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WSTĘP
SŁÓW PARĘ O PUBLIKACJI
Miło nam przekazać Państwu kolejny numer czasopisma obejmującego opracowania poświęcone wybranym zagadnieniom z obszaru nauk humanistycznych i nauk
ekonomicznych. Treść czasopisma stanowią artykuły dotyczące zagadnień społecznych, prawnych, makroekonomii, finansów oraz rachunkowości. Wzorem poprzednich numerów, w szeroko pojmowanym wstępie umieszczono tekst poświęcony
rozważaniom na temat prawdy, prawdomówności i kłamstwa.
Czasopismo składa się z pięciu różniących się tematycznie części.
Część pierwsza numeru, w skład której wchodzi pięć artykułów, odnosi się do
kwestii społecznych. Rozpoczyna ją opracowanie, w którym autorki kontynuują
rozpoczęte w poprzednim numerze rozważania na temat sprawiedliwości organizacyjnej. Drugi artykuł zawiera deliberacje na temat ewolucja polityki instytucjonalnej rynku pracy w Polsce. Trzeci z kolei to studium badawcze na temat problemów demograficznych Polski. Następne opracowanie odnosi się do rozwoju gminy
Władysławowo: teoretycznie oraz praktycznie obrazuje instrumenty prawne oraz
działania natury społeczno-politycznej, jakie ta jednostka podejmuje w zakresie
rozwoju gospodarki turystycznej. Tę część czasopisma zamyka studium poświęcone
stopie bezrobocia w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej.
W części drugiej czasopisma znalazły się dwa artykuły o tematyce finansowej.
Oba opracowania traktują o podatkach. Pierwszy z nich stanowi próbę odpowiedzi
na pytanie: w jakim stopniu fiskalizm powiązany jest z polityką rynku pracy. Autor
drugiego z kolei stawia sobie za cel zbadanie, w jaki sposób na gruncie podatku od
towarów i usług, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowane są czynności związane ze zmianą umowy
spółki, rozliczeniem się z tytułu wkładów wspólnika występującego.
Część trzecia numeru poświęcona została zagadnieniu z ogólnie pojmowanej
rachunkowości – przedstawiono w niej artykuł na temat rangi rewizji finansowej
i wykorzystania opinii biegłego rewidenta jako źródła informacji o błędach i nieprawidłowościach w zarządzaniu przedsiębiorstwem wraz z propozycjami rozwiązania wykrytych zakłóceń.
Forum dyskusyjne, jako część piąta czasopisma, zawiera opracowania dotyczące przygotowywanych dysertacji doktorskich. Tematyka zawartych w tej części
artykułów odnosi się kolejno do: zarządzania zasobami ludzkimi z wykorzystaniem
zasad lean management oraz do określenie czynników rozwoju dla islamskich
finansów i bankowości.

5

W ostatniej części numeru znajduje się artykuł opracowany przez studenta
związanego z Studenckim Kołem Naukowym ECONOMICUS. Zaprezentowano
w nim funkcjonowanie gospodarki odpadami na poziomie samorządu terytorialnego,
wskazując na problemy związane z ustalaniem opłat za usługi odzysku, utylizacji
i składowania odpadów komunalnych na przykładzie gminy Brusy.
Renata Pałczyńska–Gościniak
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Andrzej C. Leszczyński

PRAWDA, PRAWDOMÓWNOŚĆ, KŁAMSTWO
Słowa kluczowe: wiedza, szczerość, manipulacja, hipokryzja, maska.

TRUTH, TRUTHFULNESS, LIES
Keywords: knowledge, honesty, manipulation, hypocrisy, mask.
Wstęp
Artykuł jest próbą uchwycenia zawartości semantycznej uwidocznionych
w tytule pojęć. Pojęcia te – jak również inne, zbliżone do nich znaczeniowo – wypełniają współczesny „pejzaż semiotyczny”, by posłużyć się tytułem znanej książki
Umberto Eco. Pejzaż ten obejmuje wszelkie systemy i formy komunikacyjne,
z których czynią użytek ludzie pragnący wyrazić treści językowe i zawarte w nich
sensy. Kategorie prawdy, fałszu, prawdomówności i kłamstwa coraz częściej nabierają charakteru perswazyjnego, stając się narzędziami praktyki społeczno–politycznej, ideologicznej bądź światopoglądowej. „Pani kłamie”, „Pan kłamie”, „Pani umie
tylko kłamać”, „Pan kłamie że ja kłamię” – tak zdaniem Jacka Żakowskiego
(„Polityka” 2014, nr 23) wygląda dziś polska debata polityczna.
Prawda
W potocznej świadomości kłamstwo pojmowane jest zazwyczaj jako przeciwieństwo prawdy. Taka opozycja miesza jednak dwie odmienne płaszczyzny:
epistemologiczną i moralną 1. Przeciwieństwem prawdy jest fałsz; obydwie te kategorie w tradycji greckiej (άλήθεια – ψεῦδος) i rzymskiej (vēritās – falsum) mówią
o wiedzy. Áλήθεια to cecha έπιστήμη, choć czasami była też przypisywana bytowi
(φūσιζ). Całkowicie ontologiczny sens zachowuje prawda (emet,  )תמאw tradycji
judajskiej: jako solidność, niezmienność i wierność jest cechą Jahwe ()הוהי.
Prawda ontologiczna jest dla człowieka nieuchwytna – wymagałaby wiedzy
dotyczącej całości bytu, co jest z gruntu niemożliwe. Aby coś było prawdziwe, pisze
Leszek Kołakowski, musi istnieć podmiot nieomylny. „Ten podmiot musi być też
wszechwiedzący; podmiot, który posiadając wiedzę fragmentaryczną cieszyłby się
w jej granicach doskonałą pewnością, jest nie do pojęcia. Żadna bowiem prawda
częściowa nie może nieść doskonałej pewności, jeśli nie odwołuje się do całej
prawdy” 2. Słowom Jezusa: „(…) poznajcie prawdę, a prawda was wyzwoli”
(J 8, 32) przeciwstawia się bezradne pytanie Piłata: „Cóż to jest prawda?” (J 18, 38).
Bezradność tę – jeśli nie była łatwą wymówką – zdaje się rozumieć św. Paweł, gdy
pisze w Hymnie o miłości: „Po części bowiem tylko poznajemy/ i po części
Michał Hempoliński, Kłamstwo w kulturze, „Przegląd Literacko-Artystyczny” 1996, nr 5.
Leszek Kołakowski, Jeśli Boga nie ma… O Bogu, Diable, Grzechu i innych zmartwieniach tak zwanej filozofii religii, Kraków 1988, s. 92.
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prorokujemy./ Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe,/ zniknie to, co jest tylko
częściowe” (1 Kor 13, 9-10). Czysto epistemologiczny sens prawdy podważany jest
w pewnych interpretacjach tradycji greckiej, które pojęcie prawdy odnoszą nie do
wiedzy, ale do bytu „odsłaniającego się”. Właśnie tak w Sein und Zeit czyta termin
άλήθεια Martin Heidegger. „Nie chodzi o wykazanie zgodności poznawania i przedmiotu (…). Wykazane ma być wyłącznie bycie – odkrytym bytu samego. (…) To,
że wypowiedź jest prawdziwa, znaczy: odkrywa ona byt w nim samym. Wypowiada
ona, ukazuje, »pozwala widzieć« byt w jego odkrytości” 3. Władysław Stróżewski
tak rozumianą prawdę określa mianem „metafizycznej”; znajduje ją u Parmenidesa
(poznanie prowadzi jednocześnie do prawdy i bytu), częściowo u św. Tomasza
z Akwinu, także u Edmunda Husserla (bycie danym w bezpośredniej naoczności) 4.
Epistemologiczne pojęcie prawdy było różnie konkretyzowane i interpretowane, w związku z czym powstało kilka wyrazistych koncepcji dotyczących tej
kwestii. Koncepcja klasyczna, sformułowana przez Arystotelesa ze Stagiry, mówi
o zgodności (adekwatności, korespondencji) myśli (sądów) z rzeczywistością.
W Metafizyce wyraża to filozof w sposób, który nie może nie trafić do elementarnego poczucia oczywistości. „Bowiem mówić, że to, co jest, nie jest, a to, co nie jest,
jest, to fałsz, zaś mówić, że to, co jest, jest, a to, co nie jest, nie jest, to prawda” 5.
Oczywistość i prostota tej formuły nie uchroniła jej przez zarzutami. Krytyka
dotyczyła istoty zgodności: w jaki sposób myśl może być zgodna z rzeczywistością,
skoro jest tylko jej reprezentacją i stanowi byt odmiennego rodzaju. Zwracano też
uwagę na brak jasno sformułowanych kryteriów tak rozumianej prawdy. Kolejna
koncepcja, koherencyjna – łączona z nazwiskiem Francisa Herberta Bradley`a –
odwołuje się do zgodności sądu nie z rzeczywistością, lecz z innymi sądami przyjętymi w ramach danego systemu twierdzeń. Mówi o związku wewnętrznym, harmonijnym sąsiedztwie (cohaerentia). Koncepcję tę cechują elegancja i hermetyzm,
trudne do pogodzenia z koniecznością wprowadzania do systemu sądów nowych,
bywa że brutalnie sprzecznych z uznanymi za prawdziwe. Emil Cioran uznawał
system za najgorszą formę despotyzmu w filozofii: „System jest tyranią, uduszeniem, ślepym zaułkiem” 6. Koncepcja utylitarystyczna ugruntowała się wśród pragmatystów (William James, John Dewey). Za sądy prawdziwe uznaje te, które okazują się przydatne (ūtilis) dla działań zaspokajających potrzeby (πρᾶγμα). Zarzuty
wobec tego stanowiska koncentrują się wokół możliwej arbitralności w określaniu
użyteczności, interesów i potrzeb. Można sobie wyobrazić sytuację, w której prawa
ściśle ogólne zastąpione zostaną przez dowolną liczbę jednostkowych praw
naukowych. Teoria oczywistości (ewidencji) uznaje za prawdziwe takie sądy, których nie sposób odrzucić bez pogwałcenia rozumu. Zdaniem Kartezjusza oczywiste
jest to, co jawi się jako jasne i wyraźne (clare et distincte): ujawniające wewnętrzną
zawartość i odróżniające się od tego, co zewnętrzne. Heinrich Rickert wiązał oczywistość z normą wywołującą poczucie powinności. Krytyka powyższej koncepcji
Cyt. za: Władysław Stróżewski, W kręgu wartości, Kraków 1992, s. 79.
Tamże, s. 76–78.
5
Cyt. za: Bohdan Chwedeńczuk, Spór o naturę prawdy, Warszawa 1984, s. 26–27.
6
Emil Cioran, Zeszyty 1957–1972, Warszawa 2004, s. 632.
3
4
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dotyczy subiektywnego, intuicjonistycznego jej charakteru i niemożności obiektywizacji tego rodzaju doznań. Gdy dodać do tego koncepcje zgody powszechnej
(mającej przekroczyć subiektywizm intuicjonizmu na rzecz intersubiektywizmu),
konsensualizmu (szukającego prawdy w relacji dialogicznej o cechach sokratejskich) czy zdrowego rozsądku Thomasa Reida (common sense) – można zobaczyć,
jak dalece niewystarczająca dla określenia prawdy okazała się klasyczna teoria
arystotelesowska. Semantyka logiczna broni się przed różnorodnymi interpretacjami epistemologicznymi, a także przed paradoksami takimi, jak antynomia
kłamcy, budując definicję formalną (jej twórcą jest Alfred Tarski7). Zgodnie z tą
definicją wyrażenie W jest prawdziwe w dziedzinie D = [X, p1, …, pr] przy
rozumieniu predykatów P1, …, Pn jako nazw relacji p1, …, pn wtedy i tylko wtedy,
gdy każdy ciąg przedmiotów zbioru X spełnia W w D przy powyższym rozumieniu
predykatów. Definicja ta opiera się na odróżnieniu języka i metajęzyka (zdanie:
„Warszawa jest stolicą Polski” jest prawdziwe wtedy i tylko wtedy, gdy Warszawa
jest stolicą Polski).
Kłamstwo
Przeciwieństwem kłamstwa jest prawdomówność. Obydwa te pojęcia te nacechowane są etycznie i mieszczą się w sferze moralnej. Michał Hempoliński w cytowanym artykule dostrzega między nimi związek genetyczny (prawdomówność
wywodzi się z prawdy), a także istotnościowy (pojęcie prawdy kształtuje pojęcie
prawdomówności). Prawdomówność to cecha człowieka, który przedstawia określone poglądy (swoje bądź cudze) jako prawdziwe i zarazem sam uważa je za prawdziwe; albo też przedstawia je jako fałszywe i zarazem sam je za fałszywe uważa.
Kłamstwo zaś, to postępowanie człowieka, który poglądy uznane za prawdziwe
przedstawia jako fałszywe; albo też (częściej!) poglądy uznane za fałszywe
przedstawia jako prawdziwe, odpowiednio w tym celu argumentując (sofistyka).
Kłamstwo ma charakter świadomy i zazwyczaj łączy się z zamiarem odniesienia
korzyści. To oszustwo – nie pomyłka lub błąd. Jeśli mówię, że dwa plus dwa to pięć
i tak myślę – mylę się, wypowiadam fałsz, jednak nie kłamię. Jeśli mówię, że pięć,
choć wiem, że cztery – kłamię. Nie o zwyczajne wypowiadanie fałszu więc chodzi.
Nie o mylenie się, okazywanie ignorancji, a o wypowiadanie coś zakrywające
i świadome tego, że zakrywa, jak określa to Hans-Georg Gadamer 8. O „podanie
innemu nieprawdy jako prawdy” 9. Kłamstwo (mendacium) definiowane jest jako
locutio contra mentem (wypowiedź wbrew myśli). „(…) »mylić się«, to działać
w dobrej wierze, w oparciu o przekonanie, że nasz pogląd jest słuszny. Ludwig
Wittgenstein powiada, że mam prawo powiedzieć »nie mylę się«, nawet kiedy
jestem w błędzie. (…) Kłamie, kto świadomie prawdę porzuca, nie chce jej mieć
Alfred Tarski, Pojęcie prawdy w językach nauk dedukcyjnych [w:] tenże, Pisma logiczno-filozoficzne, t. 1, Warszawa 1995.
8
Hans-Georg Gadamer, Semantyka i hermeneutyka [w:] tegoż, Rozum, słowo, dzieje.
Szkice wybrane, Warszawa 1979.
9
Józef Tischner, Człowiek w dramacie [w:] tegoż, O człowieku. Wybór pism filozoficznych, Wrocław – Warszawa – Kraków 2003, s. 302.
7
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w zasięgu wzroku, kto »emigruje« z zasięgu prawdy. Znamy historie tych, którzy
kłamali tak uporczywie i tak długo, że stali się trwałymi, bezpowrotnymi »emigrantami«” 10. Jest to, należałoby dodać, emigracja z obszaru mowy: notoryczny
kłamca staje się dla otoczenia „niemy”. Staje się też „niemy” dla siebie, gdy osiąga
taki poziom zakłamania wewnętrznego, który uniemożliwia mu oddzielanie prawdy
od fałszu. „Utwierdza się w zakłamaniu, rozciągając nad sobą zasłonę słów. Rozpoznawanie zakłamania oznacza z hermeneutycznego punktu widzenia, że partner
rozmowy został wykluczony z komunikacji, ponieważ zrezygnował z samego siebie” 11. Ową „rezygnację z samego siebie” Henryk Elzenberg znajduje mocniejsze
określenia: kłamstwo jest samobójstwem. Odwołuje się do takiego myślenia o człowieku, które pozwala określić go jako istotę „mikrokosmiczną”, uwewnętrzniającą
dookolną realność („makrokosmos”). „Wszystkie moją świadomością objęte fakty
można całkiem dorzecznie określić jako »części mnie«, »mnie samego«; całość ich,
ten zasięgiem mej świadomości wykrojony ze świata wycinek, to wszystko jestem
ja. Wypierając się któregokolwiek z tych faktów wypieram się siebie, przekreślam
jakiś element składający się na mój byt własny” 12. Tadeusz Czeżowski wskazuje na
autodestrukcyjny charakter kłamstwa dokonywanego dla doraźnych korzyści
(koniunkturalizm ideologiczny, apostazja narodowa bądź religijna): „Zewnętrznie
stwierdza się to, co nie odpowiada przekonaniu wewnętrznemu” 13. Jean-Paul Sartre
pisał o „złej wierze” (mauvaise foi), przyjmowaniu i uwewnętrznianiu gotowych
szablonów, pojęć, ról14. Formami nieodległymi od samooszustwa są takie zjawiska,
jak notoryczna konfabulacja (por. film Johna Schlesingera Billy kłamca, 1963),
opisywana przez Ericha Fromma „ucieczka od wolności” czy podnoszenie samooceny przez tzw. pozytywną racjonalizację. Emil Cioran widział zakłamywanie
siebie w każdym akcie uchodzącym za szlachetny: „Ponieważ szczęście bliźniego
nigdy nie było motywem ani zasadą działania człowieka, powołujemy się na nie
tylko gwoli spokoju własnego sumienia i przybrania szlachetnej maski; impuls
pchający nas i ponaglający do jakiegokolwiek działania niemal zawsze jest wstydliwy, nie chcemy się doń przyznać” 15. Konsekwentne samozakłamanie prowadzi do
sytuacji paradoksalnej – oto kłamca wierzący we własne kłamstwa przestaje być
kłamcą.
Słowa (głos) – pisał poeta – myślom kłamią. Znaczy to, że kłamstwo dokonuje
się w języku. Nie byle jaki znawca tej problematyki, Charles de Talleyrand,
powtarzał, że język mamy po to, aby ukryć myśli. Kłamstwo jest stare jak świat:
Tadeusz Sławek, Ciemna kraina pozorów [w:] Dziesięć ważnych słów. Rozmowy
o Dekalogu, Kraków 2002, s. 121–122.
11
Hans-Georg Gadamer, dz. cyt., s. 115.
12
Henryk Elzenberg, Kłopot z istnieniem. Aforyzmy w porządku czasu, Kraków 1994, s. 445.
13
Tadeusz Czeżowski, Czy łatwiej teraz klamać niż dawniej? [w:] tegoż, Odczyty
filozoficzne, Toruń 1969, s. 201.
14
Zła wiara nie jest dla Sartre`a kłamstwem. Kłamać można innym; w złej wierze mamy
do czynienia ze zwodzeniem siebie, z mieszaniną wiedzy i niewiedzy dokonującą się
w bycie „dla siebie” (le pour-soi).
15
Emil Cioran, Upadek w czas, Warszawa 2008, s. 33.
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kłamie Ewa przed Adamem, potem przed Bogiem. Wcześniej kłamie Zły Duch
(wąż), później Kain pytany przez Boga o Abla. Słowo („Na początku było
Słowo…”) oznaczające Pra-rozum i pisane z wielkiej litery (Λόγοζ) rychło stało się
słowem zwyczajnym (verbum), środkiem porozumiewania się ludzi, także wzajemnego oszukiwania się. „Na początku było słowo. Słowa składają się na mowę. Mówienie nieprawdy to kłamanie (…). Odkąd bowiem istnieje słowo, istnieje kłamstwo. Na początku było kłamstwo” 16. Możliwości kłamania, oszukiwania i manipulowania wzrosły radykalnie wraz z kształtowaniem się języków etnicznych. „Jedno
pozostaje niewątpliwe: kłamstwo jest rzeczywistym działaniem mownym, mającym
na celu intencjonalne oszukanie kogoś lub zatajenie czegoś” 17.
„Mowność” kłamstwa wskazuje, że najczęściej dokonuje się ono w języku
werbalnym. Szanse kłamstwa maleją, gdy słowa zostaną zastąpione przez ciało.
Łatwo mogę powiedzieć komuś, kogo nie cierpię, że go lubię; czymś znacznie
trudniejszym byłoby przytulenie się do niego. Język ciała jest bardziej pierwotny
od języka werbalnego, bardziej dobitny i bardziej prawdziwy. Nieszczere słowa są
na podorędziu, podczas gdy ciało do kłamstwa trzeba zmusić. Przymusu tego ciało
nie potrafi ukryć. Ujawniają go – jak można przeczytać w wielu opracowaniach –
takie między innymi symptomy, jak brak kontaktu wzrokowego, nieświadome
dotykanie twarzy, przyspieszony oddech, brak gestykulacji, pozycja „zamknięta”
(założone nogi, kulenie się w sobie), przejawy agresji (stukanie długopisem, zaciśnięte pięści), wilgotnienie dłoni itp. Jeśli kłamstwo jest aktem wolicjonalnym, ciało
– twarz, oczy – w znacznym stopniu wymykają się takiej kontroli 18.
Kłamać potrafi człowiek w przeciwieństwie do zwierzęcia; człowiek dorosły
w przeciwieństwie do dziecka. Widoczne u niektórych naczelnych zachowania
„podstępne” są ukształtowanymi genetycznie sposobami postępowania w określonych sytuacjach, nie zaś aktami intencjonalnymi. Nie kłamią także dzieci, niezdolne
do rozdzielania trzech naturalnych form ekspresji – myśli, słowa i czynu 19. Czym
innym jest kłamstwo w sensie ścisłym, czyli oszustwo dotyczące realnego wymiaru
egzystencjalnego, czym innym zaś zabawa, udawanie, gra (np. kamienna twarz przy
pokerze) czy nabieranie kogoś w ramach przyjętej konwencji (np. prima aprilis).
Zdolność do kłamstwa bierze się z rozszczepienia wskazanych form wyrazu: jedno
myślę, drugie myślę, coś jeszcze innego robię. Kłamstwo jest szczególnym wyrazem
inteligencji: kłamie homo sapiens, i to około 250 razy dziennie. Umiejętność ta stanowi czasami jedyną formę zachowania autonomii w opresyjnej rzeczywistości
dookolnej. Nie wszystko mogę zrobić czy powiedzieć – tylko pomyśleć, poczuć,
mogę wszystko. Zdaniem Hannah Arendt „Nasza zdolność do kłamstwa – ale niekoniecznie nasza zdolność mówienia prawdy – należy do nielicznych oczywistych
danych świadczących o wolności człowieka” 20.
Natasza Goerke, Kłamstwo, „Res Publica Nowa” 2002, nr 8.
Jolanta Antas, O kłamstwie i kłamaniu, Kraków 2000, s. 7.
18
Antoni Kępiński, Twarz, ręka [w:] tegoż, Poznanie chorego, Kraków 2002.
19
Por. Andrzej C. Leszczyński, Ojciec człowieka. Szkice afiniczne, Gdańsk 2012, s. 172-187.
20
Cyt. za: Jolanta Antas, dz. cyt., s. 5.
16
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Kłamstwo w kulturze
Formy kłamstwa i sytuacje, w których można je zidentyfikować, są przeróżne.
Jak wiele innych elementów kultury, bywa pojmowane jako sztuka, umiejętność,
którą można wykształcić. Przykładem rozwijania takiej sztuki jest szkoła aktorska,
ucząca gry, udawania kogoś innego. Aktor w grece to hipokryta: hypokrités
(ύπόκριτήζ); ύπόκρισιζ oznacza granie jakieś roli, obłuda. We francuszczyźnie
hipokryta to hypocrite, comédien; to drugie określenie odnosi się także do aktora,
komedianta. Stanisław Ignacy Witkiewicz sztukę udawania uczynił podstawą nowego kierunku literackiego, piurblagizmu, opartego na teorii czystej blagi. W manifeście programowym wyszczególnia takie między innymi jej odmiany: na-dudkawystrychizm, neo-naciągizm, fałszyzm, solipsoedryzm, mistyficyzm, nabieryzm,
fiktobydlęcyzm, oszukizm, neo-humbugizm, krętacyzm, udawaizm, nieszczeryzm,
w-pole-wyprowadzaizm, przecheryzm, łgizm, łgarstwizm, wmówizm, zawracogłowizm, zawraco-gitaryzm, zawraco-kontrafałdyzm, omamizm, kręcizm 21.
Jak widać, świadome wypowiadanie nieprawdy może być elementem żartów,
zachowań podszytych odrobiną perwersji, a także umiejętności o charakterze
aktorskim, niezbędnych nie tylko w teatrze, ale w niektórych sytuacjach społecznych. Zapewne mało kto zechciałby wszystkie te sytuacje określać mianem kłamstwa. Pojawi się ono w wyraźnej postaci w innych kontekstach i obszarach kulturowych, o czym będzie mowa poniżej. Sposób identyfikacji kłamstwa i stosunek do
niego jest różny w przypadku poszczególnych ludzi, a może bardziej jeszcze –
w przypadku różnych kultur 22. Kultura niemiecka – by pozostać w obszarze europejskim – nie znosi kłamstwa z uwagi na to, że zakłóca ład i porządek. Stąd zapewne brała się podatność Niemców, pewnych, że władza nie może kłamać, na
propagandę Josepha Goebbelsa. Kultura angielska, przesycona ironią, czyli dystansem i niejednoznacznością, zawiera postaci kłamców sympatycznych, takich jak
Edgar z Króla Leara. Ironia nie jest kłamstwem par excellence. (Podobnie jak
ironista, kłamca co innego mówi, a co innego ma na myśli. W przeciwieństwie do
niego zataja przed odbiorcą możliwość drugiego sensu, który jest właśnie przedmiotem fałszu. Wypowiedź kłamcy „ma zmylić słuchacza, dlatego ukrywa swe
prawdziwe przekonanie, a im lepiej je ukrywa, tym lepszym jest kłamcą; im bardziej
przekonujące jest owo kłamliwe twierdzenie, tym doskonalszym jest kłamstwem” 23). Kultura polska inaczej kwalifikuje kłamstwo w sferze prywatnej, inaczej
w sferze publicznej: pierwsze jest piętnowane, drugie rozumiane i akceptowane.
Ma to zapewne związek z wieloletnim brakiem państwowości i utrwaleniem się
postaw opisanych przez Kazimierza Wykę w Gospodarce wyłączonej; przekonań,
zgodnie z którymi oszukiwanie władzy było aktem dozwolonym moralnie, a nawet
patriotycznym.

