwację.
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1.

Pasażerski transport lotniczy i jego podstawowe uwarunkowania

Pierwsze linie lotnicze, Deutsche Luft Reederei, powstały w lutym 1919 roku,
chociaż rewolucja lotnicza została zapoczątkowana w 1903 roku, gdy to amerykańscy bracia Orvill i Wilbur Wright stworzyli pierwszy dwupłatowiec 1. Z uwagi na
fakt, iż podniebne podróże były szybsze i wygodniejsze, coraz więcej osób zaczęło
z nich korzystać. Szczególnie szybko przewozy pasażerskie rozwinęły się w Stanach
Zjednoczonych, gdzie w latach trzydziestych XX-wieku firma Boeing stworzyła
swój pierwszy na świecie samolot pasażerski – model 247. W Polsce pierwszy lot
z pasażerami miał miejsce w 1919 roku i odbył się na trasie z Poznania do Warszawy, rok później latano już poza granice kraju. W 1923 roku wprowadzono regularne połączenia lotnicze z Warszawy do Gdańska i Lwowa, zaś pięć lat później
miała miejsce inauguracja spółki Polskie Linie Lotnicze LOT 2.
Lotnicze przewozy pasażerskie należą do najbardziej dynamicznie rozwijających się sposobów podróżowania z uwagi na szybkość przemieszczania się i praktycznie nieograniczony zasięg przestrzenny. Cechuje je także duże bezpieczeństwo,
zarówno w ruchu regularnym (liniowym) jak i nieregularnym (czarterowym).
Jednakże transport ten wymaga znacznego zaplecza naziemnego, którego stała
rozbudowa ma związek z koniecznością zapobiegania aktom bezprawnej ingerencji.
Zaplecze to obejmuje lądowiska i urządzenia lądowe, służące do kontroli i nadzoru
nad ruchem w korytarzach powietrznych (np. radary i środki komunikacji satelitarnej), miejsca przystosowane do startów i lądowań pełniących funkcje lotniskowe 3, oraz porty lotnicze 4. Ponadto infrastrukturę w transporcie lotniczym stanowią
rejony kontrolowane lotnisk, czyli przestrzenie wokół lotnisk o promieniu kilkudziesięciu kilometrów, w których łączność i kierowanie ruchem przejmują lotniskowe organa kierowania ruchem 5.
Transport lotniczy wymaga także dróg lotniczych – są to wycinki przestrzeni
powietrznej o szerokości 10 NM (Nautical Miles – mil morskich) i wysokości od
900 do 12 000 m STD (standardowe nastawienie wysokościomierza). W przestrzeni
lotniczej poruszać się mogą tylko takie samoloty, które spełniają określone wymaUkład dwupłatowy stał się głównym układem stosowanym w lżejszych samolotach
sportowych, szkolnych i bojowych w okresie I wojny światowej i przełomu lat
dwudziestych i trzydziestych. E. Zabłocki Lotnictwo cywilne. Lotnictwo służb porządku
publicznego, Wydawnictwo Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2006, s. 6-10.
2
http://www.lot.com/pl/pl/web/newlot/history, data dostępu: 15.06.2013
3
W Polsce istnieje 89 lotnisk o utwardzonej nawierzchni, https://edroga.pl/drogi-imosty/inne/4011-srt-2020-i-diagnoza-stanu?showall=1&limitstart=,
data
dostępu:
28.06.2013
4
Porty lotnicze nie są nastawione na generowanie zysków i najczęściej są własnością
miast, gmin lub województw, które w tym celu zakładają spółki zarządzające lotniskami.
Lotniska o największym znaczeniu pod względem lokalizacji, wielkości obrotów i z uwagi na znaczenie dla gospodarki oraz obronności kraju mogą być własnością państwa.
5
.W. Rydzkowski i K. Wojewódzka–Król, Transport. Aktualne problemy integracji
z UE, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa 2007 s. 407
1