21

www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=1348&dirids=1

Jerzy Chłopecki, O kłamstwie i zaufaniu, „Plus Minus”, „Rzeczpospolita” z dnia
14–15. 09. 1996 r.
23
Zofia Mitosek, Co z tą ironią?, Gdańsk 2013, s. 361.
22
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Od najdawniejszych czasów kłamstwo stosowane było jako narzędzie władzy,
przydatne do sterowania zachowaniem zbiorowym. Uznawano prawo władcy
absolutnego do manipulowania poddanymi w celu zapewnienia ciągłości władzy
(„kłamstwo królewskie”). Platon zezwalał kłamać w imię godziwych celów. Niccolò
Machiavelli odwoływał się do aksjologii relacyjnej („Czasami trzeba jako dobro
ocenić mniejsze zło”), zaś z kłamstwa uczynił poręczne narzędzie rządzenia
(„Politykowi nie wolno być niewolnikiem własnych słów”). Normatywom Machiavellego zarzuca się cynizm i amoralność, trudno jednak nie dostrzec trwałej ich
obecności w dziejach politycznych, także najnowszych. Może zbyt radykalnie
wyraził to George Orwell („Polityka to bastion kłamstw, uników, obłędu, nienawiści
i schizofrenii”), jednak diagnozę Piotra Wierzbickiego można uznać za miarodajną:
„Kłamią – w nierównym co prawda stopniu – wszyscy politycy na świecie. Bez
kłamstwa polityka byłaby niemożliwa. (…) komuś, kto walczy, a chce wygrać,
nie wolno odkrywać wobec przeciwnika wszystkich kart” 24. Polityczną nowomowę
z okresu Peerelu, odwołującą się do pojęcia prawdy i deformującą je dla potrzeb
ideologicznych, szyderczo przedstawił Stanisław Barańczak (Określona epoka):
„[…] Żyjemy w określonej epoce, taka/ jest prawda, nieprawda,/ i innej prawdy nie
ma”. Piotr Tymochowicz, specjalista w zakresie wizerunku i marketingu politycznego (doradzał m.in. Marianowi Krzaklewskiemu, Andrzejowi Lepperowi i Stanisławowi Tymińskiemu) bez hipokryzji mówi o tym, jak kształtuje polityczną
umiejętność bycia hipokrytą: „Jeżeli uczę ludzi technik kłamstwa, to w przekonaniu,
że kłamstwo jest jedną z ważniejszych strategii politycznych, w ramach której
wyróżniamy wiele taktyk. Polityk musi umieć kłamać i to jest oczywiste. Spójrzmy
na Marcinkiewicza, jak perfekcyjnie kłamie, gdy twierdzi, że mówi tylko prawdę” 25.
W systemach totalitarnych, gdzie władza dysponuje monopolem na kłamstwo,
pozostaje ono trudne do zdemaskowania, w demokracji ujawniane jest przez
opozycję, niezależne media itp..
Inne postaci kłamstwa, uznawane i tolerowane od stuleci, to tzw. „kłamstwo
wojenne”. Wódz, dowództwo, sztab mogą, a nawet powinni, posługiwać się
kłamstwem – maskowaniem własnych stanowisk, utajnianiem rzeczywistych planów, dezinformowaniem – jeśli pozwala to odnieść zwycięstwo nad wrogiem.
Bywa, że akceptowane jest także „kłamstwo lekarskie” – sądzi się wtedy, że lekarz
może okłamywać pacjenta, również jego rodzinę, gdy służy to skutecznej terapii 26.
Można odnieść wrażenie, że zakresy dziedzin, w których kłamstwo znajdowało
uzasadnienie, ulegają znaczącemu poszerzeniu, a nawet, że granice tych dziedzin
ulegają zatarciu. Kłamstwo zyskało w związku z tym odmienną dystynkcję społeczną. Obejmując wszelkie obszary kultury, zarówno publiczne jak i prywatne, stało się
Piotr Wierzbicki, Struktura kłamstwa. Cyt. za: Dariusz Rosiak, Nie daj się okłamać,
„Rzeczpospolita” z dnia 30.09–01.10. 2006 r.
25
W rozmowie z Markiem Twarógiem, „Dziennik Zachodni” z dnia 17. 10. 2006 r.
26
„Jest to wyraźny problem moralny, bo lekarz staje tu wobec kolizji dwóch wartości
[…]: prawdomówności, stanowiącej podstawę zaufania między ludźmi, i optymistycznego prognozowania przyszłości, psychologicznie bardzo ważnego” (Stanisław Olejnik,
Etyka lekarska, Katowice 1995, s. 77).
24
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normą, zjawiskiem opisywanym raczej niż wartościowanym. „Dawniej kłamstwo,
nawet gdy oddziaływało na bieg historii, było zakulisową lub dworską intrygą
obejmującą niewielu; dzisiaj kłamstwo, nie kryjąc się przed nikim, przemawia
z trybun parlamentów i wokand sądowych, a jego głosem upajają się gazety i telewizja” 27. Kłamstwo oczywiste, ewidentne, dające się skonfrontować z faktami – ma
„krótkie nogi”. Kłamstwo bez dowodów, tyczące intencji, emocji, wrażeń, poglądów, gustów – miewa bardzo „długie nogi” 28. Inna sprawa, że podobne spostrzeżenia wyraził Tadeusz Czeżowski wiele lat temu, pisząc (w 1943 roku), że „moralna
ocena kłamstwa straciła w dzisiejszym społeczeństwie wiele z dawnej ostrości. (…)
To stanowi także jeden z powodów, dla których łatwiej dzisiaj kłamać niż
dawniej” 29.
Mimo, że prawda i prawdomówność są cechami konstytuującymi kulturę
i wielu wybitnych twórców płaciło wysoką cenę za dawanie świadectwa tym
cechom – najwyraźniej straciły na urodzie, stały się kłopotem lub mało przyjemną
koniecznością. „Szczególny jest – pisze Michał Komar – status prawdy w naszym
życiu. Prawda jest po to, by ją wykrzyczeć prosto w twarz, z czego wynika prosty
wniosek, że prawda z samej swojej istoty jest niemiła i niewiele różni się od obelgi.
Prawda w oczy kole. Prawdę wyciąga się na światło dzienne, bo jest brzydka
i brudna, aż wstyd popatrzeć. Prawda wychodzi z worka jak boleśnie kłujące szydło.
Prawda wypływa na powierzchnię niczym – dla przykładu – topielec. Prawda jest
przedmiotem dochodzeń dziennikarzy inwestygacyjnych, policjantów, prokuratorów
i komisji śledczych. Kto prawdą się zajmuje, ten ani chybi się pobrudzi” 30.
Szczerość – sytuacje, warunki
Szczerość jest czymś innym niż otwartość. Szczerość to prawdomówność
w akceptowanych przez siebie granicach. Nie znaczy to, że poza tymi granicami
uprawnione staje się kłamstwo. Uprawniona jest tam odmowa, milczenie. Warunkiem psychologicznym szczerości jest niepełna – kontrolowana – otwartość.
Nie wszystko powiem, bo są rzeczy sekretne, intymne, ważne tylko dla mnie, dla
najbliższych mi osób. Ale właśnie dlatego to, co powiem, będzie szczere. Ktoś, kto
wymusza odpowiedzi, wywiera presję na ujawnianie interesujących go kwestii
i dopuszcza się psychicznego szantażu mówiąc, że skrywanie ich świadczy o chęci
ukrycia czegoś nagannego, może spodziewać się, że zostanie okłamany niejako na
własne życzenie. Uniknie tego, opatrując swe pytanie czy też zachętę do wypowiedzi zwrotem: „jeśli chcesz”.
Otwartość własnej wypowiedzi skierowanej ku drugiemu człowiekowi także
winna podlegać ograniczeniom związanym z takimi czynnikami, jak niemożliwość
zmiany wytykanych komuś uchybień, z cierpieniem, jakie ta wypowiedź może
Tadeusz Sławek, Dziwne piękno. Kilka uwag o prawdzie i kłamstwie, „Res Publica
Nowa” 2002, nr 8.
28
Natasza Goerke, dz. cyt.
29
Tadeusz Czyżowski, dz. cyt., s. 203.
30
Michał Komar, O prawdzie, „Tygodnik Powszechny” 2003, nr 22.
27
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wywołać, a także z wiekiem odbiorcy. Władysław Tatarkiewicz pisze, że kiedyś
cenił sobie wypowiedzi szczere, jednak na starość bardziej odpowiednia wydaje mu
się kurtuazja. „Wolę uprzejmych niż szczerych, którzy mi mówią, że źle wyglądam
lub że napisałem niemądry artykuł” 31. François de la Rochefoucald zwracał uwagę
na prawdomówność wyrastającą z pychy, kiedy niechęć do kłamania dyktowana jest
ambicją, by nadać wagę własnemu świadectwu i „zyskać dla słów swych cześć
religijną”. Można spotkać osoby chlubiące się swą prawdomównością, nie owijaniem w bawełnę, odwagą wygarniania każdemu tego co trzeba i krótką drogą od
myśli do języka. Zapewne zdziwiłyby się opinią, jaką sformułował odnosząc się do
podobnych postaw Leszek Kołakowski. „Cnoty towarzyskie, jak dyskrecja i uprzejmość, bardzo często ocierają się o kłamstwo, ale trudno nie przyznać, że gdyby tych
cnót nie było, życie zbiorowe byłoby znacznie gorsze, niż jest i nie tyle oddychalibyśmy czystym powietrzem prawdy, ile żylibyśmy wśród chamstwa. I tych, co
zawsze bez zastanowienia mówią to, co za prawdę – słusznie czy niesłusznie – mają,
uważamy za chamów” 32. Trzeba też wziąć pod uwagę fakt, że respektowanie zasady
wstrzemięźliwości w wyrażaniu własnych opinii nie chroni przed ich subiektywizmem, zatem przed możliwością sądzenia fałszywego. By złagodzić ewentualne
skutki takiego sądu, warto – tytułem asekuracji – przyjąć presumpcję dodatnią, co
pozwoli uniknąć fałszu skierowanego „przeciw”. Zdaniem Richarda Rorty`ego zmonopolizowana prawda może być formą przemocy, dlatego dla dobra reguł demokratycznych nie powinno się nadużywać tego pojęcia.
Jeśli szczerość, rozumiana jako prawdomówność kontrolowana, znajdzie się
w nieusuwalnym konflikcie z inną wartością, nie wystarczy milczenie. Byłoby ono
wyjściem poza sam konflikt, czyli rezygnacją z zajęcia stanowiska aksjologicznego,
czymś w rodzaju umycia rąk, gdy rozstrzygają się sprawy elementarne. Dopiero
wobec konfliktów nieusuwalnych (tragicznych) może ujawnić się rzeczywista miara
wartości. Gotowość do obrony jednej wartości kosztem innej. Czy szczerość może
być tą wartością, dla której należy poświęcić inne, na przykład wartość życia
ludzkiego? Leszkowi Kołakowskiemu – który nie taił niechęci do weredyków,
a w radykalnej prawdomówności dostrzegał objaw nerwicowy 33 – nie wydaje się to
prawdopodobne. „Jeśli gdzieś Żyd się ukrywa i przychodzą niemieccy żandarmi,
pytając, czy tu Żyd jaki nie mieszka – któż z resztkami sumienia mógłby powiedzieć, że w imię szlachetnej zasady niekłamania trzeba wydać człowieka katom na
pewną śmierć?” 34. Jednak Grzegorz Kwiatkowski zobaczył kogoś, komu sumienie –
konsekwentne wobec powziętych postanowień – wskazało inny kierunek.
Teresa i Władysław Tatarkiewiczowie, Wspomnienia, Warszawa 1979, s. 178.
Leszek Kołakowski, O kłamstwie [we:] tegoż, Mini wykłady o maksi sprawach,
Kraków 1997, s. 29–30. „To jasne, że nie mówiłem, co naprawdę myślę,/ Ponieważ na
szacunek zasługują śmiertelni,/ I nie wolno wyjawiać, w mowie ani na piśmie/ Sekretów
naszej wspólnej cielesnej mizerii. […]” (Czesław Miłosz, To jasne [w:] tegoż, Wiersze,
t. 5, Kraków 2009.
33
Leszek Kołakowski, Prawda i prawdomówność jako wartości kultury [w:] tegoż,
Kultura i fetysze, Warszawa 2000, s. 194n.
34
Leszek Kołakowski, O kłamstwie… dz. cyt.
31
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„Jest wojna i do Pana Cogito przychodzą Niemcy
i pytają go czy ukrywa w piwnicy Żydów
a Pan Cogito ponieważ ceni prawdę
a jego orężem nigdy nie jest kłamstwo
mówi:
w mojej piwnicy przetrzymuję piętnastu Żydów,
w tym sześcioro dzieci dwóch mężczyzn
i siedem kobiet
ze ściany spada płat tynku
na korytarzu przepala się żarówka
a czarny kot
żałośnie zawodzi
i ociera się o nogawkę
pan Cogito schodzi do piwnicy
po nową żarówkę
a następnie wkręca ją
i zapala światło
i stoi w oknie
i widzi jak Niemcy
wyprowadzają Żydowską rodzinę
a potem otwiera Pismo Święte
i zakreśla ołówkiem:
a mowa wasza
niech będzie prosta
tak tak
nie nie” 35.
Św. Augustyn, który odróżniał kłamstwa usprawiedliwione, szkodliwe i żartobliwe, zapewne nie miałby wątpliwości co do konieczności oszukania Niemców
poszukujących ukrywających się Żydów. Podobnie August Comte piszący,
że „Prawdomówność nie jest powinnością absolutną, nie jest powinnością niezależną, nie jest powinnością uniwersalną” 36. Można spekulować na temat decyzji,
jakie powzięliby w tej sytuacji Immanuel Kant czy Pierre Abélard, zakazujący
kłamstwa w sposób rygorystyczny. Nie bez znaczenia jest tu odróżnienie kłamstwa,
które jest zaprzeczeniem prawdy należnej pytającemu, od fałszomówstwa będącego
zaprzeczeniem prawdy pytającemu nienależnej. Rozróżnienie to rodzi kolejny
Grzegorz Kwiatkowski, Pan Cogito i litera Pisma [w:] tegoż, Osiem wierszy,
„Helikopter”. Organ kulturalny OPT.
36
August Comte-Sponville, Mały traktat o wielkich cnotach, Warszawa 2000, s. 195.
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problem dotyczący kryterium prawdy należnej i nienależnej – który z podmiotów
ma o tym rozstrzygać. Wartość prawdomówności – pisze Tadeusz Sławek – „ogranicza osobiście przeżyta odpowiedzialność za los Drugiego. Kto posunął się
w swojej odpowiedzialności za Drugiego tak daleko, że pozostawił prawdę
i kłamstwo poza sobą (jedno i drugie potrafi być narzędziem tortury), dla kogo
moralne nakazy i zakazy nie są niepodważalną wyrocznią, lecz wskazaniem,
że istnieją prawa starsze od ludzkich, a być może nawet od `boskich` – jeśli przez
`boskie` rozumieć wizerunek absolutu utrwalony w zinstytucjonalizowanych Kościołach – tego postępowanie będzie ekspresją piękna, choćby nawet przyszło mu żyć
w otchłani piekła i poniżenia (…). Pięknym jest więc ten, kto nie może skłamać, to
bowiem, co czyni, jest rezultatem całej jego postawy wobec świata, oddania siebie
Drugiemu, tak, iż jego czyny są »odruchem« jego ciała. W przypadku takiego
człowieka nawet kłamstwo będzie odsłonięciem wyższej, być może niedostrzeganej
jeszcze przez innych, prawdy” 37.
Kłamstwo – szczególnie w postaci „biernej”, jako zatajanie – znajduje szereg
trudnych do zlekceważenia uzasadnień praktycznych. Nie ujawnię wszystkich
swych braków, gdyby miało to utrudnić zdobycie pracy. Nie podzielę się z najbliższymi informacją, która znacząco ograniczy ich dobrostan. Nie poinformuję
znajomych o konfliktach z najbliższymi i złych stosunkach w rodzinie. Nie opowiem o swoich doświadczeniach erotycznych. Ból, jaki wywołuje prawdziwa informacja, może znaleźć ujście w agresji skierowanej ku informującemu (w starożytności zabijano posłańca przynoszącego złe wiadomości). Czasami ludzie wolą być
oszukiwani, niż poznać złą prawdę („Powiedz, że będzie dobrze…”). Wymyślanie
kłamstw aktywizuje ośrodki myśli, co sprawia, że „kłamczuchy” wolniej się
starzeją. „[…]„każde wydatkowanie energii jest stratą energii – zapisuje Simone
Weil. – Tylko kłamiąc można złożyć ją na procent” 38. Kłamstwo może być wyrazem
„ucieczki z pola walki” – przecież jednak nie każdy chce i musi walczyć. Nawet
moralny dyskomfort związany ze świadomością bycia oszustem nie przewyższy
aktywów w ten sposób osiągniętych. Myśl o tym, że jest się kłamcą, pisze Czesław
Miłosz, „jest wyrzutem sumienia tak trudnym do ujęcia w słowa i przynoszącym tak
niszczące skutki, ile razy zostanie wypowiedziana – że słusznie każdy zachowuje ją
na własny użytek, nie chcąc zbyt łatwo zburzyć budowli, które już istnieją i mają
inną wartość, niż wartość prawdy czy fałszu” 39. Zdaje się, że wyrzuty sumienia stają
się szczególnie dotkliwe wtedy, gdy okłamuje się osoby ufne, zawierzające słowom,
jakie są do nich kierowane.
Maski, pozy, miny
Techniki i strategie teatralne, o których była mowa, przenikają dziś sferę
publiczną w stopniu wcześniej niespotykanym. Bruno Schulz całą rzeczywistość
widzi jako istność ulotną i udawaną, namiastkę czegoś, do czego nie mamy dostępu.
Pisze w iście do Witkacego: „Rzeczywistość przybiera pewne kształty tylko dla
Tadeusz Sławek, Dziwne piękno…, dz. cyt.
Simone Weil, Świadomość nadprzyrodzona, Warszawa 1986, s. 287.
39
Cyt. za: Andrzej Franaszek, Głód rzeczy nieziemskich, „Znak” 2004, nr 7–8.
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pozoru, dla żartu, dla zabawy. Ktoś jest człowiekiem, a ktoś karakanem, ale ten
kształt nie sięga istoty rzeczy, jest tylko rolą na chwilę przyjętą, tylko naskórkiem,
który za chwilę zostanie zrzucony” 40. Witold Gombrowicz każdą, nawet najzwyklejszą sytuację międzyludzką (relacyjną) widzi jako akt teatralny, związany z przyprawianiem maski („gęby”, „pupy”). „Wieczysty aktor, ale aktor naturalny, ponieważ
sztuczność jest mu wrodzona, ona stanowi cechę jego człowieczeństwa – być człowiekiem to znaczy być aktorem – być człowiekiem to znaczy udawać człowieka –
być człowiekiem to »zachowywać się« jak człowiek, nie będąc nim w samej głębi –
być człowiekiem to recytować człowieczeństwo. (…) Jeśli skazany jestem na fałsz,
jedyna szczerość mi dostępna polega na wyznaniu, że szczerość jest mi niedostępna” 41. Guy Debord, autor książki poświęconej teatralności społecznej, zaraz na
początku przytacza fragment z pracy Ludwika Feuerbacha pt. O istocie chrzęścijaństwa: „Jest rzeczą jasną, że [nasza] epoka ceni wyżej obraz niż rzecz, kopię niż
oryginał, wyobrażenie niż rzeczywistość, pozór niż istotę” 42. Społeczeństwo spektaklu, jakie opisuje Debord, charakteryzuje się banalizacją egzystencji: spektakl jest
afirmacją pozoru, stanowi nagromadzenie obrazów zapośredniczających wszelkie
relacje międzyludzkie. „Wszystko, co dawniej przeżywano bezpośrednio, oddaliło
się, przybierając postać przedstawienia” 43. Zdaniem Deborda, w spektaklach społecznych nie należy dopatrywać się efektu nadużyć, jakich dopuszczają się massmedia. Jest jednak faktem, że wraz z ich rozwojem ujawniła się w pełni ranga postaci odgrywanych, fasadowych, poprawnych, estetycznych, stosownie ubranych itp.
Debata telewizyjna odbyta przez Richarda Nixona i Johna F. Kennedy`ego
26 września 1960 roku pokazała kreującą funkcję mediów, których nie satysfakcjonuje już status czwartej władzy. Rychło stały się władzą pierwszą.
Maski, pozy, miny to podtytuł książki Andrzeja Szmajke 44 poświęconej
zachowaniom autoprezentacyjnym, czyli takim, które budują wizerunek własnej
osoby kształtowany i utrwalany w umysłach ludzi, którzy go odbierają. Hasła
„trzeba umieć się sprzedać” czy „istnieje się tylko w odbiorze” dość dobrze wyrażają istotę podobnych zachowań. Autor ma świadomość, że dla większości ludzi
zachowania autoprezentacyjne mają w sobie coś podejrzanego i kuglarskiego – są
sprzeczne „z takimi wartościami naszej kultury jak autentyczność, prawda czy
szczerość, często natomiast kojarzone są z manipulacją, kłamstwem czy oszukiwaniem” 45. Manipulacja – pojęcie jeszcze niedawno odnoszące się do precyzyjnego,
ręcznego wykonania – nabrało dziś znaczenia wyraźnie ujemnego, kojarzącego się
z „udawaniem dobra”, „stwarzaniem pozorów wolności” itp. Aneta Balicka określa
manipulację jako „działanie o charakterze niejawnym, mające na celu kształtowanie
zachowań i postaw korzystnych dla manipulatora, poprzez eliminowanie racjonalne40