148

gania: muszą zostać wpisane one do rejestru konkretnego państwa oraz posiadać
rozpoznawalne znaki oraz napisy.
Zagadnienie cywilnego transportu lotniczego regulują przepisy krajowe i międzynarodowe; w Polsce jest to ustawa z dnia 3 lipca 2002 roku Prawo lotnicze 6,
uwzględniająca w swej istocie postanowienia Organizacji Międzynarodowego
Lotnictwa Cywilnego (ICAO), Europejskiej Konferencji Lotnictwa Cywilnego
(ECAC), w tym Zrzeszenia Władz Lotniczych (JAA) oraz Europejskiej Organizację
do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL) 7. Dla zwiększenia bezpieczeństwa działania lotnictwa cywilnego wprowadza się także określone
standardy na szczeblu Komisji Europejskiej. Należy do nich rozporządzenie Komisji
(WE) nr 820/2008 z dnia 8 sierpnia 2008 roku, ustanawiające środki w celu
wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm dotyczących ochrony lotnictwa cywilnego 8. Zawarto w nim głównie takie zagadnienia jak: ochrona portu
lotniczego, ochrona statku powietrznego, kontrola bezpieczeństwa pasażerów i bagażu kabinowego oraz kontrola bagażu rejestrowego, a także kontrola towarów,
przesyłek kurierskich i ekspresowych. Rozporządzenie nr 820/2008 uzupełnia
Decyzja Komisji K(2008) 4333 z dnia 8 sierpnia 2008 roku, ustanawiająca dodatkowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych, podstawowych norm
ochrony lotnictwa cywilnego 9.
Z decyzji K/2008 4333 (która jest dokumentem zastrzeżonym 10) wynika konieczność procedur Explosive Detection System (w skrócie EDS) w lotnictwie
cywilnym, jak i samego systemu EDS wraz z jego parametrami technicznymi
(oznacza to korzystanie z urządzeń skanujących do wykrywania materiałów wybuchowych wraz z oprogramowaniem do automatycznego przeszukiwania bagażu).
Pasażerski transport lotniczy stanowić może łatwy cel ataków terrorystycznych.
Zamach bombowy na lotnisku może pociągnąć za sobą straty w ludziach oraz koszty
odbudowy części terenu, zamach w powietrzu to zawsze ogromne ofiary w ludziach

Dz. U. nr 130 z dnia 16 sierpnia 2002 r., poz. 1112, z póżn. zm..
Tamże, art. 3.
8
Dz. Urz. Unii Europejskiej L 221/8 z 19.08.2008, s. 8, http://eur-lex.europa.eu
/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:221:0008:0022:PL:PDF, data dostępu:
12.06.2013.
9
Patrz: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2009 roku zmieniające
rozporządzenie w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego realizującego zasady ochrony lotnictwa, Dz. U. 94 z 2009 roku, poz. 769.
10
Dotyczy to poufności przepisów, które obejmują w szczególności niektóre szczegółowe procedury dotyczące kontroli bezpieczeństwa pojazdów wjeżdżających do stref
zastrzeżonych lotniska, przeszukiwania statków powietrznych i pasażerów, traktowania
pasażerów zakłócających porządek, kontroli bezpieczeństwa bagażu rejestrowanego bez
właściciela i bagażu rejestrowanego przy użyciu systemów wykrywania ładunków
wybuchowych oraz kontroli towarów i poczty, a także odstępstwa od tych procedur, jak
również specyfikacje techniczne sprzętu do kontroli bezpieczeństwa.
6
7
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i utrata samolotu. 11 Świadomi są tego pasażerowie linii lotniczych, akceptują więc
wiele utrudnień i opóźnień wynikających z szerokiej gamy procedur bezpieczeństwa. Jedną z nich jest procedura EDS – jako rozszerzenie systemu obsługi
bagażu (BHS) – do kontroli bagażu kabinowego i rejestrowanego. Przebieg tej
kontroli jest następujący 12:
–
system BHS dostarcza bagaż do strefy kontrolnej (najczęściej przelotowej),
–
urządzenie prześwietlające bagaż wizualizuje zawartość,
–
operator, którym powinien być przeszkolony funkcjonariusz Służby Granicznej, weryfikuje zawartość (nietypowe kształty),
–
przy obsłudze systemu powinien być także drugi operator,
–
w razie konieczności przeprowadzana jest kontrola manualna,
–
w razie detekcji materiału niebezpiecznego następuje jego neutralizacja. 13
Organizacja pracy podzespołów zajmujących się ochroną bagażu jest ściśle
zsynchronizowana z jego właścicielem. W trosce o komfort i bezpieczeństwo
również pasażerowie poddawani są wnikliwej kontroli. Polityka bezpieczeństwa
pasażera i jego bagażu ustanowiona jest w rozdziale 11 – Pasażerowie i bagaż
kabinowy ustawy dotyczącej prawa lotniczego 14 oraz w wspomnianym Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 820/2008 z dnia 8 sierpnia 2008 roku. Według niej, pasażer
posiadający kartę pokładową umożliwiającą dostęp do wnętrza samolotu, musi
poddać się odpowiedniej kontroli bezpieczeństwa celem wskazania, czy nie przenosi
on zakazanych przepisami przedmiotów. Kontrolę bezpieczeństwa pasażerów
w pierwszym rzędzie wykonuje się przy zastosowaniu bramki elektromagnetycznej
do wykrywania metali (WTMD). Jeżeli bramka reaguje sygnałem alarmowym,
należy za pomocą ręcznych detektorów metali (HHMD), poddać pasażera
wnikliwszemu nadzorowi bądź kontroli manualnej.
2.