„Tygodnik Ilustrowany” 1935, nr 17.
Witold Gombrowicz, Dziennik 1957-1961, t. 2, Kraków 1997, s. 9.
42
Guy Debord, Społeczeństwo spektaklu oraz Rozważania o społeczeństwie spektaklu,
Warszawa 2006, s. 33.
43
Tamże.
44
Andrzej Szmajke, Autoprezentacja. Maski, pozy, miny, Olsztyn 1999.
45
Tamże, s. 9.
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go namysłu i decyzji odbiorców wskutek oddziaływania na sferę emocjonalną lub
kształtowanie fałszywego obrazu rzeczywistości” 46.
Teatralność interakcji widoczna jest w języku, przy pomocy którego opisuje się
zachowania społeczne. Erving Goffman 47 używa takich kategorii, jak „występ”
(wpływanie na ludzi), „rola” i „punkt programu” (ustalony wzór działania), „fasada”, czyli „dekoracje” (sprzęty, rekwizyty) i „fasada osobista” (kostium, makijaż,
język ciała, artykulacja), „dramatyzacja” (wydobywaniu treści pożądanych), „idealizacja” (prezentowanie postaci wzorcowej), „scena” (miejsce występu – mównica,
gabinet) „garderoba” (miejsce przygotowania występu – sypialnia, łazienka).
Uzyskane wizerunki dopasowywane są do rozpoznanych wcześniej oczekiwań
i potrzeb publiczności. „Macie mnie takim, jakim chcecie mnie mieć, a więc nie
macie mnie naprawdę” – komentuje podobne „zamaskowanie” Józef Tischner 48.
Można odnieść wrażenie, że elementy gry i związanej z nią manipulacji wpisane są
we wszelkie interakcje społeczne. Autoprezentacyjne strategie porządkują i uściślają
reguły spektaklu obliczonego na wywarcie pożądanego wrażenia na widzach.
„Kiedy jednostka gra jakąś rolę – pisze Erving Goffman – oczekuje od obserwatorów, że wrażenie, jakie pragnie w nich wywołać, odbiorą zgodnie z jej zamysłem.
[…] Bezpośrednio z tym łączy się rozpowszechniony pogląd, że jednostka występuje i organizuje widowisko »dla innych ludzi«” 49. Dla innych, a w konsekwencji
dla siebie widzianego ich oczami. Jean-Paul Sartre pojmował „bycie-dla-drugiego”
jako podstawę „bycia-dla siebie”. Antoni Kępiński zależność tę, oznaczającą wykroczenie poza integralne, tożsame z sobą i nieprzejrzyste bycie „w sobie” (l̕en-soi),
odnosił do chorych cierpiących na psychotyczny rozszczep umysłu, który wykroczenie to radykalnie pogłębia: „Obserwując siebie, przyjmuje się punkt widzenia
otoczenia, a jednocześnie swój własny. Jest się aktorem, na którego patrzą obcy
ludzie z widowni i koledzy zza kulis. [Chorzy] Mają wrażenie, że stale uwiera ich
maska, że nie są na zewnątrz tym, czym są naprawdę, że otoczenie widzi ich złą grę
i odczytuje, co za nią się kryje” 50.
Czy jednak gra, o jakiej tu mowa, rzeczywiście oznacza manipulację we wskazanym wyżej sensie? Czy jest manipulacją z samej istoty? Tamto wrażenie łgarstwa
i hipokryzji może okazać się złudne wtedy, gdy w podmiocie gry, w „aktorze”,
zobaczymy nie manipulatora, lecz osobę w ścisłym sensie. Persona (persōna) to
maska aktora lub głowa (ludzka bądź zwierzęca) w masce; w znaczeniu przenośnym
– to postać dramatu, rola. Osobą staje się ktoś, kto na swoją „naturę” nakłada maskę
„kultury” wraz z wypisanymi na niej wartościami; staje się wtedy „własnym prawodawcą” (sui iuris). Maska, zasłaniając twarz „wykonawcy”, odsłania „postać”.
Na scenie teatralnej pasjonujące są losy Hamleta, nie zaś prywatne życie wykoCyt. za: Wojciech Chudy, Kłamstwo jako metoda. Esej o społeczeństwie i kłamstwie-2,
Warszawa 2007, s. 19.
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nawcy tej roli. Podobnie jest w życiu – aktorów sceny politycznej postrzegamy
i recenzujemy z uwagi na to, jak wykonują swe role premierów, ministrów, prezydentów czy burmistrzów, nie mężów czy ojców. Szczerość nie dotyczy w tych –
i wszelkich innych – wypadkach ujawniania Ja przyrodzonego (jeśli w ogóle można
mówić o czymś takim, jak „istota”, „esencja” czy „natura” ludzka). Jest odsłonięciem Ja aksjologicznego, Ja publicznego, Ja zawodowego itp. Zawsze jakoś „wypracowanego”. To ujawnienie postaci, osoby – stanu nie „danego”, lecz „zadanego”.
Charles Taylor naczelną kategorią swych rozważań czyni samorealizację rozumianą
jako wierność sobie, autentyczność 51. Grecki źródłosłów mówi o „własnoręczności”
(αὐθεντία); αὐθεντικὠζ odsyła do czegoś „rzeczywistego”, „niepodrobionego”,
„prawdziwego”, autorytatywnego”. „Jeśli nie będę sobie wierny – pisze Taylor –
przegapię sens mojego życia, przegapię to, czym człowieczeństwo jest dla mnie” 52.
Przedmiotem troski o autentyczność, „własnoręczność” życiową, także może być Ja
osobowe, samorealizowanie się w obszarze aksjologicznym, podmiotowość
w kształtowaniu roli, jaką się w życiu odgrywa.
Problemem nie jest teraz sama „gra” – ale powzięta „rola”, napisany dla siebie
„scenariusz”, zaakceptowany „repertuar”. Jeśli gra (obłuda) „jest hołdem, jaki
występek składa cnocie” (La Rochefoucauld), to znaczy, że i „udawanie” wartości
pozostaje jakąś wartością. Jednostkę, która udaje na zimno i bez cienia identyfikacji,
która „nie utożsamia się z rolą i nie troszczy się o to, w co wierzy publiczność,
możemy nazwać cyniczną, zachowując określenie »szczery« dla ludzi, którzy wierzą
we wrażenia, jakie wywołują swymi występami” 53.
Wszystko, co powiedziano powyżej na temat maski, która czyni człowieka
osobą, traci prawomocność w odniesieniu do relacji bliskich, intymnych, uczuciowych. Takich, w których ujawnia się najgłębsza, nie budowana pod kontrolą
(„serce nie sługa”) rzeczywistość emocjonalna. Odgrywanie uczuć, szczególnie
najpiękniejszych, byłoby może najbardziej okrutnym z kłamstw, z jakimi może
spotkać się człowiek. „Widocznie rodzice chcieli jej tego oszczędzić i udawali jak
najdłużej, że niby ludzie kochają się i szanują aż po grobową deskę. Zdrajcy,
oszuści, kuglarze. Miała do nich żal. Ładnie ją, naiwną, wyposażyli na drogę. Teraz
cierpi podwójnie. Za siebie i za nich. Za ich aktorskie sztuczki” 54. Aktorstwo idące
w parze z kalkulacją rozpowszechnia się dziś w rzeczywistości, w której urynkowieniu podlegają wszystkie sfery życia. Merkantylna, rzeczowa do bólu świadomość każe najbliższym sobie osobom zawierać kontrakty, ustalać reguły transakcyjne, spisywać umowy z wyszczególnionymi w nich oczekiwaniami itp. Przygnębiający obraz takiej rzeczywistości rysuje Eva Illouz 55. Jest to rzeczywistość kształtowana pod dyktando Rozumu – zimna, otrzeźwiona, odczarowana i odczarowująca
relacje międzyosobowe, które upodobniają się do relacji rynkowych. Tradycyjne
związki „z rozsądku” także oznaczały prymat „rozważności” nad „romantycznośCharles Taylor, Etyka autentyczności, Kraków-Warszawa 1996, s. 20n.
Tamże, s. 30.
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cią”, i tu określane były kryteria (posag, status społeczny, reputacja, majątek,
wykształcenie). Spełnienie tych kryteriów kończyło kalkulacje. Dziś kalkulacje nie
kończą się. Pojawiają się nowe kryteria (wygląd, seks, popularność) i nowe technologie wyboru partnera (portale randkowe). Oparte na zasadach rynkowych umożliwiają zebranie informacji potrzebnych do wyboru („zakupu”) odpowiedniej osoby.
Wybór partnera, pisze Eva Illouz, stał się bardziej zracjonalizowany niż kiedykolwiek wcześniej. Zdaniem autorki na dzisiejszy kształt miłości bardziej niż
cokolwiek innego wpłynął feminizm, który „zdarł zasłonę męskiego rycerstwa
i kobiecej tajemniczości”. Feminizm zracjonalizował miłość i seksualność: „zachęcał kobiety do uświadomienia sobie relacji władzy, jakie zachodzą na poziomie
więzi intymnych, i w ten sposób zaszczepiał nowy sposób myślenia o miłosnych
zwyczajach (…) wpajał takie zasady wzajemnych relacji, które umacniały symetryczną wymianę i wprowadzały większą przewidywalność i jednakowość relacji
miłosnych” 56.
Tak, związki dwojga ludzi stały się rzeczowe (racjonalne) i urzeczowione
(„drugi” to przedmiot i środek dążeń). Maski mężów, żon, kochanków a nawet
rodziców skrywają inwestorów, rynkowych graczy, podmioty zarządzające ryzykiem, specjalistów PR. Gary Becker, laureat nagrody Nobla z dziedziny ekonomii
(1992), zdaje się uznawać to za normę w odniesieniu wszelkich ludzkich zachowań.
W swojej „ekonomicznej teorii wszystkiego” najszlachetniejsze nawet uczucia redukuje do kalkulacji zysków i strat. „Dana osoba decyduje się zawrzeć małżeństwo
wtedy, kiedy oczekiwana użyteczność jest większa niż korzyści pozostania w stanie
wolnym. Podobnie osoba pozostająca już w związku małżeńskim decyduje się na
jego zerwanie w przypadku, gdy spodziewany wzrost użyteczności wynikający
z odzyskania wolności przewyższa ubytek użyteczności w rezultacie zerwania” 57.
Osoby kierujące się podobną kalkulacją podczas budowania najbardziej intymnych
związków pozostaną kłamcami dopóty, dopóki będą mówili o miłości, tęsknocie czy
pragnieniu zamiast o oczekiwanym wzroście użyteczności, jaki przyniesie wspólne
życie.
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Streszczenie:
Opozycja: prawda – fałsz dotyczy wiedzy i przynależy do obszaru epistemologii.
Opozycja: prawdomówność – kłamstwo wiąże się z uczciwością lub jej brakiem
i ma charakter moralny. Kłamstwo dokonuje się w języku (najczęściej werbalnym),
który odbiega od tzw. mowy wewnętrznej (myśli, świadomości). Prawdomówność,
jeśli znajdzie się w konflikcie z innymi wartościami, zmusza do aktu tragicznego,
wyboru tzw. mniejszego zła. Nieszczerość rozumiana jako maska kultury stanowi
trwały element relacji międzyludzkich. Może stać się czynnikiem destrukcyjnym,
gdy obejmuje także relacje prywatne bądź intymne.
Summary:
Opposition: truth – falsity concerns knowledge and belongs to the area of epistemology. Opposition: truthfulness – lie connects with honesty or its lack and has
moral character.
Lie comes up in language (most often verbal), which differs from so called internal
speech (thought, consciousness). Truthfulness, if it finds in conflict with other
values, forces to the tragic act – choice of so called smaller evil. Insincerity
understood as a mask of culture constitutes permanent element of relations between
people. It may become destructive factor, if also embraces private and intimate
relations.
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ZACHOWANIA PATRONIZUJĄCE –
BLOKOWANIE SPRAWIEDLIWOŚCI W ORGANIZACJI (CZ. II)
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PATRONIZING BEHAVIOURS –
BLOCKING THE JUSTICE IN ORGANIZATIONS (PART II)

Keywords: justice, organizational justice, organizational fairness, stereotyping,
stereotypical thinking, patronizing behaviour
Wstęp
Artykuł kontynuuje rozważania na temat sprawiedliwości organizacyjnej. Jego
celem jest wskazanie jak stosowanie lub niestosowanie reguł sprawiedliwości
wpływa na efektywność organizacji i w organizacji, a także jak zachowania patronizujące zaburzają sprawiedliwość organizacyjną.
W części pierwszej przybliżono koncepcję sprawiedliwości, jej odzwierciedlenie w organizacjach oraz zależności pomiędzy sprawiedliwością a efektywnością
organizacyjną. Niniejszy artykuł 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.

Zachowania patronizujące w organizacji
1.1. Uwarunkowania zachowań patronizujących

Istotą zachowań patronizujących jest sprowadzenie adresata zachowania do
kategorii przedstawiciela grupy słabszych i przypisania mu określonych stereotypem
cech. Zachowania te przejawiane są przez osoby o wyższej lub uprzywilejowanej
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pozycji, są opiekuńcze w intencji, ale wywołują w adresatach poczucie bycia bardziej zależnym lub mniej samodzielnym (w działaniach lub w decyzjach) niż by to
wynikało z wzajemnej formalnej relacji. Ich adresatem są osoby, które w jakiś sposób zależą od nadawcy i które uznał on za słabsze lub będące w gorszej sytuacji od
siebie: wobec osób starszych, osób chorych, klientów, osób młodszych i kobiet.
W wymiarze organizacyjnym, zachowania patronizujące odnoszą się do akceptacji nierówności społecznej opartej na stereotypie, wskutek czego członkowie grup
negatywnie stereotypizowanych otrzymują relatywnie niewiele cenionych zasobów
w stosunku do pochwał. Osoby, wobec których przejawiane są zachowania patronizujące, mają mniejszy dostęp do cenionych zasobów organizacji, takich jak wyższe
stanowiska lub lepsze warunki pracy. Ograniczone są także ich możliwości działania, podejmowania nowych działań, nowych wyzwań, zadań bardziej prestiżowych
lub pozwalających na rozwój i wykazanie się, przy jednocześnie wielu pozornych
i nieszczerych pochwałach, które nie skutkują żadnym obserwowalnym wzmocnieniem ich pozycji w organizacji 1.
Zachowania patronizujące w organizacji można wywieść ze zjawiska patronatu
definiowanego jako nieformalny system, alternatywny wobec systemu formalnego,
określający priorytety w relacjach osobistych 2, które rozwijają się wtedy, gdy spełniają potrzeby różnych osób bardziej skutecznie niż struktury formalne. Dzięki temu
zasoby ekonomiczne i społeczne są kierowane do niewielkiej grupy uprzywilejowanych osób i trzymane poza zasięgiem ludzi z zewnątrz, bez względu czy na to zasługują. Drugim źródłem zachowań patronizujących w organizacji są stereotypy
wynikające z uprzedzeń paternalistycznych, czyli przejmowania odpowiedzialności
za dobro osób niższych rangą lub za takie są uznane.
1.2. Stereotyp płci w organizacji
Stereotypy są rodzajem generalizacji odnoszącej się do grupy, której członkom
– niezależnie od rzeczywistych różnic – przypisuje się identyczne charakterystyki 3.
Istnienie stereotypu płci, czyli zestawu zachowań jakie są typowe i pożądane dla
każdej z płci potwierdza szereg badań prowadzonych przez psychologów społecznych. „Odnośnie treści stereotypów męskości i kobiecości panuje duża zgodność,
teoretycy wskazują na nieco odmienne wymiary podstawowe tego zróżnicowania:
orientacja na sprawczość kontra wspólnotowość, nastawienie na utrzymanie prze-

1

T. K. Vescio, S. J. Gervais, M. Snyder, A. Hoover (2005), Power and the creation of
patronizing environments: The stereotype-based behaviors of the powerful and their
effects on female performance in masculine domains, “Journal of Personality and Social
Psychology”, Vol. 88, 659.
2
R. Mead, T. G. Andrews, Zarządzanie międzynarodowe, Oficyna Wolter Kluwers
Business, Warszawa 2011, s. 218.
3
E. Aronson, T. D. Wilson, R. M. Akert, Psychologia społeczna, Wyd. Zysk i S-ka,
Poznań 1997, s. 543.
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wagi nad innymi kontra bliskość, wsparcie i porozumienie, instrumentalność kontra
ekspresyjność 4”.
Najszerzej w relacjach organizacyjnych przebadane jest zjawisko stereotypu
płci. „Szczególnie wyraźna stereotypizacja występuje w odniesieniu do ról związanych z płcią. Kobiety prawie powszechnie są spostrzeganie jako genetycznie
bardziej poddające się wychowaniu i mniej asertywne niż mężczyźni 5”. Stosunkowo
długo stereotyp płci znajdował uzasadnienie w odmienności biologicznej, a także
w rolach kulturowych przypisywanych mężczyznom i kobietom, których celem było
przetrwanie wspólnot i społeczeństw 6. Stąd wysnuwana niedyskutowana odmienność celów życiowych obu płci. W badaniach organizacji założenie o odmienności
działań i postaw obu płci zostało potwierdzone przez wprowadzenie kulturowego
wymiaru męskość – kobiecość, którego zakres – w przeciwieństwie do innych wymiarów – wskazywał nie na niskie lub wysokie natężenie danych cech, lecz został
opisany jako zestaw odmiennych czynników, utrwalających tradycyjne a zarazem
stereotypowe widzenie ról związanych z płcią 7.
Mechanizmem psychologicznym leżącym u podstaw zachowań patronizujących wobec kobiet może być tzw. seksizm życzliwy, przeciwstawiony seksizmowi
wrogiemu 8. Wrogi seksizm jest klasycznie definiowany jako antypatia w stosunku
do kobiet i przybiera postać uprzedzeń oraz zachowań agresywnych. Natomiast
seksizm życzliwy to „zbiór powiązanych postaw wobec kobiet, które są seksistowskie ze względu na stereotypowe postrzeganie kobiet w ograniczonych rolach,
ale jednocześnie są pozytywne uczuciowo w tonie (dla adresatki) i wywołują zachowania zwykle klasyfikowane jak prospołeczne (np. pomoc) albo związane z szukaniem intymności (np. ujawnienie siebie ) 9. Ich źródłem jest charakterystyka kobiet
jako „istot czystych, które powinny być chronione, wspierane i uwielbiane, co jest
niezbędne aby uczynić mężczyznę kompletnym” 10. Życzliwy seksizm przejawia się
w ochronie kobiet, ich adorowaniu oraz idealizacji, a także pozytywnym stosunku
służącym sankcjonowaniu ich podrzędnej roli. Autorzy podkreślają, iż choć pozytywny nastawienie wobec adresatek mogłoby wskazywać na pozytywne konotacje
tego zjawiska, to jednak u podstaw uprzedzeń leżą stereotypy oraz męska
dominacja, a przejawiane zachowania przez ich adresatki nie muszą być odbierane
B. Wojciszke, Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Scholar, Warszawa
2002, s. 418.
5
E. Aronson, T. D. Wilson, R. M. Akert, op. cit., s. 544.
6
Bem S., Męskość - kobiecość. O różnicach wynikających z płci, GWP, Gdańsk 2000,
s. 22 i n.
7
G. Hofstede, Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2000, s. 137 i n.
8
P. Glick, S. T. Fiske (1996), The Ambivalent Sexism Inventory: Differentiating Hostile
and Benevolent Sexism, “Journal of Personality and Social Psychology”, Vol. 70,
No. 3,491-512; P. Glick, S. T. Fiske (2011), Ambivalent Sexism Revisited, “Psychology
of Women Quarterly”, Vol. 35, 530-535.
9
Ibidem, p. 491.
10
Glick P., Fiske S. T. (2001), An ambivalent alliance: Hostile and benevolent sexism as
complementary justifications for gender inequality, “American Psychologist”, 56, p. 109.
4
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jako życzliwe 11. Kobiety postrzegane są jako potrzebne jedynie do wychowania
potomstwa i spełniania potrzeb seksualnych. „Idealizacja kobiet jednocześnie sugeruje, że są one słabsze i lepiej dostosowane do pełnienia konwencjonalnych ról
płci. Stawianie na piedestale jednocześnie je ogranicza, a mimo to mężczyzna, który
tak postępuje postrzega to jako ujmujące i troskliwe, a nie ograniczające (i wiele
kobiet może z tym zgadzać się). (…) Badania sugerują że te działania uzupełniają
wrogi seksizm, który pomaga zmniejszyć opór kobiet wobec społecznej nierówności
płci 12”.
Dodatkowo, stereotypowe myślenie jest wzmacniane poprzez tzw. stereotypy
komplementarne. Badania A. C. Kaya and J. T. Josta 13 wykazały pozytywny wpływ
tego rodzaju stereotypów dla podtrzymania status quo, np. stereotypy „biednego, ale
uczciwego” oraz “biednego, ale szczęśliwego” podtrzymują pozytywne postrzeganie
obiektywnie niesprawiedliwych zasad sprawiedliwości dystrybucyjnej. Podobnie
badania M. R. Jackmana wskazują, iż „postrzeganie mężczyzn jako sprawczych
i odpowiedzialnych za swe działania (choć nie wspólnotowych) i kobiet jak wspólnotowych (choć nie sprawczych) przyczynia się do utrzymania tradycyjnych ról opartych na stereotypie płci. Przekonanie, że kobiety są stosunkowo niekompetentne, lecz
jednocześnie ciepłe, przyjazne, kochające, wspierające, uczciwe, a nawet moralnie
lepsze pozwala usprawiedliwić nierówną dystrybucję ról społecznych i skryć naturę
związków płci w patriarchalnym społeczeństwie opartą na wyzysku 14”. Dwa stereotypy komplementarne odnoszące się do kobiet, czyli „zimna i kompetentna” vs
„ciepła, emocjonalna i niekompetentna 15” analizują w swoich badaniach S.T. Fiske
ze współpracownikami 16. Kompetencja dotyczy intelektu oraz cech związanych
z wykonywaniem zadań (sprawny, pracowity, zdecydowany, praktycz-ny, ostrożny),
natomiast ciepło wiąże się towarzyskością i dążeniem do zgody 17. Badania pokazują, że stereotypy kobiet zawierają wiele pozytywnych cech, które dotyczą przede
wszystkim wymiaru społeczno – emocjonalnego, a nie sprawczego. Jednocześnie,
zawierają więcej cech negatywnych lub wiążą się z ograniczeniem do ról społecznych o niższym statusie niż stereotypy mężczyzn. Ponadto, pokazują kobiety jako

11

P. Glick, S.T. Fiske (1996), op. cit., p. 492.
Glick P., Fiske S.T. (2001), op. cit., p. 109.
13
A.C. Kay, J. T. Jost (2003), Complementary Justice: Effects of “Poor but Happy” and
“Poor but Honest” Stereotype Exemplars on System Justification and Implicit Activation
of the Justice Motive, “Journal of Personality and Social Psychology”, Vol. 85, No. 5,
823– 837.
14
Za: A.C. Kay, J.T. Jost (2003), op. cit., p. 824.
15
Prawdopodobnie ofiarą tego stereotypu padła posłanka Ewa Kopacz jako kandydatka
na stanowisko Marszałka Sejmu.
16
Za: S.T. Fiske, J. Xu, A.C. Cuddy, P. Glick (1999), (Dis)respecting versus (Dis)liking:
Status and Interdependence Predict Ambivalent Stereotypes of Competence and Warmth,
Journal of Social Issues, Vol. 55, No. 3, 473-489.
17
Ibidem, p. 475.
12

28

miłe, ale niekompetentne do realizacji ważnych zadań wymagających np. analitycznego myślenia 18.
Aronson, Wilson i Akert 19 cytują badania wskazujące, że postrzeganie sukcesu
osób o odmiennych płciach silnie wiązało się z oceną ich kompetencji i motywacji.
Stereotyp wpływa zarówno na postrzeganie osób oraz ocenę ich działań i przypisywane im motywy, a także wzbudza określone wobec nich oczekiwania. Od
mężczyzn oczekuje się sukcesów, więc w przypadku niepowodzenia traktowani są
surowiej niż kobiety. Wykazuje się zarazem znacznie większą powściągliwość
w oczekiwaniu sukcesów od kobiet, jak i ocenie kobiet, które odniosły sukcesy.
Odnoszenie sukcesów nie jest przypisywane kobietom, to w przypadku jego osiągnięcia sukces uzasadniany jest (także przez same kobiety) poprzez przypisanie
wyjątkowości danej kobiecie lub wysokiego poziomu jej motywacji lub jej szczęściu. W konsekwencji, sukces kobiet nie jest nagradzany, a jednocześnie jego brak
traktowany jest wyrozumiale. Gratyfikacje finansowe świadczyłyby, że sukces
kobiety został uznany decyzjami organizacyjnymi i można jej przypisać stałą
zdolność do jego odnoszenia (co nie jest spójne ze stereotypem kobiety).
2.

Zachowania patronizujące jako zaburzenie sprawiedliwości

Myślenie stereotypowe wobec osób uznanych za słabsze jest wzmacniane przez
zajmowaną w organizacji pozycję. Dysponowanie zasobami wzmacnia niezależność
oraz wzbudza motywację do obrony własnej nadrzędnej pozycji, co sprzyja stereotypowemu spostrzeganiu innych. Konieczność podejmowania złożonych decyzji
i poczucie presji wynikające z odpowiedzialności za te decyzje wymusza ekonomiizację myślenia. Oznacza to spostrzeganie kategorialne, pozwalające na automatyczne przyporządkowanie danego zjawiska, obiektu lub osoby do szerszej klasy.
Dzięki temu – w miejsce poszukiwania informacji o specyficznych właściwościach
tego, co się spostrzega – czerpie się informacje z zasobów własnej wiedzy. „Osoby
zajmujące pozycję nadrzędną dążą do utrzymania indywidualnej władzy, aktywnie
poszukując stereotypowych informacji na temat podwładnych, które pozwalają
im usprawiedliwić ich status w relacjach 20”.
Przełożeni oceniający sukcesy kobiet zajmujących ‘męskie’ stanowiska, kierując się stereotypem, mają skłonność do zachowań patronizujących 21. Zachowania te
motywowane są odpowiedzialnością za dobrostan kobiet – podwładnych, przy czym
jest to motywacja, która przypomina stosunek dobrego ojca wobec dziecka.
Pozytywny emocjonalnie rys tych zachowań „maskuje społeczną nierówność w taki
sposób, że mężczyźni nie uznają kobiet za równe sobie (co jest treścią ich stereotypowo pojmowanej niekompetencji), ani też nie uznają, że ich zachowanie ma cha18

P. Glick, S.T. Fiske (1996), op. cit., p. 492.
E. Aronson, T.D. Wilson, R. M. Akert, op. cit., s. 545.
20
S. Fiske, Wpływ władzy na uprzedzenia. Rola władzy w usprawiedliwianiu i utrwalaniu nierówności na poziomie indywidualnym, grupowym i społecznym, w: A.Y. LeeChai, J.A.Bargh (red.), Władza. Pokusy i zagrożenia, GWP, Gdańsk 2009, s. 221.
21
T. K. Vescio, S.J. Gervais, M. Snyder, A. Hoover (2005), op. cit., p. 659.
19
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rakter dyskryminujący kobiety” 22. Kobiety, choć dostrzegają przyjazny gest zawarty
w tych zachowaniach, nie są skłonne sądzić, iż wynikają one z przejawianego wobec
nich szacunku. Prawdopodobieństwo, że zareagują na nie negatywnie wzrasta, gdy
istnieje rozbieżność pomiędzy nagradzaniem słownym a nagradzaniem rzeczowym.
Badania wykazały, że dominującym uczuciem w reakcji na tę rozbieżność była
złość. Uczucie to powodowało, że kobiety obniżały swoje wyniki. Natomiast mężczyźni odczuwający złość w podobnych sytuacjach podejmowali starania, aby przywrócić sprawiedliwe w ich mniemaniu stosunki z pracodawcą, a ich poziom wykonywania zadania poprawiał się.
Warto podkreślić, iż konieczność niesienia pomocy jest jednym z elementów
konstytutywnych stereotypu i tym samym legitymizuje przejawianie zachowań
patronizujących. To, co pozwala na uświadomienie pojawienia się zachowań patronizujących to reakcja adresata. Reakcja, która może obejmować pełne spektrum
zachowań: od werbalizacji otwartego sprzeciwu, poprzez różnego typu zachowania
niewprost (np. wykazywanie swojej kompetencji, unikanie, okazywanie frustracji
lub płacz), aż po negatywne emocje, niekoniecznie ujawnianie, a nawet uświadamiane np. złość. Niemniej, adresatowi zachowań patronizujących trudno jest się
przed nimi bronić, właśnie ze względu na niejednoznaczność intencji, a też dlatego,
że występują w sytuacji zależności wynikającej z władzy nieformalnej (np. chory –
pacjent) lub formalnej (przełożony – podwładny). Badania pokazują, że podtrzymywanie stabilnych stosunków władzy wobec kobiet jest efektywniejsze, gdy relacje
oparte są na paternalizmie, aniżeli na wrogości i przymusie 23.
Zachowania patronizujące mogą wynikać z reguł funkcjonowania całej organizacji i dotyczyć działań systemowych – w takim przypadku mamy do czynienia
z postrzeganym zaburzeniem sprawiedliwości proceduralnej lub dystrybucyjnej, jak
i odzwierciedlać postawy przełożonego lub współpracowników (aspekt indywidualny, społeczny).
Zaburzenie sprawiedliwości dystrybucyjnej wskazuje na odczucie nierówności
w dostępie lub podziale dóbr, jakimi dysponuje organizacja. Przejawia się w:
1. poczuciu braku szans na otrzymanie od organizacji tego określonych dóbr oraz
2. poczuciu otrzymywania od organizacji mniejszych lub odmiennych dóbr niż inne
grupy. W obu wypadkach patronizowanie wskazuje na dystrybucję zasobów według
kryteriów, które nie są obiektywne lub dające jednakowe szanse wszystkim zatrudnionym, wręcz wykluczające z równego dostępu do np. wysokości wynagrodzenia
(duże różnice w wynagrodzeniach), podziału premii, podwyżek, awansów, alokacji,
równych / odmiennych zasad traktowania. Zasobem w tym rozumieniu są także
zadania i obowiązki, wykonywania których daje możliwość rozwoju lub dostęp do
bardziej prestiżowych stanowisk.
Zaburzenie sprawiedliwości proceduralnej wskazuje na odczucie niejasności
procesów decyzyjnych lub wykluczania z udziału lub bycia informowanym o prze22
23

Ibidem, p. 658.
Za: T. K. Vescio, S. J. Gervais, M. Snyder, A. Hoover (2005), op. cit., p. 658.
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biegu procesów decyzyjnych lub możliwości kwestionowania 24 podjętych decyzji.
Przejawem może być odczucie stronniczości osób lub procedur w podejmowanych
rozstrzygnięciach, niejasne zasady podejmowania decyzji, arbitralność w przyznawaniu praw lub podejmowaniu decyzji, nieodwołalność podjętych decyzji, ograniczony krąg decyzyjny, brak możliwość zabrania głosu i konieczność podporządkowania się decyzjom, brak informacji o wakatach lub warunkach zatrudnienia, dyrektywny styl kierowania, narzucone reguły i procedury, arbitralność decyzji.
Przywrócenie obu rodzajów sprawiedliwości może mieć charakter systemowy
– wdrażania przejrzystych procedur, budowy transparentnych systemów, wprowadzania dobrych praktyk organizacyjnych. Może być także wynikiem działań podjętych przez bezpośrednich przełożonych, choć ich oddziaływanie będzie miało
charakter lokalny.
Zaburzenie sprawiedliwości interakcyjnej odczuwane jest jako brak szacunku,
brak partnerstwa, brak docenienia wysiłków przez bezpośredniego przełożonego
oraz niewystarczającą jego gotowość do wyjaśniania podjętych decyzji, a także
naruszanie zasad dobrego wychowania poprzez złośliwości, niestosowane uwagi,
przekleństwa. Zaburzenie sprawiedliwości informacyjnej wskazuje na brak szczerości przełożonych, odnośnie racjonalności i adekwatności przekazywanych decyzji.
Decyzje podawane są arbitralnie, bez wyjaśnień, ale też bez wysłuchania stron.
Zależność pomiędzy zaburzającymi sprawiedliwość organizacyjną zachowaniami patronizującymi a efektywnością pokazano na rysunku 1.
Rysunek 1. Funkcjonowanie stereotypu a efektywność indywidualna i organizacyjna
Zaburzają sprawiedliwość poprzez:
 generowanie niższej samooceny
 generowanie emocji negatywnych