Lotnisko im. Lecha Wałęsy w Gdańsku jako przykład nowoczesnego portu
lotniczego

Historia portu lotniczego w Gdańsku sięga 1910 roku, kiedy to na byłych
terenach wojskowych, nieopodal wsi Wrzeszcz, wytyczono ziemie pod lotnisko.
Cywilny port lotniczy – jako pierwszy w Polsce – powstał tam w 1910 roku. Obsługiwał loty krajowe, zaś z biegiem czasu zaczął obsługiwać loty międzynarodowe.
W latach dwudziestych XX wieku pierwsza Polska Linia Lotnicza „Areolloyd”
(pózniej Areolot) uruchomiła tam swoją bazę techniczną i regularną linię łączącą
A. Ruciński, Przyszłość transportu lotniczego po zamachu terrorystycznym na WTC
w dniu 11 września 2001, Badania własne, Uniwersytet Gdański, Sopot 2002, s. 13
12
R. Burdzik, M. Szymańczyk, System Bezpieczeństwa EDS w transporcie bagażu na
lotniskach cywilnych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Transport, z. 74,
Gliwice 2012, s. 12.
13
M. Szczelina, Koncepcja systemu bezpieczeństwa portu lotniczego, Port Lotniczy
Wrocław, Wrocław 2012, s. 6
14
Zob. szerzej Prawo lotnicze, ustawa z dnia 3 lipca 2002 r., Dz. U. z 2006 r. Nr 100,
poz. 696.
11
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Gdańsk z Warszawą. Podczas Drugiej Wojny Światowej lotnisko uległo dość poważnym zniszczeniom i choć później odbudowano zniszczone budynki oraz wprowadzono kilka nowych udoskonaleń, to w latach sześćdziesiątych XX wieku podjęto
decyzję o przeniesieniu go za miasto, nieopodal wsi Rębiechowo. Poprzednia lokalizacja nie dawała możliwości rozwoju (bliska okolica Zatoki Gdańskiej i linii
kolejowej co stwarzało dodatkowe zagrożenia), z dniem 1 maja 1974 roku postanowiono zamknąć lotnisko Gdańsk – Wrzeszcz. 15 Nowo pobudowany port lotniczy
w Rębiechowie został otwarty 2 maja 1974 roku. W 1993 roku przedsiębiorstwo
przekształciło się w kapitałową spółkę handlową, a jej właścicielami są głównie
miejscowe władze samorządowe. Dzięki tej zmianie port funkcjonuje na zasadach
które obowiązują lotniska cywilne w Unii Europejskiej. W 2004 roku obiektowi
nadano imię Prezydenta – Lecha Wałęsy. 16
Lotnisko im. Lecha Wałęsy w Gdańsku jest jednym z ośmiu polskich lotnisk,
które należą do tzw. sieci TENT-T 17. Stało się to możliwe dzięki zakończeniu
„Programu rozwoju sieci lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych”, realizowanemu
przy współpracy Unii Europejskiej przez Ministerstwo Transportu 18. Z pozyskanych
dofinansowań UE udało się na lotnisku sfinalizować wiele inwestycji, takich jak 19:
–
budowa drugiego terminalu pasażerskiego wraz z infrastrukturą oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej,
–
modernizacja infrastruktury lotniskowej po stronie air-side,
–
budowa bazy technicznej do przechowywania sprzętu zimowego,
–
budowa drogi patrolowo-technicznej,
–
zakup systemów do kontroli bezpieczeństwa pasażerów i bagażu,
–
zakup lotniskowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego.
Jedną z ważniejszych, zakończonych inicjatyw jest „Port Lotniczy w Gdańsku
– budowa drugiego terminalu pasażerskiego wraz z infrastrukturą oraz rozbudowa
Materiały ze strony http://www.airport.gdansk.pl/airport/airport-history, data dostępu:
11.07.2013.
16
S. Sowula, Gdańsk Lech Walesa Airport, Gazeta Prawna, artykuł z dnia 10.05.2004.
17
Koncepcja sieci transeuropejskich (TEN) powstała we Wspólnocie Europejskiej
w latach 80-tych, wraz z projektem stworzenia Jednolitego Rynku. Miała ona wspierać
istnienie 4 wolności dzięki zapewnieniu nowoczesnej i wydajnej infrastruktury. TEN
obejmuje swoim zasięgiem infrastrukturę transportową, telekomunikacyjną oraz energetyczną. Lotnisko w Rębiechowie dołączyło do tej sieci po spełnieniu warunków
określonych w Decyzji Nr 1692/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lipca
1996 r. w sprawie wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej
sieci transportowej (zmienionej Decyzjami Nr 1346/2001 i 884/2004). http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0650:FIN:PL:PDF data dostępu: 14.06.2013.
18
Przyjęty Uchwałą Nr 86/2007 Rady Ministrów w dniu 8 maja 2007 r.
http://www.siskom.waw.pl/komunikacja/lotnisko/program_sieci_lotnisk_2007.pdf, data
dostępu: 16.06.2013.
19
Stan realizacji inwestycji lotniczych w portach TEN-T, www.transport.gov.pl, data
dostępu: 17.06.2013.
15
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i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej”, projekt współfinansowany
przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu
Infrastruktura i Środowisko. 31 marca 2012 roku został oddany do użytku terminal
(T2). Terminal T1 pełni funkcję odlotową dla lotów do krajów spoza strefy Schengen oraz przylotową. Terminal T2 zawiera natomiast pełną infrastrukturę odlotową,
w tym 20 stanowisk check-in oraz 10 gate'ów przeznaczonych do odprawy pasażerów odlatujących do krajów ze strefy Schengen. Dzięki tym zmianom, pasażerowie
coraz chętniej korzystają z usług świadczonych przez port w Rębiechowie; w październiku 2006 roku odnotowano pierwszy milion pasażerów obsłużonych w ciągu
jednego roku. Na rysunku 1 przedstawiono rozłożenie ruchu pasażerskiego w latach
2000 2013:
Rysunek 1. Ruch pasażerski w Porcie Gdańsk – Rębiechowo w latach 2000-2012

Źródło: www.airport.gdansk.pl/statys_lotow/111356, data dostepu: 11.06.2013.
Ruch pasażerski zdecydowanie zwiększył się w roku 2012, w związku z odbywającymi się w Polsce Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej. Natomiast w roku
2013 może nastąpić pewne jego spowolnienie (w pierwszej połowie roku nastąpił
spadek o 4,8 % w stosunku do analogicznego okresu roku 2012)20.
3.