Obniża
indywidualną
efektywność

Zaburzają sprawiedliwość poprzez:
 niewykorzystanie kompetencji określonych
osób wskutek działania stereotypu

Obniża
efektywność
organizacji

Zachowania
patronizujące

Źródło: opracowanie własne
Zachowania patronizujące są pozytywne w intencji, jednak nie są pozytywnie
odbierane. Reakcja adresatki, przede wszystkim doświadczana negatywna emocja
pokazuje, że jest ona stawiana w pozycji, której – przynajmniej w tej relacji – nie
akceptuje. Pozostawanie w relacjach o charakterze ekonomicznym wymaga analizy
naturalnej skłonności do spostrzegania stereotypowego. Stereotyp, blokując bezKwestionowanie oznacza w tym przypadku możliwość otrzymania uzasadnienia
podjętej decyzji, a nie negowania.
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stronność, może spowodować, że kierownicy – pomimo szczerych intencji – podejmują działania oceniane przez ich podwładnych jako niesprawiedliwe, a w efekcie
wywołujące złość.
Przeprowadzona analiza dotyczy zachowań patronizujących w organizacjach
gospodarczych, przejawianych przede wszystkim wobec kobiet lub osób młodszych.
Zachowania patronizujące pojawiają się także w innych relacjach społecznych,
np. w relacjach miedzy państwami: klasyczne już stwierdzenie Prezydenta Francji
Jacquesa Chiraca: Polska straciła okazję, aby siedzieć cicho, podział „stara Europa –
nowa Europa”, w relacji państwo – obywatel (np. podejście do grup etnicznych 25,
między uczestnikami życia politycznego 26. Obszarem w którym najczęściej występuje zjawisko patronizowania są przede wszystkim usługi publiczne, obejmujące:
1. służbę zdrowia, np. zachowania lekarzy wobec osób starszych 27 lub wobec
kierowców 28, postępowanie wobec osób chorych lub osób niepełnosprawnych 29;
2. edukację: na poziomie interpersonalnym – w relacjach między wykładowcami
a studentami lub między nauczycielami uczniami lub ich rodzicami 30 i instytucjonalnym – np. niechęć Rektorów Akademickich Szkół Publicznych do popisania umów
ze studentami studiów stacjonarnych 31 oraz 3. pomoc społeczną
Zakończenie
Przedmiotem rozważań w artykule są źródła zachowań patronizujących w organizacji oraz zależność między nimi a sprawiedliwością organizacyjną. Przytoczone
badania pozwalają na stwierdzenie, że blokowanie zasad sprawiedliwości w organizacji może być wynikiem istnienia struktur nieformalnych oraz uruchamiania
stereotypów, co skutkuje podejmowaniem działań – w intencji osób je podejmujących – o charakterze pozytywnym i opiekuńczym, których celem jest wspomaganie
osób postrzeganych jako słabsze. Niemniej, adresaci tych działań rozumieją je inaczej i oceniają jako niesprawiedliwe, co obniża ich indywidualną efektywność, jak
również wpływa na niższą efektywność całej organizacji.
Paradoksalne jest, iż działania pozytywne w intencji skutkują niższą efektywnością. Analiza występowania zachowań patronizujących w organizacji gospodarczej jest istotna z dwóch powodów.
25

M. Wheeler (2010), People's Patron or Patronizing the People? The Southern Border
Provinces Administrative Centre in Perspective, “Contemporary Southeast Asia”,
Vol. 32. No. 2, 208-33.
26
W. Gałązka (2011), Nie mów do mnie żabciu, „Gazeta Wyborcza”, nr 240.7362, s. 14.
27
R. Adelman, M. Greene, R. Charon, E. Friedmann (1992), The content of physician
and elderly patient interaction in the medical primary care encounter, “Communication
Research”, 19, 370–380.
28
R. G. Beran (2005), Analysis and overview of the guidelines for assessing fitness to drive
for commercial and private vehicle drivers, “Internal Medicine Journal”, 35, 364–368.
29
L.J. Davis (1999), J'accuse!: Cultural Imperialism – Ableist Style, “Social Alternatives”, Vol. 18 No. 1, 36 - 41.
30
J.E. Adler (2001), op. cit.
31
por. Stanowisko Prezydium KRASP, 2011
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Po pierwsze, zachowania te szkodzą organizacji – obniżają jej efektywność,
pozwalają na niewłaściwe wykorzystanie posiadanych zasobów. Cytowane badania
pokazują, że różne postrzeganie różnych postaci sprawiedliwości koreluje zarówno
z wymiernymi finansowymi efektami organizacji (przychód, wydajność, cash flow,
obrót, marża, zysk, jakość produktu, jakość obsługi klienta), jak i wskaźnikami pośrednimi, które wpływają na zadowolenie z pracy, zaangażowanie pracowników,
absencje, rotację. W dobie wzrastającej konkurencyjności, poszukiwania nowych
możliwości, kreowania nowych rozwiązań jest to aspekt, nad którym warto się
pochylić.
Po drugie, zachowania patronizujące pojawiają się, gdy w organizacji istnieje
nieformalny system patronacki, co jest wskaźnikiem że system formalny nie zaspokaja interesów członków organizacji lub zaspokaja je w niewystarczającym stopniu.
Intencje zachowań patronizujących są niejawne, trudno o nich dyskutować,
są zepchnięte w podświadomość społeczną, wynikają z określonej organizacji życia
społecznego. Ujawniają się w sposób mimowolny, odruchowy, wynikający z tradycji. Aby móc o nich dyskutować, trzeba byłoby najpierw zanegować (lub przynajmniej ujawnić) stojącą za nimi tradycję. Jednak wszelkie dyskusje o utrwalonych
praktykach i zwyczajach mają charakter zagrażający. Dlatego ważna jest reakcja na
pojawienie się zachowań patronizujących – organizacja może je ignorować, uznając
za „naturalną konsekwencję kulturową”, a może podejmować aktywne działania
ją niwelujące.
Przejawianie zachowań patronizujących jest wskaźnikiem funkcjonowania
nieformalnej struktury władzy i zależności i podtrzymuje dostęp danej grupy do
zasobów organizacji. Wszelkie zmiany, czyli inny podział zasobów narusza interesy
osób dotychczas uprzywilejowanych. Podobnie jak żądanie równouprawnienia przez
ruch abolicjonistyczny lub feministyczny zakłóciło porządek społeczny, tak chęć
ograniczenia lub eliminacji zachowań patronizujących burzy porządek społeczny
w organizacji. Zmiana może być tym trudniejsza, iż obraz zachowań patronizujących nie jest postrzegany jednoznacznie przez grupę patronizowaną. Przynajmniej
jej część odnosi korzyści z podtrzymywania patriarchalnego status quo. Szerokie
badania P. Glicka ze współpracownikami 32, przeprowadzone na 15.000 osób
z 19 krajów pokazały, że męska dominacja stwarza wrogi seksizm budząc opór,
natomiast zaufanie do kobiet generuje seksizm życzliwy, zwiększający zarazem ich
podporządkowanie. Inne badania P. Glicka i S. Fiske’go 33 pokazały, że o ile kobiety
zdecydowanie odrzucają uprzedzenia o bezpośrednio negatywnym charakterze,
to część korzystająca z relacji patriarchalnych (np. kobiety na wyższych pozycjach
w organizacji) sama przejawia seksizm życzliwy wobec innych kobiet.
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P. Glick, S. Fiske, A. Mladinic, J. Saiz, D. Abrams, B. Masser, B. Adetoun,
J.E. Osagie,A. Akande, A. Alao, A. Brunner, T.M. Willemsen, K. Chipeta, B. Dardenne,
A. Dijksterhuis, D. Wigboldus, T. Eckes, I. Six-Materna,F. Expósito, M. Moya (2000),
Beyond Perjudice as Simply Antipathy: Hostile and Behavior And Benevolent Sexism
Across Culturess, “Journal of Personality & Social Psychology, Vol. 79, 763-775.
33
P. Glick, S.T. Fiske (2001), An ambivalent alliance: Hostile and benevolent sexism as
complementary justifications for gender inequality, “American Psychologist”, 56, p. 109.
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Praktyki przeciwstawiające się powstawaniu systemów nieformalnych –
a w konsekwencji zachowań patronizujących – funkcjonują w wielu organizacjach.
Organizacje budują relacje przejrzystości i transparentności poprzez wdrażanie
zasad i reguł sprawiedliwości, szczególnie sprawiedliwości proceduralnej. Stosowanie reguł opartych bądź na bezstronności, bądź na dobrej jakościowo i systematycznej informacji zwrotnej burzy stereotypy, a w konsekwencji osłabia zachowania
patronizujące. Drugim obszarem działań jest zarządzanie różnorodnością, czyli
różnego typu działania lub akcje afirmatywne wzmacniające grupy dotychczas
patronizowane.
Wprowadzanie odpowiednich reguł i procedur, a także systematyczne monitorowanie postrzegania sprawiedliwości może podnieść efektywność organizacji.
Występowania zachowań patronizujących, szczególnie w kontekście ciągłego
poszukiwania metod podnoszenia efektywności przedsiębiorstwa, można uznać za
zaniedbanie 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
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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.
Summary
Contemporary business organizations will recognize managing by “intangible”
assets as one of sources of their success. Among them the more and more signifycance 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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EWOLUCJA POLITYKI INSTYTUCJONALNEJ
RYNKU PRACY W POLSCE
Słowa kluczowe: instrumenty rynku pracy, aktywna i pasywna polityka rynku
pracy

EVOLUTION OF THE INSTITUTIONAL LABOR MARKET POLICY
ON THE EXAMPLE OF POLISH ECONOMY

Keywords: labor market expenditure, active and passive labor market policy
Wstęp
Polityka rynku pracy jest często definiowana jako „ogół środków zmierzających do takiego ukształtowania rynku pracy i możliwości zatrudnienia pracobiorców, które pozwalają na osiąganie określonych celów społeczno-gospodarczych” 1. Ma ona na celu łagodzenie skutków nierównowagi na rynku pracy,
poprzez oddziaływanie na stronę popytową oraz podażową zasobu pracy. Wśród
głównych celów, których realizacją zajmuje się polityka rynku pracy należy
wymienić wysoki poziom zatrudnienia oraz niski poziom bezrobocia. Zatrudnienie
pełni ważną rolę za sprawą dwóch zasadniczych funkcji: gospodarczej oraz
społecznej. Funkcja gospodarcza powiązana jest z procesem produkcji, w którym
zatrudnienie jest jedną z ważniejszych determinant decydujących tym samym
pośrednio o poziomie i tempie wzrostu gospodarczego. W konsekwencji, poziom
zatrudnienia wpływa na kierunek rozwoju zaspokajania potrzeb konsumpcyjnych.
Funkcja społeczna natomiast koncentruje się wokół roli jaką odgrywa praca jako
środek do samorealizacji, osiągania pozycji społecznej i nawiązywania kontaktów
międzyludzkich 2. Warto podkreślić, iż wśród czynników oddziałujących na zmiany
zatrudnienia i bezrobocia, takich jak m.in. charakter współczesnego postępu
technicznego, polityka gospodarcza państwa, procesy globalizacji w gospodarce
światowej, kształtowanie kapitału ludzkiego, czynniki demograficzne (np. przyrost
podaży pracy) należy wymienić również czynniki instytucjonalne 3.
Zdaniem M. Góry do podstawowych czynników mających wpływ na sytuację
kształtującą się na rynku pracy można zaliczyć: ochronę zatrudnienia, opodatkowanie pracy, wysokość zasiłków dla bezrobotnych i okres, na który są przyznaWiśniewski Z., Polityka zatrudnienia i rynku pracy w Republice Federalnej Niemiec,
Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1994, s. 29–30
2
Por. Kryńska E., Kwiatkowski E. (2010), Polityka państwa wobec rynku pracy: idee
ekonomiczne i rzeczywistość, „Polityka Społeczna”, nr 5–6/2010.
3
Staniek Z., System instytucjonalny rynku pracy a zatrudnienie i bezrobocie,
w: Pacho W., Garbicz M. (red.), Wzrost gospodarczy a bezrobocie i nierówności w podziale dochodu, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2008.
1
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wane, siłę przetargową związków zawodowych oraz stopień centralizacji (decentralizacji) negocjacji płacowych. Ponadto, w przypadku gospodarki polskiej istotny
wpływ na rynek pracy ma funkcjonowanie podmiotów rynku pracy związanych
z pośrednictwem pracy 4. Warto bowiem podkreślić, iż aktywne pośrednictwo pracy
umożliwia skuteczne monitorowanie zachowania się osób bezrobotnych, jak również eliminację pozornego bezrobocia, w związku z czym powinno stanowić rdzeń
działalności służb zatrudnienia 5.
Celem artykułu jest przedstawienie zmian mających miejsce na polskim rynku
pracy z uwzględnieniem czynników instytucjonalnych oraz ukazanie na tym tle
struktury wydatków związanych z realizacją polityki rynku pracy. Realizując powyższy cel, zastosowano jako metody ogólne dedukcje i indukcję; w części empirycznej artykułu, a oparciu o analize porównawczą, skonfrontowano wydatki na
instrumenty aktywne oraz pasywne w latach 2005–2011 w Polsce oraz krajach Unii
Europejskiej. W wyniku przeprowadzonych badań udzielono odpowiedzi na pytanie
o kierunek zmian zachodzących na polskim rynku pracy w kontekście czynników
instytucjonalnych.
1.

Polityka państwa wobec rynku pracy w kontekście instytucjonalnym

Aktywność instytucji rynku pracy jest skoncentrowana na działaniach w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji
zawodowej. Jednocześnie za cel działań instytucji rynku pracy przyjmuje się m.in.
dążenie do pełnego i produktywnego zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich, osiągnięcia wysokiej jakości pracy, wzmacniania integracji oraz solidarności społecznej
oraz zwiększenia mobilności na rynku pracy. 6
Współcześnie podkreśla się, iż wyzwania polityki rynku pracy koncentrują się
wokół problemu źródeł kapitału niezbędnego do tworzenia nowych miejsc pracy,
potrzeby wzrostu mobilności przestrzennej i jakości siły roboczej, globalnej konkurencji wymagającej większej elastyczności, zwiększania zdolności do bycia
zatrudnionym i utrzymania tej zdolności, konieczności eliminacji zachęt instytucjonalnych do pozostawiania bezrobotnym, rozszerzania skali pośrednictwa pracy
oraz silnej i jednolitej struktury służb zatrudnienia 7. Do realizacji powyższych
celów wykorzystywane są instrumenty rynku pracy, wśród których wyróżnić można
narzę-dzia aktywne oraz pasywne.
Pasywna polityka państwa na rynku pracy koncentruje się na łagodzeniu
skutków bezrobocia, poprzez stosowanie działań osłonowych w postaci zasiłków
dla bezrobotnych i odszkodowań dla osób zwalnianych z pracy oraz na polityce
Por. Góra M. (2005), Trwałe wysokie bezrobocie w Polsce. Wyjaśnienia i propozycje,
„Ekonomista”, 2005, nr 1.
5
Ibidem, s. 41.
6
Strona
internetowa
Ministerstwa
Pracy
i
Polityki
Społecznej,
http://www.mpips.gov.pl/ praca/instytucje-rynku-pracy/, dostęp dnia 01. 06. 2014r.
7
Bednarz M. (2011), Polska polityka rynku pracy na tle europejskim, Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bygdoszczy, nr 4(2011), s. 155.
4
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dezaktywizacyjnej realizowanej m.in. za pomocą wcześniejszych świadczeń
emerytalnych oraz rent dla osób uznanych za niezdolne do pracy 8. Warto podkreślić, iż współcześnie polityka pasywna uznawana jest jako dodatkowy bodziec do
wzrostu bezrobocia. Argumentuje się bowiem, że w sytuacji nowoczesnych, zmieniających się gospodarek nie następuje zastępowalność osób przechodzących na
emeryturę przez osoby młode. Ponadto, wskutek większych kosztów związanych
z wcześniejszymi emeryturami i zasiłkami przedemerytalnymi, wzrastają koszty
pracy, co stanowi barierę w tworzeniu nowych miejsc pracy 9.
Obserwując zatem zachowania państw w zakresie realizacji polityki rynku
pracy w ostatnich latach, można zauważyć rosnące zainteresowanie wykorzystywaniem instrumentów aktywnych. Wśród kluczowych funkcji aktywnej polityki
rynku pracy wymienić należy: 10
–
aktywizację zawodową osób bezrobotnych (w celu utrzymania dotychczasowych kwalifikacji podczas trwania okresu bezrobocia),
–
zmniejszenie niedopasowań strukturalnych na rynku pracy (m.in. dzięki
programom mającym na celu zmianę kwalifikacji, dokształcanie czy zwiększanie mobilności przestrzennej ograniczane są negatywne skutki bezrobocia
strukturalnego),
–
zwiększanie produkcyjności siły roboczej (programy szkoleniowe podnoszące
poziom wykształcenia i kwalifikacji wspomagają również wzrost produkcyjności pracy, będącej warunkiem koniecznym rozwoju gospodarczego),
–
oddziaływanie na wielkość zatrudnienia i bezrobocia (dzięki lepszemu dopasowaniu podaży pracy do istniejących miejsc pracy),
–
weryfikację gotowości osób bezrobotnych do podjęcia pracy.
Jednocześnie, warto podkreślić, że skuteczność aktywnej polityki jest zależna
od dwóch głównych czynników: od wielkości środków przeznaczanych na programy aktywne oraz od efektywności społecznej wydatkowania tych środków,
co warunkuje ich realne rezultaty. 11
2.

Ewolucja instrumentów polityki rynku pracy w Polsce

Polityka państwa wobec rynku pracy w Polsce po roku 1989 miała charakter
osłonowy. Szacuje się, że około 80% osób bezrobotnych przysługiwało prawo do
zasiłku w wysokości około 70% poprzedniego wynagrodzenia. Jednocześnie, absolwenci szkół wyższych mieli prawo do zasiłku w kwocie 120% minimalnego
wynagrodzenia. Warto wspomnieć, iż oprócz stosowanych programów osłonowych,
wdrażano w szerokim zakresie szereg innych działań dezaktywizacyjnych, związanych m.in. z przechodzeniem na wcześniejsze emerytury i renty. W połowie lat
Por. Kryńska E., Kwiatkowski E., op.cit., s. 3.
Osiecka-Chojnacka J., Aktywna polityka państwa na rynku pracy, Informacja BSiE
nr 1250, s. 18.
10
Kwiatkowski E., Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Warszawa 2002, s. 301–302.
11
Kabaj M., Aktywna polityka rynku pracy i jej wpływ na wzrost zatrudnienia, infos
BAS, nr 11(125), 2012, s. 2.
8
9
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90-tych XX wieku podjęto pierwsze próby dokonania zmian w funkcjonowaniu
rynku pracy w Polsce. Ożywienie gospodarcze, mające miejsce w tym okresie dało
impuls do zmniejszenia skali wydatków na cele dezaktywizacyjne. Pomimo,
iż druga fala bezrobocia w 1999 roku spowodowała ponowny wzrost wydatków na
instrumenty pasywne, to niewątpliwie zapoczątkowane zmiany stanowiły istotny
wkład w funkcjonowanie rynku pracy w Polsce 12.
Najważniejszy zwrot w stosowanych narzędziach rynku pracy nastąpił po roku
2002, kiedy w większym stopniu zaczęły być wykorzystywane instrumenty
aktywne w zakresie polityki rynku pracy. Akcesja Polski do Unii Europejskiej
związana była z wprowadzeniem istotnych zmian w zakresie funkcjonowania
instrumentów rynku pracy. Wprowadzona w 2004 roku ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 13, w największym stopniu wpłynęła na stan obecnej polityki rynku pracy. Znaczący wpływ na strukturę wspomnianej ustawy miała
Europejska Strategia Zatrudnienia 14, która stanowiła tło do wprowadzanych modyfikacji na rynku krajowym. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę również na
fakt, iż wraz z momentem wstąpienia Polski do Unii Europejskiej uzyskany został
dostęp do funduszy strukturalnych, które stanowią ważne źródło finansowania
instrumentów rynku pracy. Niewątpliwie znaczący wpływ na funkcjonowanie
rynku pracy ma Europejski Fundusz Społeczny (EFS), w ramach którego realizowany jest program „Kapitał Ludzki” będący głównym instrumentem wspierania
Europejskiej Strategii Zatrudnienia. W myśl ustawy dokonany został podział w zakresie podstawowych usług oraz instrumentów rynku pracy. Wyróżnione zostały
cztery podstawowe usługi rynku pracy: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz organizacja szkoleń. Ponadto,
wskutek przesunięcia finansowania świadczeń i zasiłków przedemerytalnych z Funduszu Pracy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, możliwe było zastosowanie
w większym stopniu instrumentów aktywnych polityki rynku pracy. Większy nacisk położony został zatem na zwiększenie stosunku aktywnych instrumentów
w porównaniu do instrumentów pasywnych, co miało prowadzić do zmniejszania
bezrobocia długookresowego poprzez dostosowanie właściwych programów dla
osób szczególnie zagrożonych bezrobociem. Dodatkowo, dzięki wprowadzonym
zmianom, podjęto próbę włączenia samorządów lokalnych w realizację polityki
12

Por. Osiecka-Chojnacka J., op.cit., s. 16.
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004r.
(Dz.U. nr 99, poz. 1001).
14
Głównymi celami programu Kapitał Ludzki, realizującego cele Europejskiej Strategii
Zatrudnienia jest: podniesienie poziomu aktywności zawodowej, minimalizacja obszarów wykluczenia społecznego, zwiększenie zdolności adaptacyjnych pracowników oraz
pracodawców w sytuacji zachodzących zmian, zwiększenie jakości usług edukacyjnych
na każdym poziomie kształcenia oraz promowanie założeń gospodarki opartej na wiedzy, zwiększenie jakości funkcjonowania organów administracji publicznej oraz wzrost
spójności terytorialnej, zob. Jarmołowicz W., Woźniak-Jęchorek B., Przemiany instytucjonalne na polskim rynku pracy w okresie transformacji i integracji gospodarczej,
w: Współczesny rynek pracy. Wybrane problemy, Kotlorz D. (red.), Prace Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2011, s. 30.
13
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rynku pracy oraz zwiększenie autonomii powiatowych urzędów pracy w zakresie
dostosowywania działań do aktualnych potrzeb 15.
Cztery lata po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, w roku 2008 dokonano
nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 16. W latach
2004–2008 sytuacja na rynku pracy zmieniła się z sposób znaczący. Pomimo
spadku bezrobocia (w I kwartale 2004 roku zarejestrowanych było 3265 tys. osób
bezro-botnych, podczas gdy w marcu 2008 roku 1700 tys. osób) nadal utrzymywał
się duży odsetek osób długotrwale bezrobotnych. Ponadto warto podkreślić, iż
zmie-niająca się sytuacja na rynku pracy wynikająca ze wzrostu gospodarczego
oraz migracji zarobkowej, przyczyniła się do wzrostu wymagań pracodawców w
zakresie kwalifikacji zawodowych, co nasilało presję na wzrost jakości siły roboczej 17.Pojawiające się nowe okoliczności wymagały zatem dalszego rozwoju
stosowanych instrumentów rynku pracy. W myśl nowelizacji dokonano zmian
w czterech kierunkach 18:
–
dzięki poprawie sytuacji na rynku pracy, możliwe stało się objęcie programem
aktywizacji większej ilości osób bezrobotnych (m.in. poprzez zwiększanie
motywacji do uczestniczenia w działaniach aktywizujących, wsparcie dla aktywizacji osób w wieku 50+, wsparcie dla pracodawców zakresie dokształcania
i podnoszenia kwalifikacji pracowników),
–
podjęto próbę zwiększenia dostępu do usług rynku pracy (m.in. poprzez poszerzenie grona beneficjentów usług rynku pracy, zwiększenie dodatkowego
wpar-cia finansowego dla osób poszukujących pracy),
–
ustalono preferencje dla programów kształcenia ustawicznego oraz procesu
inwestowania w kapitał ludzki,
–
dokonano modyfikacji systemu zasiłków w celu zwiększenia motywacji do
poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne (degresywność wysokości zasiłku
dla bezrobotnych).
W tym kontekście warto nadmienić, że realizacja celów polityki rynku pracy
w Polsce obecnie podporządkowana jest priorytetom wyznaczonym przez Strategię
Europa 2020 19. Jedną z inicjatyw Komisji Europejskiej jest program na rzecz

Kabaj M., Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu w UE i w Polsce,
Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004, s. 123–125.
16
Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2009r. Nr 6,
poz. 33.
17
Por. Kierunki nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
Ministerstwo Pracy w Polityki Społecznej, Materiał na konferencję prasową 18 czerwca
2008r.
18
Wiśniewski Z., Zawadzki K. (red.), Aktywna polityka rynku pracy w Polsce
w kontekście europejskim, Toruń 2010, s. 23.
19
Europa 2020 to unijna strategia rozwoju na okres od 2010 od 2020 roku, która zakłada osiągnięcie wzrostu gospodarczego w sposób inteligentny (za sprawą efektywnych
inwestycji w edukację, badania naukowe i innowacje), zrównoważony (dzięki
15
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nowych umiejętności i zatrudnienia, który zawiera działania mające na celu
m.in. przyspieszenie reform służących zwiększaniu elastyczności i bezpieczeństwa
zatrudnienia na rynku pracy w myśl modelu flexicurity, dostosowywanie kwalifikacji pracowników do obecnych oraz przyszłych potrzeb rynku pracy, poprawę
jakości miejsc pracy oraz stworzenie lepszego otoczenia dla tworzenia miejsc
pracy 20.
3.