Metody i narzędzia zapewnienia bezpieczeństwa na lotnisku im. Lecha
Wałęsy

Powszechnie obowiązujące normy i zalecenia odnośnie postępowania w zakresie bezpieczeństwa, nazwane Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem (Safety
Management System – SMS), wprowadziła Organizacja Międzynarodowego LotStatystyki ruchu lotniczego pobrane ze strony www.airport.gdansk.pl, data dostępu:
17.06.2013.

20

152

nictwa Cywilnego (ICAO) w 2001 roku. SMS jest to metodyczne i zorganizowane
podejście do zarządzania bezpieczeństwem, w skład którego wchodzą niezbędne
struktury organizacyjne, zakresy odpowiedzialności, polityka i procedury. Zasadnicze działania SMS obejmują:
–
identyfikację zagrożenia bezpieczeństwa;
–
ocenę ryzyka;
–
zapewnienie, że działania naprawcze niezbędne do utrzymania akceptowalnego
poziomu bezpieczeństwa są wprowadzane;
–
zapewnienie ciągłego monitorowania i regularną ocenę osiągniętego poziomu
bezpieczeństwa; oraz
–
stałe podnoszenie ogólnego poziomu bezpieczeństwa 21.
Zatem system SMS powinien opierać się na 4 elementarnych kategoriach,
takich jak:
–
polityka i cele bezpieczeństwa;
–
zarządzanie ryzykiem;
–
zapewnianie bezpieczeństwa;
–
promowanie bezpieczeństwa.
Dla portów lotniczych wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem jako
składnika systemu zarządzania, ukierunkowanego na świadome ograniczanie
niebezpieczeństwa katastrofy poprzez identyfikację zagrożeń i ryzyk stało się
wymogiem na skutek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
Nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie
lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego
oraz uchylające dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002
i dyrektywę 2004/36/WE 22, którego cel określono jako ustanowienie i utrzymanie
wysokiego, ujednoliconego poziomu bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego w Europie.
Integralny system zarządzania bezpieczeństwem posiada także Port Lotniczy
Gdańsk im. Lecha Wałęsy, jednakże jego szczegółowe założenia są informacją
poufną. Jednym z fundamentów SMS Portu Lotniczego w Gdańsku – Rębiechowie
jest Polityka Bezpieczeństwa 23, która jest materiałem ogólnodostępnym. Zawarte są
w niej procedury dotyczące głównych zasad zachowania stabilności pracy obiektu.
Najważniejsze założenia odnoszą się do bezpiecznej eksploatacji lotniska, czyli
utrzymania nawierzchni, budowli, budynków, sieci instalacji, środków łączności,
wyposażenia technicznego. W tym celu regularnie przeprowadzane są wewnętrzne
audyty bezpieczeństwa, które mają na celu obieg informacji na ten zagrożeń
dotykających lotnictwa cywilnego. Bieżącej rejestracji i raportowaniu podlegają
Urząd
Lotnictwa
Cywilnego,
System zarządzania
bezpieczeństwem,
http://www.ulc.gov.pl/pl/personel-lotniczy/certyfikacja-organizacji-i-rejestracjapodmiotow/sms-w-ato, data dostępu: 01.06.2013.
22
Dz. U. L 79 z 19.3.2008.
23
Port Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku, http://www.airport.gdansk.pl/
airport/security, data dostępu: 21.06.2013.
21
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wszelkie odstępstwa od norm, które oceniane są pod kątem ich wpływu na działanie