Instrumenty rynku pracy w Polsce

Wśród instytucji realizujących politykę rynku pracy w Polsce kluczową rolę
odgrywają publiczne służby zatrudnienia 21, w skład których wchodzą powiatowe
oraz wojewódzkie urzędy pracy. Mają one największy udział w działaniach skierowanych w stronę promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz
aktywizacji zawodowej. Ich działalność opiera się na realizacji czterech kluczowych usług rynku pracy: pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz organizacji
szkoleń. Do realizacji celów wyznaczonych przez politykę rynku pracy wykorzystane są następujące instrumenty 22:
–
dodatek aktywizacyjny
–
refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego do zakładu pracy, podmiotu prowadzącego przedszkole
lub szkołę niepubliczną,
–
finansowanie kosztów zorganizowanego przejazdu bezrobotnych w celu udziału w targach pracy i giełdach pracy organizowanych przez wojewódzki urząd
pracy,
–
prace interwencyjne,
–
prace społecznie użyteczne,
–
roboty publiczne,
–
staż,
–
przygotowanie zawodowe dorosłych,
–
refundacja kosztów opieki nad dzieckiem,
–
refundacja kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego,
–
stypendia w okresie kontynuowania nauki,
–
zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania.
naciskowi położonemu na niskoemisyjność gospodarek) oraz poprzez włączenie
społeczne (poprzez tworzenie nowych miejsc pracy i minimalizację ubóstwa).
20
Na podstawie strony internetowej Komisji Europejskiej http://ec.europa.eu, dostęp
dnia 23.05.2014.
21
Pozostałe instytucje funkcjonujące w obszarze polityki rynku pracy to Ochotnicze
Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego oraz instytucje partnerstwa lokalnego.
22
Na podstawie strona internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
(http://www.mpips.gov.pl/praca/instytucje-rynku-pracy/), dostęp dnia 25. 05. 2014 r.
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Z racji na mnogość stosowanych instrumentów rynku pracy, w artykule
omówione zostaną wyłącznie wybrane instrumenty, które odgrywają największą
rolę w realizacji celów aktywizacyjnych. W tabeli 1 przedstawione zostały instrumenty rynku pracy, które stanowią największy udział w wydatkach na politykę
aktywną. Instrumenty nie ujęte w tym zestawieniu zostały zaklasyfikowane jako
pozostałe.
Tabela 1. Udział instrumentów rynku pracy w wydatkach na aktywną politykę
rynku pracy w Polsce w latach 2005–2013 (w %).
Rodzaj
programu

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013
(plan)

szkolenia

9,5

9,03

10,47

8,82

6,32

4,74

4,61

5,19

8,3

prace
interwencyjne

10,18

10,64

8,44

6,18

3

3,33

5,88

3,8

5,54

roboty publiczne

15,45

7,0

7

7,82

5,48

7,28

4,84

4,59

5,38

środki na podjęcie działalności
gospodarczej

15,75

18,14

21,09

22

18,21

21,31

13,73

18,79

13,56

wyposażenie
stanowisk pracy

5,5

9,73

14,2

12,07

8,56

12,58

5,63

10,68

9,32

aktywizacja
absolwentów,
staże, stypendia

31,87

32,8

27,25

28,94

22,5

29,06

27,74

23,5

26,2

przygotowanie
zawodowe

10,16

9,82

8,44

11,02

2,14

–

–

–

–

staże podyplomowe lekarzy
i pielęgniarek*

–

–

–

–

9,45

10,29

23,46

20,67

18,88

koszty
kształcenia
młodocianych
pracowników

–

–

–

–

3,5

5,06

9,25

8,29

7,34

15,11

2,8

3,12

3,16

20,83

6,38

4,87

4,5

5,5

pozostałe

* do roku 2009 finansowanie kosztów staży dla lekarzy oraz pielęgniarek miało miejsce z budżetu
Ministerstwa Zdrowia

Źródło: opracowanie własne na podstawie zestawienia: Przychody i wydatki z Funduszu Pracy w latach 2005–2012r. plan na 2013 r. dostępnego na stronie Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl, dostęp dnia 30. 05. 2014 r.
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Na podstawie tabeli 1 można stwierdzić, iż narzędziem rynku pracy, które
pochłaniało największe wydatki z Funduszu Pracy była aktywizacja absolwentów,
głównie za pomocą staży i stypendiów. Znaczne środki były przeznaczane również
na dotacje związane z podjęciem działalności gospodarczej oraz wyposażeniem
stanowisk pracy. Warto jednocześnie zwrócić uwagę na fakt, iż środki przeznaczane na prace interwencyjne oraz roboty publiczne ulegały systematycznemu
zmniejszaniu w latach 2005–2013.
W dalszej kolejności scharakteryzowane zostaną najważniejsze aktywne
instrumenty rynku pracy w Polsce.
Szkolenia to „pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub
doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych
do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia”. 23
Zadaniem szkoleń jest zwiększenie szansy na znalezienie pracy bądź utrzymanie
dotychczas-sowego zatrudnienia, szczególnie w sytuacji braku odpowiednich
kwalifikacji zawodowych, potrzeby zmiany lub uzupełnienia tych kwalifikacji,
utraty zdolności do pracy w wykonywanym zawodzie oraz braku umiejętności
aktywnego poszuki-wania pracy. Szkolenia organizowane przez urzędy pracy
obejmują najczęściej nie mniej niż 25 godzin tygodniowo i odbywają się w formie
grupowej lub indy-widualnej 24. Z reguły okres trwania szkolenia wynosi do 6
miesięcy, w uzasadnio-nych przypadkach – do 24 miesięcy. Osoba bezrobotna
korzystająca ze szkolenia może otrzymywać również stypendium szkoleniowe w
kwocie 120% wysokości zasiłku dla bezrobotnych (w sytuacji gdy szkolenie
obejmuje co najmniej 150 go-dzin miesięcznie) 25. Dodatkowo, osoby korzystające z
tej formy aktywizacji mogą liczyć na dofinansowanie w zakresie kosztów dojazdu
na szkolenie, kosztów zakwaterowania i wyżywienia czy kosztów opieki dla
dziećmi do lat 7 26.
Prace interwencyjne skierowane są do osób znajdujących się w szczególnie
trudnej sytuacji zawodowej. Do grupy tej zalicza się:
–
bezrobotnych do 25. roku życia,
–
długotrwale bezrobotnych oraz kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po
urodzeniu dziecka,
–
bezrobotnych powyżej 50. roku życia,
–
bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego
lub bez wykształcenia średniego,

Strona internetowa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl
/praca/uslugi-rynku-pracy/, dostęp dnia 31. 05. 2014 r.
24
W przypadku szkolenia indywidualnego finansowanie przez Fundusz Pracy nie może
przekroczyć w jednym roku 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia.
25
W sytuacji osób bezrobotnych, które pobierają zasiłek dla bezrobotnych istnieje
swoboda w wybieraniu rodzaju świadczenia.
26
Na podstawie strony internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej:
http://www.mpips.gov.pl/, dostęp dnia 31. 05. 2014 r.
23
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–
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bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18. roku
życia,
bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli
zatrudnienia,
bezrobotnych niepełnosprawnych.

Osoba bezrobotna zostaje zatrudniona w ramach prac interwencyjnych na
mocy umowy zawartej pomiędzy starostą a pracodawcą, który otrzymuje zwrot
części kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych na okres do 6 miesięcy, względnie
do 12 miesięcy (w sytuacji jeśli refundacja dotyczy co drugiego miesiąca) 27.
Wysokość dofinansowania nie może przekraczać połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę w przypadku dofinansowania 6-miesięcznego 28.
Roboty publiczne opierają się na zatrudnieniu osoby bezrobotnej na okres
do 12 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez gminy, organizacje
pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury,
oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy
społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub
dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy
celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków 29. Roboty
publiczne są finansowane w kwocie nie przekraczającej 50% ostatniego wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne (jeśli refundacja dotyczy co drugiego miesiąca kalendarzowego) 30.
Środki na podjęcie działalności gospodarczej są pomocą skierowaną do
osób bezrobotnych, absolwentów klubów integracji społecznej (KIS) oraz centrów
integracji społecznej (CIS), którzy zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą.
Warunkiem otrzymania dofinansowania jest m.in. nieprowadzenie działalności
gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień składania wniosku oraz
zobowiązanie prowadzenia działalności przez 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia
prowadzenia działalności. Wnioski są rozpatrywane przez starostę 31. Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia.
W przypadku osób bezrobotnych powyżej 50-tego roku życia zatrudnienie w ramach
prac interwencyjnych może trwać nawet do 4 lat (refundacja kosztów co 2. miesiąc).
Osoby, które spełniają warunki nabycia prawa świadczenia przedemerytalnego, mogą
liczyć na refundację w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę.
28
Art. 2 ust. 1 pkt 26, art.51, art. 56, art. 59, art. 59 a, art. 61 a ustawy z dnia 20
kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r.
Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).
29
Art. 2 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.).
30
Art. 57 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.).
31
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r.
w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków
na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. z dnia 26 kwietnia 2012 r., poz. 457).
27
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W przypadku spółdzielni socjalnych dofinansowanie nie może przekraczać
4-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka spółdzielni 32.
Wyposażenie stanowisk pracy jest pomocą przeznaczoną dla podmiotów
prowadzących działalność gospodarczą, producentów rolnych, niepublicznych
przedszkoli i szkół, które mogą być objęte programem refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Wnioskowane dofinansowanie wydatków powinno być związane głównie z zakupem
środków trwałych, urządzeń, maszyn oraz środków niezbędnych do zapewnienia
zgodności stanowiska pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
wymaganiami ergonomii. Warunkiem otrzymania pomocy finansowanej jest m.in.
prowadzenie działalności przez podmiot wnioskujący dofinansowanie przez okres
6 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz zatrudnienie osoby
bezrobotnej w pełnym wymiarze godzin przez co najmniej 24 miesiące 33. Refundacja może być przyznana w kwocie nie wyższej niż 6-krotność przeciętnego
wynagrodzenia 34.
Aktywizacja absolwentów ma miejsce zazwyczaj w postaci organizacji
stażów oraz stypendiów w okresie kontynuowania nauki. Staż ma na celu zdobywanie umiejętności zawodowych poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez
nawiązania stosunku pracy z pracodawcą 35. Podczas odbywania stażu osoba bezrobotna otrzymuje stypendium 36, w kwocie wynoszącej 120% zasiłku dla bezrobotnych. Czas trwania stażu wynosi zazwyczaj 6 miesięcy, w przypadku osób poniżej
25. roku życia może zostać wydłużony do 12 miesięcy 37. Stypendia w okresie
kontynuowania nauki przysługują osobom bezrobotnym, które w okresie 12 miesięcy od momentu rejestracji w urzędzie pracy, podjęły naukę w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych bądź niestacjonarnych studiach wyższych. Stypendium
jest wypłacane przez okres 12 miesięcy i wynosi 100% zasiłku, w szczególnych
przypadkach może zostać wydłużone do momentu zakończenia nauki. Pomoc

32

Art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).
33
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012r.
w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na
podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. z dnia 26 kwietnia 2012r., poz. 457).
34
Art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).
35
Art. 2 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).
36
Art. 2 ust. 1 pkt 35 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).
37
Art. 53 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).
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przyznawana jest osobom o określonym dochodzie w przeliczeniu na jednego
członka rodziny w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej. 38
Przygotowanie zawodowe dorosłych jest programem skierowanym do osób
bezrobotnych, które zaliczają się do jednej z grup:
–
bezrobotni powyżej 50. roku życia,
–
bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub
bez wykształcenia średniego,
–
bezrobotni samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18. roku
życia,
–
bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli
zatrudnienia,
–
bezrobotni niepełnosprawni.
Przygotowanie zawodowe dorosłych kładzie nacisk na praktyczną naukę
zawodu oraz udział w programach specjalnych, które mają na celu dostosowanie
posiadanych kwalifikacji oraz zdobycie nowych. 39 Praktyczna nauka zawodu trwa
zazwyczaj od 12 do 18 miesięcy, natomiast przyuczenie do pracy dorosłych, w celu
nabycia konkretnych umiejętności niezbędnych w miejscu pracy, trwa od 3 do
6 miesięcy. Osobie korzystającej z wymienionych programów przysługuje stypendium w wysokości 120% zasiłku 40.
4.

Wydatki na politykę rynku pracy

Za jeden ze sposobów dokonania opisu zmian wprowadzonych w polityce
rynku pracy w Polsce, można uznać porównanie wielkości wydatków na politykę
rynku pracy w rozróżnieniu na instrumenty pasywne i aktywne. Rysunek 1.
przedstawia procentowy udział w Produkcie Krajowym Brutto (PKB) wydatków na
instrumenty polityki rynku pracy w Polsce oraz krajach Unii Europejskiej 41.

38

Art. 55 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).
39
Art. 2 ust. 1 pkt 29 a i b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).
40
Przy założeniu, że miesięczny wymiar szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin
41
Pod pojęciem EU-15 rozumie się kraje należące do Unii Europejskiej przed akcesją
nowych członków w 2004 roku (Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja,
Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Szwecja, Wielka
Brytania oraz Włochy); EU-28 oznacza wszystkie państwa należące aktualnie (2014)
do Unii Europejskiej (oprócz EU-15 są to Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia,
Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry).

47

Rysunek 1. Procentowy udział w PKB wydatków na instrumenty polityki rynku
pracy w Polsce oraz krajach Unii Europejskiej w latach 2005–2011.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.
Procentowy udział w PKB wydatków związanych z realizacją polityki rynku
pracy w latach 2005–2011 wykazywał w Polsce tendencję malejącą. W roku 2005
na instrumenty rynku pracy przeznaczane było 1,28% PKB, natomiast w roku 2011
0,72% PKB. Ponadto, należy podkreślić, że analizowane wydatki w latach 20052011 wykazywały w Polsce niższy poziom w stosunku do średniej europejskiej.
W roku 2005 udział wydatków związanych z realizacją polityki rynku pracy w PKB
w Polsce był niższy ok. 1,5-krotnie w porównaniu do średniej unijnej (EU-28),
z kolei w roku 2011 przeszło 2,5-krotnie. Należy zatem zwrócić uwagę, iż pomimo
utrzymywania względnie stałego poziomu wydatków w Polsce (z wyjątkiem roku
2011), różnica w stosunku do poziomu przeciętnych wydatków europejskich
powiększała się na przestrzeni lat 2005–2011.
W celu przeanalizowania wydatków na instrumenty pasywne rynku pracy,
dokonano ich zestawienia dla lat 2005–2011 dla gospodarki polskiej oraz krajów
Unii Europejskiej, co przedstawiono na rysunku 2. Do grupy instrumentów pasywnych, zgodnie z metodologią stosowaną przez Eurostat, zaliczono zasiłki i odprawy
dla bezrobotnych oraz wcześniejsze emerytury, natomiast do instrumentów aktywnych programy związane z działalnością służb zatrudnienia, rotacją pracy i podziałem pracy, wspieraniem bezrobocia i rehabilitacją osób niepełnosprawnych, wspieraniem rozpoczynania działalności gospodarczej, bezpośrednim tworzeniem miejsc
pracy, zachętami zatrudnieniowymi oraz szkolenia.
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Rysunek 2. Procentowy udział w PKB wydatków na instrumenty pasywne polityki
rynku pracy w Polsce oraz krajach Unii Europejskiej w latach 2005–2011.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.
Analiza kształtowania się wydatków związanych z instrumentami pasywnymi
stosowanymi na rynku pracy, stawia gospodarkę polską w nieco lepszym świetle.
Udział tego rodzaju wydatków w PKB począwszy od roku 2005 stopniowo malał,
osiągając w 2011 roku 0,30% PKB (w 2005 roku udział ten wynosił 0,86% PKB).
Spowodowane było to głównie spadkiem ilości osób bezrobotnych uprawnionych
do pobierania zasiłku. Tym samym, przeciętny udział wydatków na instrumenty
pasywne w PKB był wyższy czterokrotnie w krajach Unii Europejskiej w stosunku
do analogicznych wydatków w Polsce. W celu dopełnienia analizy wydatków
związanych z realizacją polityki rynku pracy w Polsce, dokonano zestawienia
wydatków związanych z aktywnymi instrumentami, co ilustruje rysunek 3.
Lata 2006–2011 były okresem dynamicznego wzrostu wydatków na programy
aktywne związanych z walką z bezrobociem. Dzięki rosnącemu zatrudnieniu oraz
wzrostowi wynagrodzeń, zwiększały się wpływy do Funduszu Pracy, umożliwiając
jednocześnie wzrost wydatków na aktywizację bezrobotnych. W rezultacie w roku
2005 wydatki na politykę aktywną rynku pracy stanowiły w Polsce 0,36% PKB,
a w roku 2010 0,60%. Ponadto, należy podkreślić, iż tak silny trend wzrostowy nie
towarzyszył wszystkim krajom Unii Europejskiej, o czym świadczy fakt utrzymywania się średnich unijnych wydatków na stałym poziomie. W konsekwencji,
w roku 2005 przeciętny udział wydatków na instrumenty aktywne w PKB był
1,4 razy wyższy w krajach Unii Europejskiej od wydatków w Polsce, a w roku 2010
już tylko 0,93 razy.
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Rysunek 3. Procentowy udział w PKB wydatków na instrumenty aktywne polityki
rynku pracy w Polsce oraz krajach Unii Europejskiej w latach 2005–2011.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.
Niestety, rok 2011 przyniósł negatywne zmiany. Wskutek nacisków Ministerstwa Finansów, w celu zmniejszenia długu publicznego, drastycznie ograniczono wydatki na politykę aktywną rynku pracy (o ponad 51%, z 6,6 mld zł w 2010
roku do 3,2 mld zł w 2011 roku 42). Tym samym udział wydatków na instrumenty
aktywne w PKB zmalał z 0,60% w 2010 roku do 0,33% w 2011 roku. Jednocześnie
poziom ten był najniższy od roku 2005 i stanowił zaledwie 67% poziomu przeciętnych wydatków unijnych. Niewątpliwie przeprowadzone ograniczenia budżetowe przyczyniły się do zmniejszenia szans bezrobotnych na skuteczną aktywizację. W tabeli 2 zestawiono liczbę uczestników aktywnych programów rynku
pracy. Na przestrzeni lat 2004–2010 liczba osób objętych aktywnymi programami
znacząco rosła z roku na rok.

42

Kabaj M., Aktywna…, s. 2.
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Tabela 2. Uczestnicy aktywnych programów polityki rynku pracy w Polsce w latach 2004–2010.
Lata

Liczba uczestników
aktywnych programów
(w tys. osób)

Procent bezrobotnych
uczestniczących
w programach aktywizacji

2004

446,6

14,9

2005

454,1

16,4

2006

594,3

25,7

2007

672,8

38,5

2008

652,3

44,2

2009

684,6

37,2

2010

788,7

41,5

Źródło: Kabaj M., Aktywna…, s. 2.
W roku 2010 aż 41,5% osób bezrobotnych korzystało z aktywnych form
wspierania na rynku pracy. Pozytywny trend, przerwany został w roku 2011, kiedy
to liczba osób objętych aktywnymi programami spadła do 360,3 tys. osób (spadek
o 405,2 tys. osób). Warto podkreślić, iż zmiany w największym stopniu dotknęły
osoby młode, z racji na zmniejszenie wydatków na staże o 53% oraz środków
na podjęcie własnej działalności gospodarczej o 76,2%. 43
Zakończenie
W wyniku przeprowadzonych badań zdiagnozowano kierunek zmian zachodzących na polskim rynku pracy w kontekście czynników instytucjonalnych. Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej zapoczątkowało istotne zmiany w zakresie funkcjonowania instytucji rynku pracy. Podstawowe modyfikacje dotyczyły struktury
instytucji rynku pracy, zdefiniowania kluczowych usług oraz instrumentów stosowanych w ramach polityki rynku pracy. Najistotniejsze zmiany miały miejsce przede wszystkim dzięki procesowi systematycznego zwiększenia udziału instrumentów
aktywnych w polityce rynku pracy. Wyraźny nacisk położony na elementy aktywizacji osób bezrobotnych miał na celu ograniczanie negatywnych skutków stosowania rozbudowanych narzędzi polityki osłonowej w latach wcześniejszych. Porównując wydatki związane z realizacją polityki rynku pracy w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej, stwierdzono, że ich poziom był niższy w Polsce i dodat43

Ibidem.
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kowo wykazywał tendencję malejącą. Zestawiając ze sobą wydatki na instrumenty
aktywne, zaobserwowano odmienne prawidłowości. W roku 2005 udział wydatków
związanych z polityką aktywną rynku pracy w PKB był 1,4-krotnie wyższy w krajach Unii Europejskiej od wydatków w Polsce, a w roku 2010 już niespełna jednokrotnie. Doganianie państw europejskich pod względem udziału wydatków na
politykę aktywną w PKB, wynikało z faktu szybko rosnących wydatków na te cele
w Polsce. W konsekwencji, w roku 2010 udział wydatków na politykę aktywną rynku pracy w PKB był w Polsce wyższy w stosunku do przeciętnego udziału w państwach Unii Europejskiej.
Można zatem sądzić, iż zmiany, jakie powinny mieć miejsce w kolejnych
latach, powinny zakładać dalszy rozwój instrumentów aktywnych, ze szczególnym
uwzględnieniem aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych.
Bibliografia
1.

Bednarz M. (2011), Polska polityka rynku pracy na tle europejskim, Roczniki
Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bygdoszczy, nr 4
(2011).

2.

Eurostat, Public expenditure on labour market policy (LMP) interventions,
http://epp.eurostat.ec.europa.eu, dostęp dnia 25.05.2014 r.

3.

Góra M. (2005), Trwałe wysokie bezrobocie w Polsce. Wyjaśnienia i propozycje, „Ekonomista”, 2005, nr 1.

4.

Jarmołowicz W., Woźniak-Jęchorek B., Przemiany instytucjonalne na polskim
rynku pracy w okresie transformacji i integracji gospodarczej, w: Współczesny
rynek pracy. Wybrane problemy, Kotlorz D. (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2011

5.

Kabaj M., Aktywna polityka rynku pracy i jej wpływ na wzrost zatrudnienia,
infos BAS, nr 11(125), 2012.

6.

Kabaj M., Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu w UE i w Polsce,
Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004, s. 123–125.

7.

Kierunki nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Ministerstwo Pracy w Polityki Społecznej, Materiał na konferencję prasową 18 czerwca 2008 r.

8.

Kryńska E., Kwiatkowski E. (2010), Polityka państwa wobec rynku pracy:
idee ekonomiczne i rzeczywistość, Polityka Społeczna nr 5–6/2010.

9.

Kwiatkowski E., Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Warszawa 2002.

10. Osiecka-Chojnacka J., Aktywna polityka państwa na rynku pracy, Informacja
BSiE nr 1250.
11. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012r.
w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia
lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz
52

przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. z dnia
26 kwietnia 2012 r., poz. 457).
12. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012r.
w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia
lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz
przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. z dnia
26 kwietnia 2012 r., Poz. 457)
13. Staniek Z., System instytucjonalny rynku pracy a zatrudnienie i bezrobocie,
w: Pacho W., Garbicz M. (red.), Wzrost gospodarczy a bezrobocie i nierówności w podziale dochodu, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2008.
14. Strona internetowa Komisji Europejskiej http://ec.europa.eu, dostęp dnia
23.05.2014.
15. Strona internetowa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, http://www.mpips.
gov.pl/praca/instytucje-rynku-pracy/, dostęp dnia 01. 06. 2014 r.
16. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy. (Dz.U. nr 99, poz. 1001).
17. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw,
Dz.U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33.
18. Wiśniewski Z., Polityka zatrudnienia i rynku pracy w Republice Federalnej
Niemiec, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1994.
19. Wiśniewski Z., Zawadzki K. (red.), Aktywna polityka rynku pracy w Polsce
w kontekście europejskim, Toruń 2010.
Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie zmian, jakie miały miejsce w polskiej polityce
rynku pracy w kontekście instytucjonalnym. Artykuł składa się z części teoretycznej, zawierającej omówienie podstaw polityki rynku pracy w rozróżnieniu na
politykę aktywną oraz pasywną, jak również prezentującej najważniejsze zmiany,
jakie miały miejsce na polskim rynku pracy po roku 1989, a w szczególności po
wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. W części empirycznej zbadano strukturę
wydatków związanych z realizacją polityki rynku pracy w Polsce. Skonfrontowano
w tym celu wydatki na instrumenty aktywne oraz pasywne w latach 2005–2011
w Polsce oraz krajach Unii Europejskiej. W wyniku przeprowadzonych badań
udzielono odpowiedzi na pytanie o kierunek zmian zachodzących na polskim rynku
pracy w kontekście czynników instytucjonalnych.
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Summary
The purpose of this article is to present the changes in the Polish labor market
policy in an institutional context. The article consists of a theoretical part,
containing the basis of labor market policy in differentiating between active and
passive policies, as well as presents the most important changes in the Polish labor
market after 1989, and especially after the Polish accession to the European Union.
In the empirical part the structure of the labor market policy expenditure in Poland
was examined. The labor market policy expenditure in Poland and European Union
in 2005–2011 were compared. The research answers the question of the direction of
changes in the Polish labor market in the context of institutional factors.
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PROBLEMY DEMOGRAFICZNE POLSKI
Słowa kluczowe: rozwój demograficzny, urodzenia żywe, zgony, małżeństwa,
rozwody.

DEMOGRAPHIC PROBLEMS OF POLAND
Keywords: demographic development, live births, deaths, marriages, divorces.
Wstęp
Tendencje zmian rysujące się w liczbie i strukturze ludności Polski budzą
niepokój wśród osób zajmujących się problemami demograficznymi. Demografia
jest nauką o prawidłowościach rozwoju ludności w określonych warunkach gospodarczych i społecznych. Przy pomocy metod statystycznych bada stan i strukturę
ludności oraz zmiany wynikające z dotychczasowego i przewidywanego ruchu
naturalnego i wędrówkowego. Jej nazwa pochodzi od greckich słów: demos – lud,
grapheia – opis. [ 3, s.13]
Polska staje się krajem o niekorzystnej strukturze ludności pod względem
wielu cech demograficznych oraz społeczno-zawodowych. Rodzi to określone reperkusje dla gospodarki kraju oraz sytuacji bytowej społeczeństwa polskiego. Istotną
kwestią jest uwzględnienie konsekwencji procesu demograficznego starzenia się
społeczeństwa polskiego w kształtowaniu polityki gospodarczej i społecznej. Polityka społeczna państwa polskiego powinna zmierzać w kierunku łagodzenia, czy też
likwidacji przyczyn obniżenia poziomu przyrostu naturalnego ludności Polski,
wykreowania etosu polskiej rodziny, stworzenia odpowiednich warunków na rynku
pracy, rozwiązania problemów mieszkaniowych młodych ludzi by zakładali rodziny
w Polsce. Tego rodzaju polityka prorodzinna, polityka zatrudnienia z pewnością
przyczyniłaby się do zahamowania tempa emigracji młodych ludzi, udających się
w poszukiwaniu miejsc pracy i warunków godziwego życia do innych krajów.
Efekty takiej polityki będą widoczne dopiero w długiej perspektywie czasowej
dlatego należy szybko rozpocząć odpowiednie działania w polityce ludnościowej.
Celem artykułu jest przedstawienie aktualnych tendencji w rozwoju demograficznym Polski do roku 2013 i konsekwencji zachodzących w nim negatywnych
zjawisk, które w przyszłości zaważą na liczbie i niekorzystnej strukturze ludności
według wieku.
1.

Zmiany w liczbie i ludności Polski do roku 2013

Charakterystyczną cechą rozwoju demograficznego w Polsce powojennej była
eksplozja demograficzna w latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku, nazywana
wyżem demograficznym. W konsekwencji lata 1948 – 1959 to tzw. okres kompensaty powojennej, gdzie odnotowano najwyższą liczbę urodzeń 723 tys. w 1955 roku.
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W drugiej połowie lat sześćdziesiątych wystąpił niż demograficzny, jako konsekwencja obniżenia się liczby potencjalnych rodziców (wejście w okres rozrodczy
osób urodzonych w latach drugiej wojny światowej). Na lata siedemdziesiąte
i osiemdziesiąte przypada okres tzw. echa wyżu demograficznego z lat pięćdziesiątych. Nie powtórzyła się jednak rekordowa liczba urodzeń z 1955 roku. Natomiast
od roku 1983 można zauważyć stałą tendencję obniżenia liczby urodzeń z poziomu
723,1 tys. do 351,1 tys. w 2003 roku. W następnych latach liczba urodzeń wykazała
tendencję rosnącą do poziomu 413,3 tys. (57% liczby urodzeń żywych z 1983 roku)
w 2010 roku, jako tzw. echo echa wyżu demograficznego z lat pięćdziesiątych.
Od 2010 roku liczba urodzeń z roku na rok maleje.
Falowanie demograficzne, które można zaobserwować w powojennej historii
Polski ma swoje konsekwencje w kształtowaniu się stanu liczby ludności obecnie.
Z opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny danych wynika, że szacowana
liczba ludności na koniec roku 2013 wynosiła 38496 tys. osób. [12, s. 1]. Jest to liczba mniejsza niż w z końca 2012 r. o 37 tys. osób. Determinanty liczby ludności
przedstawione na rysunku 1., czyli urodzenia żywe i zgony wyznaczają tempo przyrostu naturalnego ludności, ten zaś korygowany jest o saldo migracji zagranicznych
ludności. Należy zaznaczyć, że w całej powojennej historii Polski mamy do czynienia z ujemnym saldem migracji zagranicznych. Według danych GUS w 2013
roku odnotowano najniższy ujemny poziom przyrostu naturalnego po II wojnie
światowej. Liczba urodzeń była mniejsza od liczby zgonów o ok. 15 tysięcy osób,
przekroczyła tym samym poziom ujemnego przyrostu naturalnego z lat 2002 – 2005,
a ściślej z najgorszego roku, czyli 2003 w którym wynosiła – 14,1 tys., co z ujemnym saldem migracji w tymże roku spowodowało obniżenie liczby ludności Polski
o 27,9 tys. osób. Na rysunku 1. wyraźnie widać ogromny ubytek ludności na skutek
ujemnego salda migracji w roku 2006 (wyemigrowało wówczas z Polski 36,1 tys.
osób) [8, s. 41].
Rysunek 1. Ruch naturalny i saldo migracji zagranicznych ludności w latach 1990–2013.

Źródło: [12, s.1]
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Na tle krajów Unii Europejskiej zajmujemy 6 miejsce pod względem liczby
ludności oraz 33 miejsce wśród krajów świata. Średnia gęstość zaludnienia wynosi
123 osoby na 1 km2 co plasuje nas na miejscu krajów o średniej gęstości zaludnienia
na 1 km2 . Najbardziej zaludnionym państwem Europy jest Monako, gdzie na 1 km2.
mieszka 18,3 tys. osób, zaś najsłabiej zaludnionym państwem Europy jest Islandia
z 3 osobami na 1 km2 [9, s. 769].
Podstawowym czynnikiem warunkującym rozwój liczby ludności jest liczba
urodzeń żywych. W Polsce, wg wstępnych szacunków GUS, zarejestrowano
372 tys. urodzeń żywych w 2013 roku. Liczba ta jest mniejsza niż w poprzednim
2012 roku o 2,1 tys. dzieci. Na rysunku 2. można zauważyć, że nie ma wzrostu
liczby urodzeń, jako prostej konsekwencji wzrostu liczby urodzeń w latach siedemdziesiątych i późniejszego echa wyżu demograficznego w pierwszej połowie lat
osiemdziesiątych (w związku z wejściem w wiek najwyższej płodności kobiet urodzonych w tamtym okresie). Można natomiast zauważyć znaczne obniżanie poziomu liczby urodzin do roku 2003, w którym to roku urodziło się najmniej dzieci
w całym okresie powojennym (351,1 tys. dzieci). W następnych latach, do roku
2009 liczba urodzeń wzrosła do poziomu 417,6 tys. dzieci. Tłumaczy się ten wzrost
realizacją tzw. urodzeń „odłożonych” i zwiększeniem liczby urodzeń drugich
i kolejnych. Niestety kolejne lata aż do chwili obecnej charakteryzują się obniżeniem liczby urodzin. Liczba urodzin z 2013 roku jest o ok. 51% mniejsza od liczby
urodzin w 1983 roku, czyli w okresie przypadającym na echo wyżu demograficznego z lat pięćdziesiątych.
Rysunek 2. Urodzenia żywe w latach 1946–2013 – wyże i niże demograficzne

Źródło: [GUS 2013 s.4]
„Niska liczba urodzeń nie gwarantuje – już od ponad 20 lat – prostej zastępowalności pokoleń. W 2012 r. współczynnik dzietności wyniósł niespełna 1,3,
co oznacza, że na 100 kobiet w wieku rozrodczym (15-49) lat przypadało ok. 130
urodzonych dzieci (w miastach – 121 na wsi – 143).”[12, s. 4] Polska z tak niskim
współczynnikiem dzietności znalazła się od 1999 r. wśród krajów, których poziom
płodności określany jest jako najniższy z najniższych [5, s. 99].
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Występuje zróżnicowanie tego współczynnika w przekroju miasto – wieś.
Najniższy jego poziom można zaobserwować w miastach 100-tysięcznych i większych. [10, s. 127].
Niskie współczynniki dzietności w ostatnich dekadach w Polsce nie są zjawiskiem odosobnionym. „Od ponad 40 lat Europa doświadcza zmian demograficznych, które doprowadziły do ustalenia się nowego porządku demograficznego na
kontynencie. Odwołując się do określenia Dirka van de Kaa „nowa demografia
Europy” oznacza, że ludność Europy utraciła zdolność równoważenia urodzeń
i zgonów, a to implikuje nową sytuację demograficzną w przyszłości. Dirk van de
Kaa użył tego określenia w swoim referacie „The New Demography of Europe”
wygłoszonym w dniu 8.05.2003 r. z okazji pobytu w Warszawie związanego z nadaniem mu tytułu honoris causa Szkoły Głównej Handlowej, [za 4, s. 9].
Pojęcie „nowa demografia Europy” jest określeniem poziomu niskiej dzietności, która nie zapewnia prostej zastępowalności pokoleń. Europa jest kontynentem
o długim trwaniu życia ludzkiego przy ukształtowaniu się w wielu krajach bardzo
niskiej lub niskiej płodności. Bardzo niska płodność oznacza współczynnik TFR
[Współczynnik dzietności (ang.: Total Fertility Rate – TFR) – współczynnik określający liczbę urodzonych dzieci przypadających na jedną kobietę w wieku rozrodczym (15–49 lat)] nie przekraczający 1,35. Niska płodność występuje wówczas gdy
współczynnik ten zawiera się od 1,35 do 1,5. Kraje Unii Europejskiej w liczbie 14
spośród 27 krajów w 2010 roku miały wartość tego współczynnika nie przekraczającą 1,5, a Łotwa i Węgry miały TFR poniżej 1,35.
Obserwując przebieg krzywej dzietności na rys. nr 3 można zauważyć tendencję malejącą poziomu dzietności w Polsce. Od 2011 roku Polska (z TFR= 1,297)
dołączyła do grupy krajów o bardzo niskiej dzietności. Jedynie na wsi można
zaobserwować poziom dzietności, który można sklasyfikować jako niski w porównaniu do poziomu dzietności w miastach, gdzie utrzymuje się na bardzo niskim
poziomie. Optymalna wielkość współczynnika dzietności, określana jako korzystna
dla stabilnego rozwoju demograficznego to poziom od 2,1 do 2,5.
Rysunek 3. Współczynniki dzietności w Polsce w latach 1990–2012

Źródło: [12 s.4]
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Niski poziom dzietności przy jednoczesnym wydłużaniu się życia ludzkiego
ma katastrofalne konsekwencje dla dynamiki zmian liczby ludności. Powoduje
bowiem obniżenie poziomu przyrostu naturalnego oraz intensyfikacje procesu starzenia ludności, co w konsekwencji prowadzi do pogorszenia relacji między liczebnością roczników najmłodszych, populacji w wieku produkcyjnym i populacji osób
najstarszych. Intensyfikacja starzenia się ludności, zwłaszcza kiedy osoby urodzone
w okresie powojennego wyżu demograficznego będą wkraczać w wiek poprodukcyjny, będzie równolegle zachodzić ze spadkiem liczby ludności w wieku produkcyjnym oraz starzeniem się zasobów pracy.
Zgodnie z szacunkami EUROSTAT Europa jest i będzie najstarsza demograficznie oraz będzie jedynym kontynentem o znaczącym ubytku ludności w wieku
produkcyjnym [4, s.10–11].
Przemiany demograficzne zapoczątkowane pod koniec dwudziestego wieku
w Polsce dotyczą również przesunięcia najwyższej płodności kobiet z grupy wieku
20–24 lata do grupy 25–29 lat, a także wzrostu płodności w grupie wieku 30–34
lata. Skutkiem tych zmian jest również podwyższenie mediany wieku kobiet
rodzących dziecko, która w 2012 roku wynosiła 29 lat natomiast 26,1 lat w roku
2000. Wzrósł również średni wiek urodzenia pierwszego dziecka do 27 lat (wzrost o
3 lata, w 1990 roku wynosił 23 lata).
Zmieniła się również struktura poziomu wykształcenia matek. Odsetek matek
z wykształceniem wyższym wzrósł prawie siedmiokrotnie w roku 2012 w porównaniu z początkiem lat dziewięćdziesiątych. Można wnioskować, że młodzi ludzie
decydują się najpierw na osiągnięcie określonego poziomu wykształcenia oraz
pewnego poziomu stopy życiowej odkładając założenie rodziny i jej powiększenie
na okres późniejszy. Dzietność kobiet jest ściśle powiązana z liczbą zawieranych
związków małżeńskich. W ostatnim dziesięcioleciu ok. 80 % dzieci rodzi się
w prawnie założonych rodzinach, ale też ciągle wzrasta odsetek urodzeń pozamałżeńskich, wzrasta też liczba matek samodzielnie wychowujących dzieci. [12, s. 6]
Niepokojącą tendencją, w kontekście zmniejszającej się liczby urodzeń, jest
zmniejszanie się liczby nowo zawieranych małżeństw. Ocenia się, że w 2013 roku
zawarto ok. 181 tys. nowych małżeństw, tj. o ponad 22 tys. mniej niż rok wcześniej.
Zmienia się również wiek nowożeńców. Średni wiek zawierania związków małżeńskich dla mężczyzn wynosi 28 lat a kobiet średnio 26 lat. Różnica w porównaniu
z początkiem lat dziewięćdziesiątych wynosi ok. 3 lat.
Poziom wykształcenia nowożeńców uległ znacznym zmianom. Ponad 47%
młodych panien posiadało wykształcenie wyższe w 2012 roku – podczas gdy w roku
1990 udział ten wynosił zaledwie 4%. Mężczyźni z wyższym wykształceniem
wstępujący w związki małżeńskie stanowią ponad 33% w roku 2012 wobec 5% na
początku lat dziewięćdziesiątych. [12, s. 6] Powyższe zmiany wiążą się z odmienną
od wcześniejszych lat sytuacją ekonomiczną młodych ludzi i rodzin. Trudne warunki na rynku pracy zmuszają do zdobywania wyższych kwalifikacji zawodowych
przez ich uczestników, wymuszają zwiększoną mobilność przestrzenną w związku
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z trudną sytuacją mieszkaniową młodych małżeństw, zmienia się też postrzeganie
roli kobiet w życiu społecznym oraz roli partnera i rodzica [7, s. 145].
Brak instytucjonalnego wsparcia dla młodych małżeństw w zakresie opieki nad
dzieckiem, pogarszająca się sytuacja na rynku pracy, a w ślad za tym pogarszająca
się sytuacja bytowa, brak perspektyw na zmianę często skutkuje rozpadem małżeństwa. Według szacunku GUS w 2013 roku rozwiodło się ponad 66 tys. par
małżeńskich. W latach dziewięćdziesiątych do 2002 roku orzekano w Polsce ok.
40-45 tys. rozwodów rocznie. Liczba ta gwałtownie wzrosła od roku 2004 do poziomu 71,9 tys. w roku 2006. W ostatnich latach liczba rozwodów oscyluje wokół
poziomu 60 tys. rozwodów rocznie. Małżeństwa często zamiast rozwodu decydują
się na separację. Możliwość sądowego orzekania separacji została wprowadzona
w 1999 roku. Od tego roku liczba orzekanych separacji rosła od poziomu 1,3 tys.
w roku 2000 do 11,6 orzeczonych w roku 2005. Od roku 2006 występuje obniżenie
liczby orzekanych separacji osiągając w 2013 roku poziom 2,0 tys.
Kolejnym czynnikiem determinującym zmiany w liczbie ludności to umieralność. Z danych szacunkowych GUS wynika, że w roku 2013 zmarło ponad
387 tys. osób. Jest to kolejny rok niekorzystnej tendencji – liczba zgonów wzrasta
z roku na rok. W latach 1992–1998 można zauważyć malejąca liczbę zgonów
(por. rysunek 1.), natomiast od 1999 nastąpił jej wzrost i utrzymywał się w granicach 360–380 tys. Od roku 2012 poziom liczby zgonów wzrósł powyżej 380 tys.
i wynosił 385 tys.. Do głównych przyczyn zgonów w Polsce zaliczamy tzw. choroby
cywilizacyjne, czyli choroby układu krążenia i choroby nowotworowe, stanowią one
ponad 70% wszystkich zgonów. Przyczyny umieralności są zróżnicowane ze względu na strukturę wieku osób zmarłych. Osoby poniżej 65 lat umierają najczęściej
z powodu nowotworów złośliwych (ponad 30% wszystkich zgonów), z powodu
chorób układu krążenia (ponad 27%) oraz urazów i zatruć (około 15%). Natomiast
w przypadku osób w wieku 65 lat i starszych ponad 50% zgonów stanowią choroby
układu krążenia, nowotwory złośliwe stanowią 22%, a oraz choroby układu oddechowego ok. 6%.
W grupie niemowląt oraz dzieci w wieku od 1 do 14 lat można odnotować
pozytywną tendencje spadku umieralności. Zjawiskiem niepokojącym jest wzrost
liczby samobójstw wśród dzieci i młodzieży. Samobójstwa stanowiły ok. 10%
w latach dziewięćdziesiątych a 2012 roku już prawie 15%.
W Polsce utrzymuje się zjawisko wysokiej nadumieralności mężczyzn.
W grupie wiekowej 20–25 lat współczynnik zgonów dla mężczyzn jest czterokrotnie
wyższy niż dla kobiet. [12, s. 10].
Zjawisko nadumieralności mężczyzn przekłada się na dysproporcje w długości
trwania życia kobiet i mężczyzn. Długość przeciętnego trwania życia w Polsce wynosiła dla mężczyzn 72,7 lat w roku 2012 a dla kobiet 81,0 lat. Obecnie w Polsce
mężczyźni żyją o 16,6 lat dłużej niż w połowie ubiegłego stulecia, natomiast kobiety
o 19,3 lat dłużej. [11, s. 18]. Jednak w porównaniu z krajami europejskimi Polska
pod względem długości trwania życia plasuje się na odległym miejscu. W Europie
występuje duże zróżnicowanie przeciętnej długości trwania życia, Polska zajmuje
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27 miejsce pod względem długości trwania życia mężczyzn i 24 miejsce pod
względem długości trwania życia kobiet. Mężczyźni najdłużej żyją w Islandii
i Szwajcarii (odpowiednio 80,7 i 80,5 lat), kobiety zamieszkujące Francję, Hiszpanie
i Włochy osiągają przeciętne trwanie życia wynoszące 85,3 lata. [11, s. 28]
Sytuacja demograficzna naszego kraju jest także pochodną salda migracji
zagranicznych ludności. W całym okresie powojennym (por. rysunek 1.) mamy
w Polsce do czynienia z ujemnym saldem migracji zagranicznych. „Szacuje się,
że w końcu 2012 r. poza granicami Polski przebywało czasowo 2.130 tys. mieszkańców naszego kraju, tj. o ok. 70 tys. więcej niż w roku poprzednim. Wśród emigrantów dominowały osoby, które swój czasowy wyjazd za granicę łączyły z podejmowaniem pracy lub jej poszukiwaniem”[12, s. 13]
2.

Struktura ludności według płci i wieku

Strukturę ludności według płci i wieku kształtują na określonym terytorium,
dotychczasowe tendencje dzietności, umieralności, migracji, oraz wpływ wojen
i innych klęsk żywiołowych [3, s. 134].
Najbardziej obrazowym przedstawieniem struktury ludności według płci
i wieku jest tzw. piramida wieku (por. rysunek 4.). Można na jej podstawie zobaczyć
przechodzenie wyżów i niżów demograficznych w danej populacji ludności, przyjrzeć się proporcjom liczby ludności w różnych grupach wiekowych, chociażby
takich jak wiek przedprodukcyjny, produkcyjny i poprodukcyjny, można zauważyć
zjawisko nadumieralności mężczyzn, a w ślad za tym, granicę wieku ludności, od
której zachodzi zjawisko nadwyżki liczby kobiet nad liczbą mężczyzn. Jednym
słowem można z niej wyczytać wiele prawidłowości i procesów demograficznych
zależnych od struktury ludności według płci i wieku.
Według szacunków GUS liczba ludności Polski wynosi ok. 38.496 tys. w 2013
roku. Odsetek liczby kobiet wynosi prawie 52%. Średnio na 100 mężczyzn przypada
107 kobiet (w miastach 111, a na wsi 101). Prawidłowość demograficzna polegająca
na większej liczbie urodzeń chłopców aniżeli dziewczynek powoduje nadwyżkę
liczby mężczyzn w stosunku do liczby kobiet utrzymującą się do 48 roku życia.
W grupie wieku powyżej 49 lat współczynnik feminizacji wynosi 126, a w starszych
grupach wieku (powyżej 70 lat) średnio na 100 mężczyzn przypada 180 kobiet.
Rozpatrując to zjawisko w podziale miasto – wieś okazuje się, że przewaga liczebna
kobiet w mieście zaczyna się na poziomie 40 roku życia, podczas gdy na wsi od
61 roku życia.
Przeciętny wiek mieszkańca Polski w 2013 roku wynosił 38,7 lat (liczony przy
pomocy mediany wieku). Dla mężczyzn mediana wieku wynosiła 37,0 lat, zaś dla
kobiet 40,5 lat (średni wiek kobiet jest wyższy z powodu dłuższego trwania życia).
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Rysunek 4. Piramida wieku ludności (stan w dniu 30.06.2013 r.)

Źródło: [12, s.17]
Efektem zmian w procesach demograficznych, a przede wszystkim tendencji
obniżania się poziomu liczby urodzeń od początku lat dziewięćdziesiątych są zmiany w liczbie i strukturze ludności w wieku nieprodukcyjnym i produkcyjnym.
Zmniejszyła się liczba i odsetek dzieci i młodzieży (0–17 lat).
Ludności w wieku przedprodukcyjnym, wg szacunków, było ok. 7 mln. (ok.
65 tys. mniej niż w 2012 r.), a udział w całej populacji wyniósł ok. 18,2% wobec
24,4% w 2000 r. i 29% w 1990 r.
Odsetek dzieci w wieku poniżej 15 lat wynosił ok.15% ogółu ludności
w 2013 r. podczas gdy w roku 2000 wynosił 19% a w 1990 roku 25%.
Udział osób w wieku produkcyjnym na początku dwudziestego pierwszego
wieku (do 2009 roku) wykazywał tendencję rosnącą. Zapewne było to skutkiem
wchodzenia w wiek produkcyjny osób urodzonych w ostatnim wyżu demograficznym (z początku lat osiemdziesiątych XX wieku). Niestety od roku 2010 odsetek tej
grupy się obniża i w 2013 roku wyniósł 63,6%. Jest to skutek m.in. osiągania wieku
poprodukcyjnego roczników osób urodzonych w wyżu demograficznym z lat pięć62

dziesiątych ubiegłego wieku. W następnych latach należy się spodziewać obniżenia
poziomu liczby ludności w wieku produkcyjnym nawet przy uwzględnieniu ustawowego przesunięcia granicy wieku emerytalnego począwszy od 2013 r. Z danych
GUS wynika, że liczba osób wieku produkcyjnym zmniejszyła się o ok. 126 tys.
osób w roku 2013 w porównaniu z rokiem 2012, w tym o 80 tys. osób w wieku
niemobilnym (45–59/64 lat). W konsekwencji można zaobserwować dalszy wzrost
liczby osób w wieku poprodukcyjnym. W porównaniu z liczbą osób w wieku
poprodukcyjnym w roku 2012 liczba ta wzrosła o ok. 153 tys. w 2013 r.
Szczególną uwagę należy zwracać na relacje między poszczególnymi grupami
wieku nieprodukcyjnego i produkcyjnego. W roku 2013 na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało ok. 57 osób w wieku nieprodukcyjnym. Niekorzystne zmiany mają miejsce w grupie wieku przedprodukcyjnego – na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 29 osób w 2013 roku, gdy w roku 2000 przypadało 40 osób,
a w roku 1990 przypadało 50 osób.
Rośnie także odsetek ludzi starszych (w wieku 65 lat i więcej – razem mężczyzn i kobiet). Osoby starsze stanowią 14,3% całej populacji, podczas gdy w 2000
roku ich udział wynosił 12,4%, a w roku 1990 wynosił 10,2%. [12, s. 16] Według
prognoz Eurostat odsetek osób starszych w Polsce w roku 2060 będzie wynosił
34.5% wobec odsetka dla 27 krajów europejskich wynoszącego 29,5%. Liczba
ludności zgodnie z tą prognozą wyniesie 32.710 tys. osób, czyli w porównaniu
z liczbą ludności z roku 2013 obniży się o 5.786 tys. osób [2].
Zakończenie
Liczba ludności Polski kształtowała się pod wpływem wielu czynników.
Zmiany liczby ludności naszego kraju po drugiej wojnie światowej i w wyniku
przesunięcia granic były ogromne. Ubytek liczby ludności wyniósł ok. 11 milionów
osób. Poziom liczby ludności z 1938 roku (34.923 tys. osób) zdołano osiągnąć
dopiero w 1978 roku (35.081 tys. osób). W rozwoju demograficznym Polski można
zaobserwować przesuwanie się wyżów i niżów demograficznych. Kolejne, jednak,
echo wyżu demograficznego charakteryzowało się coraz mniejszą amplitudą liczby
urodzeń.
Obecnie sytuacja demograficzna Polski budzi głęboki niepokój z powodu braku
perspektyw na stabilny rozwój demograficzny. Przykładem niekorzystnych zmian
demograficznych jest utrzymujący się bardzo niski poziom dzietności w miastach
i niski na wsi. Jest to poziom, który nie zapewnia prostej zastępowalności pokoleń.
Demografowie obserwujący procesy demograficzne w różnych krajach postawili tezę, że u podstaw tego zjawiska leży zmiana zachowań dotyczących rodziny,
czyli:
–
opóźnianie tworzenia związków i rodzenia pierwszego dziecka,
–
obniżenie poziomu płodności,
–
deinstytucjonalizacja rodziny, która przejawia się poprzez zmniejszenie się
znaczenia małżeństwa jako instytucji na rzecz instrumentalnego traktowania
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–

jako formy kontaktu ułatwiającego funkcjonowanie pary, zwłaszcza pary
z dziećmi,
destabilizacja rodziny przejawiającej się rosnącym ryzykiem rozpadu związku,
także wskutek coraz częstszego występowania związków nieformalnych jako
form tworzenia rodziny. [4, s. 12–13]