portu jako systemu, a następnie wdrażane są działania korygujące. Przeprowadzane
są również analizy bezpieczeństwa dla operacji statków powietrznych na lotnisku.
Kolejnym istotnym działaniem jest współpraca w zakresie bezpieczeństwa z podmiotami i organizacjami działającymi na lotnisku. Regularnie przeprowadzane są
również szkolenia dotyczące promowania kultury bezpieczeństwa w całej organizacji. Elementem Polityki Bezpieczeństwa lotniska jest także prowadzenie dokumentacji związanej z użytkowaniem systemu SMS.
Bezpieczeństwo transportu lotniczego stanowi podstawowe kryterium nie tylko
przy projektowaniu i konstrukcji statków powietrznych, ale również naziemnych
obiektów lotniskowych. Stąd też w portach lotniczych szeroko stosuje się systemy
elektroniczne, które wspomagają ochronę i działania służb operacyjnych. Systemy te
– zintegrowane w jednym centrum operacyjnym – kontrolują dostęp do stref
chronionych i dostarczają wiele informacji o całym obiekcie.
Jednym z systemów bezpieczeństwa, stosowanym przez Lotnisko im. Lecha
Wałęsy w Gdańsku, jest system obsługi bagażu (wspomniany już BHS), wraz z systemem EDS. W systemie BHS bagaż jest identyfikowany (przy zastosowaniu kodów
kreskowych) i klasyfikowany tylko w punkcie check-in, zaś przy wykorzystywaniu
systemu EDS jego monitoring sprawowany jest podczas całego procesu transportowania na pokład maszyny. Jeśli urządzenie skanujące znajdzie bagaż, który nie
został wcześniej sprawdzony, przekazuje go do pierwszego stopnia kontroli.
Przeglądarka rentgenowska nadaje bagażowi – według określonej klasyfikacji –
priorytet czerwony (potencjalnie niebezpieczny) bądź zielony (bezpieczny). Bagaż
potencjalnie niebezpieczny kierowany jest do strefy drugiej, w której to maszyna po
odpowiedniej decyzji operatora prowadzi bagaż do powtórnej kontroli bądź na trasę
przenośnikową. Jeżeli po powtórnej weryfikacji bagaż nadal pozostaje zakwalifikowany jako niebezpieczny, przekazany zostaje do specjalnej strefy, w której
ulegnie neutralizacji. Bagaż, który pozytywnie przeszedł kontrole, zostaje skierowany do strefy załadunkowej. Kompleksowa identyfikacja, która jest możliwa
dzięki systemowi EDS, stanowi ogniwo łączące potencjalnie niebezpieczny bagaż
z jego właścicielem.
W tej identyfikacji „bagaż – właściciel” coraz częściej stosuje się bardziej
nowoczesne i udoskonalone możliwości identyfikacji bagażu; przykładowo, jest nim
rozwiązanie typu baggage screening, używające mikroczipy. Dzięki temu rozwiązaniu można sprawdzić prędkość ładunku przemieszczającego się po taśmie 24,
a rozbudowanie go o moduły komunikacji typu Ethernet i Internet, dzięki połączeniu
Czas zakończenia załadunku lub wyładunku ma znaczenie nie tylko dla pasażerów,
jest istotny dla przewoźnika, gdyż może on wydłużyć czas postoju samolotu w porcie
lotniczym i w rezultacie wstrzymać prace przewoźnika, R. Burdzik The Quality
Of Airlines Transportation Services Determined By Logistic Items, Silesian University
of Technology Academic Press, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Transport,
z. 73, Gliwice 2009, s. 6
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z siecią zewnętrzną, umożliwia monitorowanie i sterowanie procesami z autoryzowanej stacji roboczej.
4.

Kierunki dalszego podniesienia bezpieczeństwa podróżnych w Porcie Lotniczym im. Lecha Wałęsy w Gdańsku

W XXI wieku możliwości technologiczne sprawiają, iż w znaczącym tempie
zmieniają się metody jak najdokładniejszej kontroli pasażerów i ich bagażu pod
kątem potencjalnego zagrożenia.
Jedną ze zmian, które mogą zostać najwcześniej wprowadzone do systemów
zabezpieczeń Lotniska im. Lecha w Wałęsy w Gdańsku, są skanery cieczy. Do tej
pory przewieść ze sobą można 100 ml płynu w bagażu podręcznym oraz do 1 litra
w bagażu rejestrowanym, ściśle zapakowanym w osobne woreczki. Przepisy te
ulegną zmianie od stycznia 2014 roku na mocy rozporządzenia wykonawczego
Komisji UE nr 246/2013 z dnia 19 marca 2013 r. 25. zmieniające rozporządzenie UE
nr 185/2010 26 w odniesieniu do kontroli bezpieczeństwa płynów, aerozoli i żeli
w portach lotniczych Unii Europejskiej. Unia Europejska wprowadziła zmiany
w prawie, dzięki którym pasażer będzie mógł wnieść do strefy zastrzeżonej portu
komunikacyjnego oraz na pokład samolotu płyny, aerozole i inne ciecze w opakowaniach o pojemności przekraczającej 100 ml. Warunkiem jest poddanie tych
opakowań kontroli bezpieczeństwa przy wykorzystaniu urządzeń bądź metod, które
umożliwiają wykrywanie płynnych materiałów wybuchowych. Niestety, jak na razie
ani jeden polski port lotniczy nie posiada tego typu urządzeń, jednak – zgodnie
z prawem UE – sprzęt umożliwiający kontrole płynów pod tym kątem będzie musiał
zostać zainstalowany na lotniskach do 31 stycznia 2014 roku. Płyny, po sprawdzeniu, zostaną oznaczone specjalną banderolą; jeżeli nie zostanie ona naruszona,
pasażer podróżujący po terenie UE zostanie przez okres 24 godzin zwolniony
z kolejnej kontroli.
Rodzaj płynu można sprawdzić bez gruntowego badania jego chemicznego
składu. Każdy płyn ma inny rodzaj „podpisu spektralnego” – chodzi tutaj o absorbowane lub też odbijane przez niego fale świetlne. Specjalistyczny skaner prześwietla ciecz i rozpoznaje podpis uzyskanego obrazu. Do tego celu mają zostać wykorzystane nowe urządzenia do detekcji płynów, oparte przykładowo na technologii
laserowej. Dobrym rozwiązaniem okazały się urządzenia INSIGHT 100, prześwietlające butelkę – bez względu na rodzaj szkła, z jakiego została wykonana – w ciągu
kilku sekund 27. Urządzenie to oparte jest na specjalnej technice skanowania i pozwala wykryć niebezpieczne płyny, mające właściwości wybuchowe.
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) NR 246/2013 z dnia 19 marca 2013 r.
zmieniające rozporządzenie (UE) nr 185/2010 w odniesieniu do kontroli bezpieczeństwa
płynów, aerozoli i żeli w portach lotniczych UE, Dz. Urz. UE L 77/8 z dnia 20.3.2013,
data dostępu: 01.06.2013.
26
Dz. Urz. UE L 55/1 z dnia 05.3.2010, data dostępu: 01.06.2013.
27
http://www.lotniska.info/publikacja,unia-europejska-zatwierdza-insight-100-skaneryplynow-na-lotniskach,117.html, data dostępu: 01.06.2013.
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Na obecną chwilę, na niektórych lotniskach – dla uniknięcia możliwych zagrożeń – wykorzystywane są kamery termowizyjne wysokiej rozdzielczości. Urządzenia te, skanując twarze pasażerów i rejestrując wszelkie zachodzące na nich
zmiany, są w stanie określić czy dana osoba kłamie. W dalszej kolejności planuje się
wyświetlanie na tablicach znajdujących się na portach znaki symbolizujące różne
grupy przestępcze, a osoba z nimi związana, rozpoznając się jako przynależnego do
danej grupy, może zdradzić się w sposób nieświadomy. Widok obrazu ma sprawić,
iż mózg przestępcy wykaże wzmożoną aktywność, tym samym podwyższając
temperaturę ciała. Umiejscowione w dyskretnych miejscach kamery termowizyjne
są w stanie wychwycić tego typu zmiany.
Kolejnym ciekawym sprzętem, jest detektor działający na zasadzie analizy
spektrograficznej – spektrometrii mas, w której dokonuje się pomiaru stosunku
masy do ładunku elektrycznego danego jonu 28. Schemat działania urządzenia został
przedstawiony na rysunku 2:
Rysunek 2. Schemat działania spektrometru