W najbliższych latach nie można postawić tezy o odwróceniu negatywnego
trendu demograficznego w Polsce w świetle takich procesów, jak: wzrost średniego
wieku kobiet rodzących pierwsze dziecko, ekonomiczny przymus pracy kobiet, brak
wystarczającej instytucjonalnej opieki nad dzieckiem, wzrost średniego wieku młodożeńców, malejąca liczba małżeństw, rosnąca liczba rozwodów i ujemne saldo
migracji ludności (w większości jest to skutek emigracji ludzi młodych, często dobrze wykształconych, którzy zamiast zakładać rodziny w Polsce wyjeżdżają w poszukiwaniu pracy i zakładają rodziny w krajach docelowych „ze wstępnych danych
wynika, że ujemne saldo migracji definitywnych w 2013 roku wyniosło ok. - 22 tys.
(wobec - 6,6 w 2012 roku) [12 s. 13]. Utrzymywanie się takiego stanu rzeczy
spowoduje najprawdopodobniej niekorzystne zróżnicowanie w rozwoju demograficznym, utrudnienia na rynku pracy i ogromne obciążenie systemu ubezpieczeń
społecznych. [6, s. 169]
Drugim czynnikiem, który będzie powodował narastanie nakładów na system
opieki zdrowotnej i system emerytalny jest proces starzenia się polskiego społeczeństwa spowodowany pozytywnym zjawiskiem jakim jest wydłużanie się średniego trwania życia, ale pogłębiany przez bardzo niski poziom dzietności. „Państwo
polskie staje przed koniecznością uświadomienia obywatelom skali i wieloaspektowych konsekwencji procesu demograficznego starzenia się społeczeństwa. Edukacja
w tym zakresie wydaje się jedyną sensowną drogą do społecznej akceptacji wskazanych celów polityki wobec osób starszych i powiązanych z tym wydatków ze
środków publicznych. Pozwoli to na uniknięcie konfliktów interesów różnych
pokoleń.” [1, s. 76]
Skalę katastrofy demograficznej, która czeka społeczeństwo polskie przy
niezmienionej polityce ekonomicznej, społecznej i rodzinnej można oszacować na
podstawie komunikatu Eurostat opublikowanego w 2011 roku przedstawiającego
prognozy demograficzne dla Europy. Prognoza zakłada, że liczba ludności Polski
obniży się do poziomu 32,7 milionów. Z liczb opublikowanych przez Eurostat
wynika, że w Polsce wystąpi jeden z najwyższych poziomów odsetka ludzi w wieku
poprodukcyjnym (34,5%) w roku 2060., tylko Łotwa i Rumunia będą miały więcej
ludzi w wieku poprodukcyjnym niż Polska. Należy tu podkreślić, że taka struktura
demograficzna społeczeństwa polskiego będzie rodziła wiele negatywnych konsekwencji dla budżetu państwa. Starzenie się społeczeństwa danego kraju zawsze
powoduje wzrost kosztów opieki zdrowotnej oraz kosztów świadczeń emerytalno–
rentowych, przy mniejszej liczbie osób w wieku produkcyjnym, które mogą zapewnić sfinansowanie tych świadczeń. [2]
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Streszczenie
Największym bogactwem kraju są jego ludzie dlatego szczególnie uważnie należy
śledzić tendencje zachodzące w rozwoju demograficznym kraju. Stan i struktura
ludności są determinowane przez urodzenia, aktualne trendy dzietności, umieralność, saldo migracji zagranicznych oraz przeciętną długość trwania życia. Polska
znalazła się w bardzo trudnej sytuacji demograficznej. Utrzymujący się przez wiele
lat niski poziom dzietności, ujemny przyrost naturalny, ujemne saldo migracji
zagranicznych przy wydłużaniu się przeciętnego trwania życia spowodują nieko65

rzystną relacje osób w wieku poprodukcyjnym do osób w wieku produkcyjnym.
Liczba ludności Polski będzie malała, społeczeństwo polskie będzie się starzało,
odsetek ludzi starych w stosunku do liczby ludności w wieku produkcyjnym będzie
jednym z najwyższych w Europie w 2060 r.
Summary
The greatest wealth of a nation is its people and that is why it is necessary to
monitor the trends related to the demographic of a given country. The state and the
structure of a society are determined by birth, mortality and total fertility rates; and
also by the net migration balance and the average life period.
Poland has found itself in a very difficult demographic situation. The total fertility
rate remaining low for years, the negative migration balance and population growth
in conjunction with rising life expectancy will result in a disadvantageous relation
between the old people and the working-age population. The population of Poland
will be decreasing and aging, the ratio between the old people and the working-age
population will be one of the highest in Europe in 2060.
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ROZWÓJ TURYSTYKI POŚRÓD ZADAŃ JEDNOSTEK
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZE SZCZEGÓLNYM
UWZGLĘDNIENIEM KAZUSU GMINY WŁADYSŁAWOWO
Słowa kluczowe: samorząd terytorialny, rozwój turystyki, plany zagospodarowania
przestrzennego, gospodarka komunalna.

DEVELOPMENT OF TOURISM AMONG DUTIES OF LOCAL
GOVERNMENTS WITH SPECIAL ACCOUNT
OF MUNICIPALICY OF WLADYSLAWOWO

Key words: local government, development of tourism, zoning plans, communal
services.
Wstęp
Niniejszy tekst przedstawia miejsce turystyki pośród zadań w jakie ustawodawca wyposażył jednostki samorządu terytorialnego. Jest to obszar o tyle ciekawy,
że zadania te choć ważne dla wielu jednostek nie wynikają wprost z przepisów prawa a stanowią częściej sferę działań dobrowolnych tych jednostek i ich społeczności.
Tekst dokonuje analizy przepisów w tym zakresie zestawiając to z narzędziami
jakimi w tym obszarze dysponują jednostki samorządu terytorialnego. Stąd elementem pracy jest także wskazanie roli planów zagospodarowania przestrzennego dla
całości rozwoju gospodarczego, także rozwoju w sferze turystyki. Zatem jako metodę badawcza zastosowano metodę obserwacyjną i studium indywidualnych przypadków.
Opisany w pracy kazus rozwoju gminy Władysławowo nie tylko teoretycznie,
ale i praktycznie obrazuje instrumenty prawne oraz działania natury społecznopolitycznej jakie ta jednostka podejmuje w zakresie rozwoju gospodarki turystycznej. Co ważne, podkreślono tu także rolę właściwego projektowania przestrzeni
publicznych i terenów zielonych, co w opisywanej gminie i jej wybranych realizacjach jest zasługą studentów i absolwentów Wydziału Architektury Sopockiej
Szkoły Wyższej.
1.

Turystyka pośród zadań jednostek samorządu terytorialnego
1.1.

Model samorządu terytorialnego w Polsce

Samorząd to struktura organizacyjna i działalność, w której określone podmioty, niezależnie od zwierzchniej władzy mają możliwość i dokonują samo-decy67

dowania o istotnych dla nich sprawach. Najczęściej zakres ten jest określonych
ramami prawa publicznego oraz wewnętrznego danej organizacji. Najbardziej rozpowszechnionymi rodzajami samorządu są samorządy funkcjonalne zrzeszające
przedstawicieli określonych zawodów zaufania publicznego 1 oraz samorząd terytorialny.
Samorząd terytorialny stanowi wyodrębniony w strukturze państwa, powstały
z mocy prawa, związek lokalnego społeczeństwa, powoływany do samodzielnego
wykonywania administracji publicznej, wyposażony w materialne środki umożliwiające realizację nałożonych nań zadań. Funkcjonowanie samorządu terytorialnego
jest efektem ale i narzędziem decentralizacji państwa, czyli przenoszenia jego zadań
na te szczeble administracji, które są najbliżej odbiorców usług publicznych, czyli
bliżej lokalnego społeczeństwa 2.
Samorząd terytorialny, nie funkcjonujący w okresie PRL 3, został w Polsce
reaktywowany w roku 1990 4. Jednakże dopiero reforma z 1998 roku przywróciła,
od 1 stycznia 1999 roku jego trójstopniowy podział na wzór tego z okresu II RP.
Do istniejącego szczebla wojewódzkiego i gminnego podziału terytorialnego dodano
pośredni szczebel powiatu 5. Nowy podział terytorialny z założenia odpowiadał
strukturze samorządu terytorialnego. Celem reformy było wszakże, przede wszystkim, zbudowanie samorządności, przybliżenie władz do obywateli 6.
Ilość województw została zmniejszona z 49 do 16, a znaczna część miast
tracących wówczas prawa siedzib wojewodów skorzystała z możliwości uzyskania
statusu miasta na prawach powiatu 7. Reformę samorządową z 1998 roku zweryPowstałe na gruncie dyspozycji art. 17 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku,
(Dz.U. 2009, 114, 946). Więcej: P. Antkowiak, Samorząd zawodowy w Polsce, Elipsa,
Warszawa 2012.
2
Więcej: E. J. Nowacka, Samorząd terytorialny jako forma decentralizacji administracji
publicznej, LexisNexis, Warszawa 2010.
3
Nie należy mylić samorządu terytorialnego z podziałem terytorialnym kraju, który
funkcjonował w PRL w różnych formach.
4
Ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, (t.j. Dz.U. 2013 r., poz. 594
z późn. zm.), funkcjonująca pierwotnie pod nazwą „ustawa o samorządzie terytorialnym” z uwagi, iż ówczesny samorząd terytorialny obejmował jedynie szczebel gminny.
5
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 roku w sprawie utworzenia
powiatów, (Dz. U. Nr 103, poz. 652 z późn. zm.).
6
Więcej: P. Chmielnicki (red.), Konstytucyjny system władz publicznych, LexisNexis,
Warszawa 2009, s. 183-184.
7
Prawo uzyskania praw powiatu przyznano miastom, które do 31 grudnia 1998 roku
były siedzibami wojewodów, chyba że właściwa rada miasta prawa takiego się zrzekła,
co miało miejsce w przypadku Sieradza. Poza tymi, miastami na prawach powiatu, stały
się 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.
1
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fikowano, zgodnie z delegacją ustawową, pod koniec roku 2000. W wyniku tego
przeglądu powstało kilka dodatkowych powiatów 8. Stąd aktualnie podział terytorialny Polski i równoległy system samorządu terytorialnego obejmuje 16 województw samorządowych, 380 powiatów 9 oraz 2479 gmin 10.
Organami uchwałodawczo-kontrolnymi poszczególnych jednostek samorządu
terytorialnego są: rada gminy 11, rada powiatu oraz sejmik województwa. Natomiast
organami wykonawczymi poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego są:
wójt 12, zarząd powiatu 13 oraz zarząd województwa 14.
1.2.

Zadania jednostek samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju turystyki

Zadania z zakresu administracji publicznej między organy administracji rządowej i samorządowej rozdzielono po raz pierwszy, zaraz po przywróceniu samorządu
terytorialnego w formie gmin 15. Normy ustawowe aktualnie regulujące podział tych
zadań posługują się tu klasycznym podziałem na zadania własne i zlecone przez
administrację rządową, 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 16.
Rozwój turystyki pośród zadań własnych województwa samorządowego nie
występuje bezpośrednio w zapisach ustawowych 17. Samorząd województwa określa
wszakże strategię rozwoju województwa, co jest priorytetem jego działalności,
uwzględniającą w szczególności takie cele jak pobudzanie aktywności gospodarczej,
podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa,
zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy uwzględnieniu
potrzeb przyszłych pokoleń 18, ale nie ma pośród nich konkretnych zadań zwiąMiędzy innymi w województwie pomorskim powiat sztumski został wydzielony
z powiatu malborskiego.
9
W tym 314 powiatów ziemskich i 66 powiatów grodzkich.
10
W rym 306 gmin miejskich, 597 miejsko-wiejskich i 1578 gmin wiejskich.
11
W przypadku gmin miejskich oraz gmin na prawach powiatu jest to rada miasta.
12
W przypadku gmin wiejsko-miejskich i miejskich o populacji do 100 tysięcy
mieszkańców jest to burmistrz, w przypadku pozostałych gmin miejskich i gmin na
prawach powiatu prezydent miasta.
13
Na czele którego stoi starosta.
14
Na czele którego stoi marszałek.
15
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. z 1990 r.,Nr. 34, poz. 198 z późn. zm.).
16
Są to zamiennie „kompetencje”, „zadania” i „sprawy”. Zobacz: B. Dolnicki, Samorząd
terytorialny, Zakamycze, Kraków 2006, s. 64.
17
Art. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa,
(t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.).
18
Jest to umocnienie tezy, że warto aby rozwijana turystyka realizowała także cele
i założenia zrównoważonego rozwoju, gdyż wówczas tylko wpływa ona pozytywnie
8
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zanych z turystyką. Jednocześnie samorząd województwa prowadzi politykę rozwoju województwa, na którą składa się m.in. tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, utrzymanie i rozbudowa infrastruktury, wspieranie rozwoju kultury oraz
sprawowanie opieki nad dziedzictwem kulturowym i jego racjonalne wykorzystywanie, promocja walorów i możliwości rozwojowych województwa, co także jedynie pośrednio wskazuje na rozwój turystyki. Wszakże w ustawie jest mowa 19, iż samorząd województwa wykonuje zadania określone dalszymi ustawami m.in.
w szczególności w zakresie kultury fizycznej i turystyki, ale dotyczy to innych
działań 20.
Ustawa o samorządzie powiatowym 21 wskazuje na kulturę fizyczną i turystykę
pośród zadań publicznych o charakterze ponadgminnym, jakie wykonuje powiat
obok edukacji ponadgimnazjalnej, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, pomocy
rodzinie, infrastruktury i walki z bezrobociem. Jednakże zwrot ten nie jest ani ostry,
ani szczegółowo rozwinięty, czy to w doktrynie, czy orzecznictwie. Dość powszechnie powiaty realizują to zadanie poprzez udział finansowy w realizacji inwestycji
infrastruktury turystycznej o charakterze ponadgminnym, jak np. drogi rowerowe,
utrzymaniu miejsc pamięci, czy bezpośrednie wsparcie sportu i realizacji zadań
reklamowo-promocyjnych.
Konstrukcja katalogu zadań własnych gminy jest o tyle szeroka, że sama Konstytucja RP mówi, iż to gmina wykonuje wszystkie zadania samorządu terytorialnego
nie zastrzeżone dla innych jednostek 22. Stąd zasadą rozdziału takich zadań jest przypisanie ich gminie, a wyjątkiem jest przeniesienie ich do kompetencji powiatu czy
województwa samorządowego. Ustawa o samorządzie gminnym wskazuje szeroki
katalog działań związanych z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty jakie
należą do zadań własnych gminy 23. Zadania własne gmina wykonuje we własnym
imieniu, jak również czyni to na własną odpowiedzialność w taki sposób, jaki został

i długotrwale na rozwój regionalny i dobrobyt lokalnej społeczności. Więcej: T. BojarFijałkowski, Sport dla zdrowia, ekoturystyka dla środowiska naturalnego. Aspekty zrównoważonego rozwoju, [w:] Turystyka i sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu
życia, W. W. Gaworecki, Z. Mroczyński (red.), WSTiH, Gdańsk 2008, s. 79-84.
19
Art. 14 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa, (t.j. Dz.U.
z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.).
20
Zadania rejestracji i nadzoru nad przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie organizowania turystki i pośrednictwa w zakupie usług turystycznych,
czy certyfikacji przewodników turystycznych i pilotów wycieczek według ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (Dz.U. Nr 133, poz. 884 z późn. zm.).
21
Art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, (t.j. Dz.U.
z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.).
22
Ust. 3 art. 164 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku, (Dz.U. z 2009 r., Nr 114,
poz. 946).
23
Art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, (t.j. Dz.U. z 2013 r.,
poz. 594 z późn. zm.).

70

przewidziany w ustawach. Wykonywane przez gminy zadania bardzo ogólnie można też podzielić na trzy zasadnicze grupy: 24
–

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

–

W dziedzinie komunalnej, które wiążą się z zaopatrywaniem w wodę, utrzymaniem zieleni, cmentarzy komunalnych, dróg gminnych czy też oczyszczania
ścieków 25.

–

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

Są więc pośród nich te istotne dla rozwoju turystyki, jak planowanie przestrzeni publicznej, w tym tworzenie infrastruktury i jakże ważnego dla turystyki transportu, kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, coraz istotniejszej dla
wizerunku gmin zieleni gminnej i zadrzewień oraz wskazanej bezpośrednio turystyki, ze wskazaniem terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Katalog ten
zamyka promocja gminy najczęściej dokonywana przy użyciu pełnego wachlarza
narzędzi marketingowych.
Zdarza się także, że gminom, powiatom czy województwom przypada rola
gospodarza wielkiej imprezy turystycznej, co pośrednio wynika z ich zadań ustawowych, acz fakultatywnych, a nie obligatoryjnych. Wówczas niektóre z zadań, jeśli
przekraczają możliwości jednej jednostki samorządu terytorialnego są realizowane
wspólnie przez kilka, razem z administracją rządową. Przyjmuje to różnorakie formy prawno-organizacyjne oraz opiera się, czasem, na specjalnych przepisach 26. Inną
formą współdziałania jednostek samorządu terytorialnego są porozumienia, które
mają na celu wspólne wykonywanie zadań publicznych. Ustawy o samorządzie terytorialnym dopuszczają w ramach współpracy tworzenie związków międzygminnych 27, zawieranie porozumień i stowarzyszeń. Przedmiotem takich działań mogą
być zarówno zadania własne, jak i zlecone. Współdziałanie takie jest także możliwe
M. Kosek-Wojnar, K. Surówka, Podstawy finansów samorządu terytorialnego, PWN,
Warszawa 2007, s. 164.
25
Zobacz: T. Bojar-Fijałkowski, Gospodarka odpadami komunalnymi jako ekologiczny
instrument estetyki w gminie – uwagi prawne, Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo
2/II/2012, s. 31-40.
26
Zobacz: T. Bojar-Fijałkowski, Specjalne regulacje prawne na UEFA EURO 2012
w Polsce, [w:] EURO 2012 Polska-Ukraina. Aspekty organizacyjno-ekonomiczne,
M. Boruszczak (red.), WSTiH, Gdańsk 2012, s. 13-22.
27
Związków komunalnych, które np. jak Komunalny Związek Gmin Zatoki Puckiej
mają wykonywać zadania gmin członkowskich w zakresie ochrony wód i właśnie
promocji turystyki czy inne, które np. organizują i eksploatują wspólnie instalacje
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.
24
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na różnych szczeblach samorządu terytorialnego, na przykład wspólnie i gmin,
i powiatów 28.
Zadania publiczne jednostek samorządu terytorialnego wykonują w oparciu
o własną osobowość prawną i na własną odpowiedzialność. Jest to wyrazem jej
samodzielności, której przypisuje się zarówno publiczno-prawny, jak i prywatnoprawny charakter 29. Samorządom, bowiem, umożliwiono uczestnictwo w życiu
gospodarczym. Posiadają one i zarządzają majątkiem, mogą powoływać podmioty
prawa handlowego, obejmować w nich udziały, w celu realizacji przez takie
podmioty własnych zadań jednostki samorządu terytorialnego.
2.

Rozwój turystyki w gminie Władysławowo
2.1.

Ogólna charakterystyka gminy Władysławowo

Władysławowo jest gminą miejską, zajmującą 39,22 km2 powierzchni ciągnących się wzdłuż wybrzeża Morza Bałtyckiego oraz Zatoki Puckiej. Populacja
niecałych 15 tysięcy mieszkańców zamieszkuje w sumie 12 jednostek pomocniczych gminy: Cetniewo, Chałupy, Chłapowo, Hallerowo, Jastrzębia Góra, Karwia,
Ostrowo, Rozewie, Szotland, Śródmieście, Tupadły i Żwirowa. Władysławowo 30
może poszczycić się historią datowaną od XII wieku, natomiast prawami miejskimi
od roku 1963.
Gospodarka gminy opiera się na przemyśle turystycznym oraz, w coraz mniejszym zakresie, morskim i rybackim. W 1938 roku utworzono tu port, który jest
aktualnie największym portem rybackim na Morzu Bałtyckim. Na terenie gminy
zlokalizowanych jest 15 kąpielisk morskich. Największymi atrakcjami turystycznymi gminy są jej plaże, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Cetniewie, aleja
gwiazd sportu oraz kempingi zlokalizowane na Półwyspie Helskim. Z historią
gminy kojarzona jest miedzy innym osoba generała Józefa Hallera, a z teraźniejszością, kompozytora i jej honorowego obywatela, Krzysztofa Pendereckiego.
Większość mieszkańców zawodowo związanych jest z obsługą ruchu turystycznego
oraz działalnością na jego rzecz. Gmina Władysławowo, w oparciu o swoje walory
przyrodnicze i klimatyczne oraz eksploatowane w przeszłości złoża solanki planuje
ubieganie się o status uzdrowiska 31.

Przykładem mogą być tu dwa funkcjonujące w Pomorskiem związki metropolitalne:
Gdański Obszar Metropolitalny (zakładka „Metropolia dla turystyki”) oraz Metropolitalne Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów NORDA (zespół ds. promocji turystycznej), które także do swoich celów wpisują promocję członków związki i wspomaganie rozwoju gospodarki, w tym turystycznej.
29
Zobacz: L. Klat-Wertelecka, Problem samodzielności gmin a ochrona praw podmiotowych jednostki, Samorząd Terytorialny 1998, nr 10, s. 3 i następne.
30
Do 1962 roku pod nazwą Wielka Wieś.
31
W rozumieniu ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych,
(t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 651 z późn. zm.). Więcej: T. Bojar-Fijałkowski, Prawo uzdro28
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2.2.

Wybrane instrumenty administracyjno-prawne gminy służące rozwojowi turystyki na przykładzie Władysławowa

Możliwości jednostek samorządu terytorialnego w zakresie rozwoju turystyki
obejmują jedynie instrumenty pośrednie, zachęty i tworzenie ram dla działalności
sektora prywatnego. Takim narzędziem kształtowania, pod kątem rozwoju we
wszelkich aspektach, gmin i województw, są plany zagospodarowania przestrzennego. Odgrywają one kluczową rolę w rozwoju turystyki i stanowią podstawowe
narzędzie planistyczne. W wiążący sposób ustalają bowiem, będąc powszechnie
obowiązującym prawem miejscowym 32, przeznaczenie terenu, rozmieszczenie
inwestycji celu publicznego oraz określają sposoby zagospodarowania i warunki
zabudowy. To organ wykonawczy gminy, czyli wójt, przygotowuje projekty planów
a zatwierdza je uchwałą rada gminy 33. Proces ten jest z uwagi na swój ustawowo
uregulowany przebieg nie tylko długotrwały, ale i kosztowny.
W praktyce nie wszystkie gminy takie plany posiadają, dlatego też w interesie
ich mieszkańców jest doprowadzenie do uchwalenia planów z uwzględnieniem przy
ich opracowywaniu postulatów zainteresowanych mogących, zgodnie z prawem,
takowe zgłaszać w trakcie konsultacji społecznych. Duże znaczenie przy uchwalaniu
planu miejscowego mają regulacje prawa ochrony środowiska, szczególnie obszarowej ochrony przyrody 34 i krajobrazu kulturowego, w tym zamieszczenie ustaleń
wynikających z innych dokumentów, opracowań dotyczących obszarów o ograniczonym zagospodarowaniu a także prognoza oddziaływania na środowisko zaplanowanych inwestycji. We Władysławowie rozwój turystyki w znaczeniu na przykład
budowy obiektów hotelowych, promenady nadmorskiej, rozwoju pól campingowych, czy choćby potrzebnej windy na plażę w Jastrzębiej Górze ogranicza Obszar
Natura 2000 oraz Rezerwat Przyrody Słone Łąki35.
Należy dodać, że plan zagospodarowania przestrzennego jest jednocześnie
bardzo ważnym źródłem informacji zarówno dla gminy, jak i dla potencjalnych
inwestorów. Jego zapisy decydują m.in. o tym, czy dana działka budowalna może
być zabudowana, czy też nie. Ustalenia zawarte w tym planie przesądzają o kierun-