Źródło: www.tech.wp.pl/przelom_na_lotniskach/1234 z dn. 11.06.2013
Urządzenie to znalazło zastosowanie w kontroli pasażerów, jednakże w lipcu
2011 roku Parlament Europejski stosunkowo restrykcyjnie określił standardy użyIstnieją dwa główne rodzaje takich skanerów: wykorzystujących fale o długościach
milimetrowych oraz rozproszenia wstecznego. Pierwszy z nich emituje fale radiowe na
badany obiekt, a odbite fale stanowią dane do wygenerowania trójwymiarowego obrazu
obiektu, drugi natomiast oparty jest na technice rentgenowskiej o niskiej emisyjności
promieniowania, który z kolei generuje tylko obrazy dwu wymiarowe. Umożliwiają
wykrywanie takich obiektów jak broń niemetalowa czy materiały wybuchowe, które nie
mogą być wykryte przez wykrywacze metalu. http://www.e-automatyka.pl/wiecejskanerow-na-lotniskach,d133.html, data dostępu: 13.06.2013.
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wania skanerów ciała, co oznacza, że można stosować tylko skanery z bardziej
schematycznymi obrazami, a dane muszą zostać zniszczone zaraz po przejściu pasażera przez bramkę. Stąd też Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA) cały czas pracuje nad nowymi rozwiązaniami w zakresie kontroli
pasażerów. Jedną z ciekawszych alternatyw jest przyszłościowa wizja punktów
kontrolnych. Miałyby one stanowić trzy tunele oświetlone neonami w różnych
kolorach, odpowiednio wyposażone w mechanizmy bezpieczeństwa, w zależności
od potencjalnego zagrożenia. Osoby, które często podróżują i są „znane” liniom
lotniczym, mogłyby bezpośrednio kierować się do tunelu, w którym podlegałyby
niewielkiej kontroli. Następna grupa to osoby, które wymagają większego nadzoru.
Najwnikliwszemu sprawdzeniu podlegałyby osoby, których wizerunek i zachowanie wzbudzają zastrzeżenia. Przyszłością jest też skanowanie tęczówki w celu
wylegitymowania takiego pasażera, choć najpierw powstać musiałaby baza danych
o takich osobach.
Zakończenie
Poziom zagrożenia w cywilnych portach lotniczych wymusza wdrożenie
i przestrzeganie wielu wymogów prawnych. Zajmują się tym różnego rodzaju
organizacje międzynarodowe, instytucje Unii Europejskiej i organy legislacyjne
poszczególnych państw.
Na sprawne funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym
składa się wiele integralnych elementów. Najważniejszy w tym całym układzie jest
człowiek. To on napędza tę machinę i sprawia, że działa bez zarzutu. Można z całą
pewnością stwierdzić, iż naszemu bezpieczeństwu nie grozi niekompetencja służb
ochrony. Drugim elementem są systemy dotyczące kontroli bezpieczeństwa na
lotnisku, jako pochodne rozwoju technologii i doktryny bezpieczeństwa podróżnych.
W dobrym tempie rozwijają się również systemy kontroli i poprawia się jakość,
i wiarygodność stosowanych urządzeń.
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Streszczenie
Bezpieczeństwo w lotnictwie cywilnym decyduje o życiu wielu ludzi i zabezpiecza
infrastrukturę techniczną. Obok bezawaryjnego wykonywania lotów, bezpieczeństwo obejmuje także ochronę przed aktami bezprawnej ingerencji. W artykule zaprezentowano podstawowe akty prawne regulujące bezpieczeństwo lotów oraz stosowane w tym celu systemy zabezpieczeń. Zaprezentowano w nim metody i narzędzia
zapewnienia bezpieczeństwa podróżnych i bagażu wykorzystywane przez zarząd
Lotniska im. Lecha Wałęsy w Gdańsku. W artykule wskazano także kierunki
dalszych udoskonaleń dotyczących zwalczania zagrożeń w portach lotniczych.
Summary
The Safety of Civil Aviation is crucial for protecting of human’s life and ensuring
a proper technical infrastructure. In addition to trouble-free operation during flights,
the Safety of Civil Aviation protects against any acts of unlawful interference.
The article presents the basic legislation governing the safety of flights and applied
security systems. The described methods and tools implemented by the Airport’s
Board at the Lech Walesa Airport in Gdansk ensure the safety of passengers and
baggage. The article also identifies directions for further improvements in order to
minimize risks and to eliminate threats at the airports.
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