wiskowe w Polsce – stan i perspektywy, [w:] Turystyka zdrowotna i uzdrowiskowa,
M. Boruszczak (red.), WSTiH, Gdańsk 2011, s. 219-229.
32
W przypadku gminy tworzonym według zapisów rozdziału 2 ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (t.j. Dz.U. z 2012 r.,
poz. 647 z późn. zm.).
33
Więcej: W. Szwajdler, T. Bąkowski, Proces inwestycyjno-budowlany. Zagadnienia
administracyjno-prawne, TNOiK, Toruń 2004, s. 19-109.
34
Więcej: J. Ciechanowicz-McLean, T. Bojar-Fijałkowski, Obszary chronione w prawie
międzynarodowym, europejskim i polskim na przykładzie Doliny Rozpudy, [w:] Prawo
międzynarodowe, europejskie i krajowe – granice i wspólne obszary. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Genowefie Grabowskiej, B. Mikołajczyk, J. NowakowskaMałusecka (red.), UŚ, Katowice 2009, s. 130-145.
35
Więcej: T. Augustyniak, T. Bojar-Fijałkowski, Bariery rozwoju turystyki w polskim
prawie ochrony przyrody, [w:] Turystyka biznesowa, WSTiH, Gdańsk 2007, s. 100-108.
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kach i strategii rozwoju gminy 36. Informacje wypływające z planu, kształtujące
obraz gminy jako terytorium, którego wspólnota samorządowa pożąda także w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, zebrane i przekazane wybranym osobom stanowią instrument promocyjny. Promować gminę będą także dane o planowanym rozwoju przestrzennym pozyskiwane przez przedsiębiorców samodzielnie, pod warunkiem jednak, że rozwój ten będzie dla nich korzystny. Nie mniej jednak, promocyjna
funkcja planu ma szansę stać się funkcją istotną dopiero w chwili rozpoczęcia
działań składających się na tak zwany marketing przestrzeni 37.
Niestety dla wielu gmin koszty sporządzenia tego dokumentu stanowią duże
obciążenie finansowe i dlatego też z tego właśnie powodu wiele przedsięwzięć
inwestycyjnych na ich terenach nie zostaje zrealizowanych. Jak słusznie podkreśla
się w doktrynie, zarządzający gminami nie dostrzegają potencjalnych korzyści
ekonomicznych i społecznych płynących z uchwalenia nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 38. Do korzyści tych należy zaliczyć na
przykład darowizny inwestorów na ściśle określony cel w gminie, należy bowiem
zaznaczyć, że właściciel gruntu nie może finansować miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzonego dla siebie. Innym rozwiązaniem tego problemu jest możliwość wykorzystanie przepisów ustawy o partnerstwie publicznoprywatnym 39.
W literaturze przedmiotu podkreśla się, iż nieodzownym elementem planowania przestrzennego powinna stać się stała współpraca z przedsiębiorcami. Zgodnie z poglądem L. Patrzałka „planowanie urbanistyczne, przestrzenne coraz bardziej
się ekonomizuje i jest traktowane jako permanentna procedura negocjacyjna między
obecnymi i przyszłymi użytkownikami przestrzeni a organami samorządu terytorialnego” 40. Należy dodać, że w procesie planowania przestrzennego istotne są
kompleksowe oceny atrakcyjności terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą. Procedury ich sporządzania nie mogą się ograniczać wyłącznie do prostej
wyceny wartości. Muszą one analizować atrakcyjność działek uwzględniając
Porównaj: Z. Niewiadomski, Planowanie przestrzenne w systemie zadań samorządu
terytorialnego. Zagadnienia administracyjnoprawne, PWN, Warszawa 1994, s. 40
i następne; L. Pietrzak, Planowanie lokalnego rozwoju w warunkach samorządności
terytorialnej, [w:] Lokalne inicjatywy w sferze rozwoju gospodarczego, Fundacja
Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 1994, s. 38.
37
Zobacz: A. Sztando, Progospodarcza polityka przestrzenna gmin, Gospodarka lokalna
w teorii i w praktyce. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 979,
Wrocław 2005, s. 193 i następne.
38
Zobacz: J. Szreder, Rozwój przestrzeni jako jeden z czynników sukcesu gminy, Sukces
organizacji. Uwarunkowania wewnętrzne Nr 2, Prace i materiały Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007, s. 2.
39
Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.
z 2009 r., Nr 19, poz. 100 z późn. zm.). Zobacz: T. Bojar-Fijałkowski, M. Dziedzic,
Zakres umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym na gruncie ustawodawstwa
polskiego, Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo 1/I/2012, s. 95-104.
40
L. Patrzałek, Op. Cit., s. 38 i następne.
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niezbędne nakłady inwestycyjne, jakie należy ponieść, aby uruchomić na nich
działalność. Niestety, władze lokalne często nie zdają sobie sprawy z poziomu
faktycznej atrakcyjności przeznaczonych pod działalność gospodarczą gruntów,
co może wpłynąć na rozwój turystyki w gminie. Łatwo sobie wyobrazić konsekwencje takiego postępowania biorąc pod uwagę, iż walka o inwestycje prowadzona
między ośrodkami lokalnymi krajów wysoko rozwiniętych osiągnęła już wymiar
międzynarodowy 41.
Dlatego też gmina Władysławowo kontynuuje proces planowania przestrzennego. Na dzień 17 marca 2014 roku 78% powierzchni gminy było już objęte
uchwalonymi planami, a jeden z ostatnich dotyczył terenów zlokalizowanych przy
wjeździe do Władysławowa od strony Pucka 42. Ogólną intencją działań gminy
w tym zakresie jest zamiana dominującej funkcji takich miejscowości jak Tupadły,
Chłapowo czy Ostrowo z zabudowy zagrodowo-mieszkalnej, która wiązała się ściśle
z charakterem rolniczym tych miejscowości. W wyniku zmian zachodzących w rozwoju miasta, rolniczo-osadniczy charakter miejscowości został wyparty poprzez
rozwój turystyki, co swoje odzwierciedlenie znajduje również w aktualnie tworzonych i obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
Główne założenia planistyczne w obowiązujących planach określają przeznaczenie
powiązane z realizacją szeroko rozumianej funkcji turystycznej. Przeznaczenie
na zabudowę mieszkalno-zagrodową zostało wyparte przez zabudowę mieszkaniowo-usługową. Powyższe ma bezpośrednie powiązanie z rozwojem szerokiej
gamy usług stanowiących odpowiedź na potrzeby rynku turystycznego, co z kolei
wymaga właściwego określenia przeznaczenia terenu w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego.
Nieuporządkowany charakter zabudowy, zwłaszcza estetyka obiektów sezonowych, realizowanych na podstawie zgłoszenia obiektów tymczasowych na 120 dni,
stały się bardzo dużym problemem w świetle wyżej przywołanych standardów ładu
przestrzennego. Niska jakość obiektów tymczasowych coraz częściej zamiast
przyciągać turystów, staje się powodem do dyskusji na temat oceny zaniżenia
jakości wypoczynku oraz estetyki miasta. Problem niskiego standardu wykonawczego obiektów związany jest bezpośrednio z charakterem obiektu. Jego tymczasowość nie zachęca inwestorów do ponoszenia wysokich kosztów budowy, a stosunkowo niski wkład inwestycyjny pozwala na osiągniecie większych korzyści lub
ogranicza ryzyko poniesienia strat. Problem ten dotyczy większości miast turystyki
sezonowej, której krótkotrwały okres sezonu sprzyja takiemu postępowaniu. W celu
zahamowania wyżej opisanego procesu oraz wprowadzenia zmian w niepożądanym
zagospodarowaniu przestrzenią, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
jako akt prawa miejscowego wprowadza stosowne uregulowania określając nastę41

A. Sztando, Op. Cit., s. 8.
Uchwała Nr XLVI / 433 / 2013 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 25 września
2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
WŻ-3 dla obszaru pomiędzy: ul. Gdańską, Drogą Chłapowską, drogą do wsi Łebcz i do
granic administracyjnych Władysławowa położonego w miejscowości Władysławowo,
(Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z 19.11.2013 poz. 3993).
42
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pujące zasady realizacji tymczasowej zabudowy usługowo–handlowej43. W ocenie
planistów wprowadzenie powyższych standardów do treści planów miejscowych,
w długofalowym procesie będzie pozytywnie kształtować przestrzeń publiczną,
a tym samym przyczyni się do pożądanych zmian w zagospodarowaniu przestrzennym podnosząc jakość oferty gminy w aspekcie estetycznym i wizerunkowym.
Osobnym obszarem, za pomocą którego gmina może stymulować określone
indywidualne decyzje gospodarcze na swoim terenie, jest polityka fiskalna. Uprawnieniem gminy jest określanie, w granicach prawa, wysokości lokalnych opłat i podatków jak 44: opłata miejscowa 45, opłata targowa 46, czy podatek od nieruchomości.
2.3.

Działania faktyczne gminy służące rozwojowi turystyki na przykładzie Władysławowa

Rozwój, w tym turystyczny, jednostek samorządu terytorialnego, także gminy
Władysławowo, uzależniony jest od uwarunkowań ponadlokalnych oraz regionalnych. Głównymi uwarunkowaniami, które sprzyjają rozwojowi gminy, w tym
rozwojowi turystycznemu, są między innymi atrakcyjne warunki środowiska
przyrodniczego, kulturowa atrakcyjność regionu, rezerwy terenowe pod budownictwo, szczególnie służące realizacji funkcji turystycznych oraz możliwość uzyskania środków na rozwój infrastruktury w tym turystycznej z funduszy Unii Europejskiej.
Kluczem dla rozwoju każdej miejscowości turystycznej są inwestycje infrastrukturalne mające na celu zwiększenie jej atrakcyjności w oczach poszczególnych
grup docelowych odbiorców. Dla przykładu w miejscowościach uzdrowiskowych są
to sanatoria, które przyciągają seniorów, na południu Polski rozbudowana sieć
wyciągów narciarskich, która kusi amatorów zimowego szaleństwa. Infrastruktura ta
jest najczęściej własnością prywatną, rzadziej publiczną, jak w przypadku parków
uzdrowiskowych. Dzieje się tak, gdyż w niewielkim zakresie, aktualne przepisy
Obiekty winny posiadać zapewniony dostęp pieszy, rowerowy i dla osób niepełnosprawnych, maksymalna wysokość obiektów, powierzchnia zabudowy: w zależności od
przeznaczenia – minimum: 5,0 m2 – maksimum: 50,0 m2), dach dwu– lub wielospadowy
o nachyleniu połaci 22 stopni, obiekty winny być wykonane w jednorodnej formie, stylu
i charakterze. W wykończeniu elewacji należy zastosować szkło i deskowanie poziome,
wyklucza się zastosowanie płyt OSB i podobnych materiałów oraz folii, plandek czy
saidingu.
44
Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych,
(t.j. Dz. U. 2010, Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).
45
Opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę
w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach
o korzystnych właściwościach klimatycznych, walorach krajobrazowych oraz warunkach umożliwiających pobyt osób w tych celach, stąd powszechnie nazywa się ją opłatą
klimatyczną.
46
Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na
targowiskach.
43
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oparte na obowiązującej doktrynie społeczno-ekonomicznej, umożliwiają podejmowanie przed jednostki samorządu terytorialnego stricte komercyjnej działalności
gospodarczej. Takowa jest ograniczona jedynie do świadczenia usług publicznych,
w czym nie mieści się większość usług turystycznych.
Stąd, przy niewielkiej możliwości bezpośredniego inwestowania gminy
w sektor turystyczny, we Władysławowie, który jest predysponowany to rozwoju
turystyki wypoczynkowej, kwalifikowanej i biznesowej, w ostatnich latach dominuje trend nadawania niewykorzystanym i pomijanym miejscom, funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych. Jest to realizacja funkcji wspomagającej rozwój turystyki
w sposób niebezpośredni. Spora część z tych przedsięwzięć finansowana jest przy
tym z funduszy europejskich i przy współpracy przedstawicieli władz samorządowych z organizacjami pożytku publicznego. Za przykład niech posłuży zrewitalizowany w 2013 roku skwer imienia generała Józefa Hallera.
Spory pas zieleni rozpościerający się między ulicą Brzozową i Spokojną, na
którym znajduje się pomnik generała Hallera, przysłonięty chaotyczną i przypadkową zielenią, przez wiele lat marnował swój potencjał. Dopiero zacieśnienie
współpracy gminy z Wydziałem Architektury Sopockiej Szkoły Wyższej oraz
działającym na nim kołem naukowym zaowocowało ciekawą i nowoczesną koncepcją zagospodarowania tej przestrzeni. Dodatkowo współdziałanie z opiekującym się
pomnikiem Towarzystwem Przyjaciół Hallerowa zaowocowało innowacyjnym
projektem przebudowy skweru i sporządzeniem wniosku o dofinansowanie nowej
koncepcji ze środków zewnętrznych. Realizacja inwestycji pochłonęła 600 tyś
złotych, przy dofinansowaniu 509 tyś.. Pozostałą kwotę wyłożyła? gmina w ramach
puli na inwestycje w przestrzeń publiczną i zieleń miejską, czyli zadania własne.
Powstał plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią dla dzieci, zewnętrzne urządzenia
gimnastyczne, stoliki do gry w szachy, wkomponowano nowe ławki, śmietniczki
i inne elementy małej architektury. Całość wykonała spółka należąca do gminy 47 co
dodatkowo dało pozytywny efekt ekonomiczny i społeczny. Zainteresowanie
mieszkańców i odwiedzjących, omijanym dotąd miejscem, przerosło wszelkie
oczekiwania.
Projekt ten odbił się pozytywnym echem w społeczności lokalnej. Ideę pozyskania funduszy z Unii Europejskiej na przedsięwzięcia związane z tworzeniem
nowych miejsc rekreacji szybko wykorzystało Stowarzyszenia Rozwoju Władysławowa, które sporządziło wniosek o dofinansowanie stworzenia podobnej strefy
rekreacji w najstarszej dzielnicy miasta – na Szotlandzie. Ideą przedsięwzięcia było
stworzenie miejsca ogólnodostępnego dla mieszkańców i turystów, powiązanego
z tożsamością kulturową dawnego Władysławowa przy jednoczesnym pokazaniu
walorów przyrodniczych i widokowych terenu położonego nad Zatoką Pucką,
a zwłaszcza znajdujących się tam naturalnych zasobów chronionych rezerwatu
„Słone Łąki”. W projekcie, autorstwa absolwentki Wydziału Architektury Sopockiej
47

Zobacz: T. Bojar-Fijałkowski, Gospodarka komunalna jako instrument zrównoważonego rozwoju w gminie na przykładzie Władysławowa, Białostockie Studia Prawnicze
Zeszyt 14, Białystok 2013, s. 53-64.
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Szkoły Wyższej arch. kraj. Agaty Niedziałek, zaplanowano posadowienie starej
łodzi rybackiej oraz urządzeń nawiązujących do historii dzielnicy Szotland.
Kolejnym atutem inwestycji jest powstanie strefy rekreacyjnej, z której będą mogli
korzystać zarówno małe dzieci, ich rodzice oraz seniorzy. Pojawi się tam zewnętrzna siłownia oraz boisko do siatkówki, a także plac zabaw. Na terenie skweru
wyznaczono strefę piknikową wyposażoną w stoły z ławami i altany. W dalszej
części zostanie zlokalizowany taras widokowy dający możliwość obserwowania
Zatoki Puckiej i jego bogactwa naturalnego. Opracowany wniosek o dofinansowanie
uzyskał bardzo wysoką ocenę w Północnokaszubskiej Lokalnej Grupie Rybackiej,
co poskutkowało podpisaniem przez Stowarzyszenia Rozwoju Dzielnicy Szotland
i Właścicieli Rezerwatu „Słone Łąki” umowy o dofinansowanie projektu opiewającą
na kwotę 1,28 mln złotych przy 25 % wkładzie gminy na zasadach podobnych jak
na skwerze generała Hallera. Inwestycja, zakończona w pierwszym etapie pod
koniec 2013 roku, została całkowicie oddana do użytku przed sezonem letnim 2014.
Tak ważna gałąź życia społecznego mieszkańców Władysławowa, jaką
niewątpliwie jest turystyka, nie może opierać się wyłącznie na wspomnianej wyżej
współpracy z organizacjami pozarządowymi. Kolejnym, tym razem samodzielnym,
przedsięwzięciem o dużym znaczeniu była budowa Letniej Estrady Koncertowej
między portem a siedzibą Urzędu Miejskiego, co jest zadaniem własnym w zakresie
infrastruktury i kultury. W tegorocznym sezonie pełniła ona rolę centralnej areny
wakacyjnych wydarzeń, a gdy ten dobiegnie końca, stanie się miejscem do rekreacji
i wypoczynku dla mieszkańców, gdyż projekt zakłada także zagospodarowanie
przyległego terenu. Na realizację inwestycji miasto pozyskało dofinansowanie
z Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w wysokości 1,5 mln złotych.
Całe przedsięwzięcie ma się zamknąć w kwocie około 7 mln złotych.
Jako, że ustawa o samorządzie gminnym ujmuje pośród zadań własnych gminy
także promocję ze środków budżetu miasta Władysławowa organizowane są także
kampanie reklamowe. Ostatnią z nich była kampania prowadzona w pojazdach
komunikacji publicznej w największych miastach w Polsce oraz na ekranach
w salonach fryzjerskich. W ubiegłym roku przez cały okres wakacji letnich wszyscy
mieli także okazję podglądać na żywo to, co dzieje się na władysławowskiej plaży
dzięki znajdującej się tam kamerze jednej z ogólnopolskich stacji informacyjnych.
Zmieniła się zarówno przestrzeń miejska, jak i pomysły na promocję, co było
możliwe z uwagi na przypisanie tych działań do zadań własnych gminy. Wzmożona
praca służb komunalnych w zakresie oczyszczania miasta oraz projektowania
i utrzymania miejskiej zieleni także daje się zauważyć 48. Stąd działania podejmowane w ostatnich latach przez gminę w tych obszarach zostały nagrodzone w roku
2013 laurem konkursu „Teraz Polska” w kategorii najlepszy samorząd.
Zadania własne jednostek samorządu terytorialnego mogą być bowiem realizowane
także przez należące do nich spółki prawa handlowego. Więcej: T. Bojar-Fijałkowski,
Realizacja zadań własnych gminy przez spółkę kapitałową na przykładzie Abruko
Sp. z o.o. we Władysławowie, [w:] Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, A. Kołomycew, B. Kotarba (red.), UR, Rzeszów 2012, s. 429-443.
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Zakończenie
Z powyższego wywodu wysnuć można kilka uwag natury generalnej oraz
wniosków:
1.

Gmina jest, w aktualnym trójstopniowym modelu samorządu terytorialnego,
jednostką podstawową. Na niej opiera swoje funkcjonowanie współczesne,
zdecentralizowane państwo.

2.

Pośród licznych zadań własnych w jakie ustawodawca wyposaża jednostki
samorządu terytorialnego rozwój turystyki nie zajmuje należnego mu miejsca.
Zapisy ustawowe dość ogólnie mówią najczęściej o zadaniach w zakresie
„kultury fizycznej i turystyki”.

3.

Stąd wpływ jednostek samorządu terytorialnego na rozwój turystyki na swoim
obszarze odbywa się w sposób pośredni, za pomocą takich instrumentów
administracyjno-prawnych jak plany zagospodarowania przestrzennego, czy
opłaty i podatki lokalne. Szczególnie planowanie przestrzenne zdaje się być
kluczowe dla rozwoju jednostek samorządu terytorialnego we wszelkich
aspektach ich funkcjonowania.

4.

Posiadające osobowość prawną jednostki samorządu terytorialnego dokonują
inwestycji służących rozwojowi turystyki, ale wtedy kiedy są one powiązane
z innymi zadaniami, jak zarządzanie przestrzenią publiczną, utrzymanie zieleni
czy promocja.

5.

Przykład Władysławowa doskonale ukazuje poziom trudności formalnych
jakim sprostać musi gmina chcąca aktywnie stymulować rozwój gospodarczy,
w tym turystykę, ale i trudności dotykających każdego inwestora realizującego
projekty budowlane.

6.

Inwestycje takie jak skwer imienia generała Józefa Hallera, skwer w dzielnicy
Szotland czy Letnia Estrada Koncertowa we Władysławowie są przykładami
przemyślanych interdyscyplinarnych projektów jakie może współrealizować
jednostka samorządu terytorialnego, szczególnie we współpracy ze społecznością lokalną, organizacjami pozarządowymi i jednostkami naukowo-badawczymi, w tym szkołami wyższymi, przy wykorzystaniu środków Unii
Europejskiej.
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Streszczenie
Niniejszy tekst przedstawia miejsce rozwoju turystyki pośród zadań w jakie ustawodawca wyposażył jednostki samorządu terytorialnego. Pierwsza część artykułu
wskazuje jakie, konkretnie, obowiązki i uprawnienia nadano gminom, powiatom
i województwom w zakresie rozwoju turystyki. Część druga konfrontuje to ze szczegółowo opisanym kazusem Władysławowa przedstawiając wybrane instrumenty
administracyjno-prawne, w tym planistyczne, i faktyczne działania podejmowane
przez samorząd gminy w celu stymulowania i wspomagania rozwoju turystyki tej
nadmorskiej miejscowości ze wskazaniem ich podstaw prawnych. Całość kończą
wnioski oraz postulaty mające na celu ułatwienie rozwoju turystyki przez jednostki
samorządu terytorialnego. Tekst oparto na literaturze administracyjnego prawa
materialnego i prawa samorządowego oraz aktach prawnych aktualnych na dzień
28 lutego 2014 roku.
Summary
The text presents place of development of tourism among duties delegated by the
legislator to the local governments. First part of the article points what obligations
and rights were given to communities, counties and regions in terms of development
of tourism. Second part confront that with described case of Władysławowo
showing some legal and administrative instruments, including zone planning, as well
as actions taken by local government for stimulating and supporting tourism
development, including legal base for it, in this city by the sea. All is finished with
conclusions proposals which shall simplify tourism development made by local
governments. Text is based on legal literature of material administrative law and
communal law literature and as well as acts of law valid on February 28st of 2014.
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Jerzy Czesław Ossowski

WSTĄPIENIE POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ
A STOPA BEZROBOCIA W POLSCE
Słowa kluczowe: stopa bezrobocia, stopa wzrostu gospodarczego, wstąpienie do
Unii Europejskiej.

ACCESSION OF POLAND TO THE EUROPEAN UNION
AND UNEMPLOYMENT RATES IN POLAND
Key words: unemployment rates, rate of economic growth, accession to the
European Union.
Wstęp
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku zapewniło
obywatelom polskim natychmiastowe prawo do podejmowania legalnej pracy
w części krajów członkowskich. Prawa te z upływem czasu poszerzały się na kolejne państwa unijne. Zauważmy, że obywatele polscy mogli bez ograniczeń podejmować legalną pracę w następujących terminach i państwach 1:
–
od 1 maja 2004 roku w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Szwecji oraz w nowo
przyjętych państwach członkowskich (za wyjątkiem Malty),
–
od maja 2006 roku w Hiszpani, Portugalii, Grecji, Finlandii i Islandii (członek
EOG),
–
od 31 lipca 2006 roku we Włoszech,
–
od 1 stycznia 2007 roku w Bułgarii i Rumunii – nowo przyjętych państwach
Unii
–
od 1 maja 2007 w Holandii.
Możliwość stosowania tego typu przepisów przejściowych zawarta jest
w Traktacie o Przystąpieniu do UE. Należy podkreślić, że wynikające z tych przepisów ograniczenia:
–
dotyczą osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (pracowników),
–
nie dotyczą osób, które w dniu 1 maja 2004 roku byli dopuszczeni do pracy
w danym państwie przez nieprzerwany okres 12 miesięcy,
–
nie dotyczą osób prowadzących działalność gospodarczą (osób pracujących na
własny rachunek).

Informacje o trybie i terminach otwierania się europejskiego rynku pracy dla krajów
nowoprzyjętych do UE przedstawione są między innymi na stronach domowych
www.mps.gov.pl – Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Na temat polityki zatrudnienia w UE w okresie przed i po przystąpieniu Polski do UE pisze między innymi
M. Gawrycka (2011) s. 63-77.
1
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Ostatecznie obywatele polscy mogli, praktycznie rzecz biorąc, bez ograniczeń
podejmować legalną pracę we wszystkich krajach UE, już od 2011 roku.
Zarysowana powyżej sytuacja wskazuje na możliwość zmian na rynku pracy
w Polsce. Celem artykułu jest dokonanie próby oceny wpływu przystąpienia Polski
do Unii i otwarcie się rynku pracy w krajach Unii na poziom bezrobocia w Polsce.
1.

Stopy bezrobocia w Polsce w okresach przed i po przystąpieniu do Unii
Europejskiej – problem badawczy

Na wstępie warto zauważyć, że w dwu ostatnich latach poprzedzających przystąpienie Polski do Unii Europejskiej stopa bezrobocia według informacji GUS
(dotyczących bezrobocia rejestrowanego) oraz informacji BAEL (związanego
z badaniem aktywności ekonomicznej ludności) oscylowała w granicach przekraczających 20%. Z analizy danych statystycznych dotyczących tego wskaźnika wynika,
że po bezpośrednim przystąpieniu Polski do Unii następował spadek stopy
bezrobocia w kraju (patrz Tablica 1 i Wykres1):
–
z poziomu 19,0% (2004r.) do poziomu 7,1 % (2008r.) według BAEL,
–
z poziomu 19,0% (2004r.) do poziomu 9,5% (2008r.), według GUS.
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Tablica 1. Stopy bezrobocia oraz bezrobocie ogółem według BAEL i GUS na tle
stóp wzrostu PKB w Polsce w okresie od 1995 r. do 2013

Rok

Stopa bezrobocia
w%
wg BAEL
(przeciętny stan
w roku)

Bezrobocie
w tys. osób
wg BAEL
(przeciętny stan
w roku)

Stopa bezrobocia
rejestrowanego
w%
wg GUS
(stan na koniec
roku)

Bezrobocie
rejestrowane
w tys. osób
wg GUS
(stan na koniec
roku)

t

UR

UN

SB

BO

rPKB

1995

13,3397

2276,8

16,7

2628,8

5,8000

1996

12,3434

2107,8

14,8

2359,5

6,2000

1997

11,2473

1923,3

11,6

1826,4

7,0621

1998

10,5731

1815,5

11,7

1831,4

5,0132

1999

13,3249

2271,8

14,6

2349,8

4,5226

2000

16,0880

2785,0

16,9

2702,6

4,3269

2001

18,2421

3169,8

19,5

3115,1

1,2289

2002

19,9317

3430,8

20,0

3217,0

1,3657

2003

19,6426

3328,5

20,0

3175,7

3,8922

2004

18,9738

3230,3

19,0

2999,6

5,3314

2005

17,7454

3045,3

17,6

2773,0

3,6252

2006

13,8406

2344,3

14,8

2309,4

6,2046

2007

9,6019

1618,8

11,2

1746,6

6,7744

2008

7,1179

1210,8

9,5

1473,8

5,1222

2009

8,1660

1411,0

12,1

1892,7

1,6002

2010

9,6227

1699,3

12,4

1954,7

3,9021

2011

9,9656

1722,5

12,5

1982,7

4,4951

2012

10,1845

1767,8

13,4

2136,8

1,9978

2013

10,3252

1792,5

13,4

2157,9

1,6043

Źródło: Opracowanie własnych na podstawie danych GUS.

85

Roczna
stopa
wzrostu PKB
w%

Źródło: Opracowanie własnych na podstawie danych zawartych w Tablicy 1.
Powyższe spostrzeżenia pozwalają postawić następującą hipotezę badawczą:
H.B.: W wyniku wstąpienia Polski do Unii Europejskiej i stopniowego otwierania się europejskiego rynku pracy nastąpił spadek stopy bezrobocia
w Polsce.
Na tym tle postawić można następujące pytanie badawcze:
P.B.: W jakim stopniu na spadek stopy bezrobocia w Polsce wpływ miało stopniowe otwieranie się rynku pracy w Unii Europejskiej?
Udzielając odpowiedzi na to pytanie należy uwzględnić dodatkowo następujące
fakty:
–
przeciętna roczna stopa wzrostu PKB w początkowej fazie wstąpienia Polski do
UE zdecydowanie wzrosła,
–
przeciętna roczna stopa wzrostu zatrudnienia w Polsce zmieniła się z poziomu
ujemnego z okresu poprzedzającego wstąpienie Polski do UE na stopy dodatnie
w pierwszej fazie funkcjonowania Polski w UE,
–
w okresie światowego kryzysu gospodarczego w latach 2008-2013 Polska, jako
jedyny kraj w UE, zachowała dodatnie stopy wzrostu PKB; wzrost ten był
jednak niewystarczający, aby utrzymać stopy wzrostu zatrudnienia na dodatnim
poziomie, a tym samym aby bezrobocie i stopy bezrobocia nie wzrastały 2.

Problematyka dotycząca związków pomiędzy stopą wzrostu zatrudnienia a stopą
wzrostu gospodarczego w Polsce w okresie przed i po przystąpieniu do Unii Europejskiej przedstawiona została w artykule J. Cz. Ossowskiego (2010). Na podstawie
2

86

2.

Koncepcja przyczynowo-skutkowego modelu bezrobocia – przypadek
zamkniętego rynku pracy

Punktem wyjścia przy formułowaniu koncepcji przyczynowo-skutkowego
modelu bezrobocia w warunkach zamkniętego rynku pracy jest następująca definicja
stopy bezrobocia (ut):

ut =



LFt − N t 
N 
= 1 − t  = u N t , LFt 
 (−) (+) 
LFt
LFt 




(1)

gdzie:
LFt – wielkość zasobów siły roboczej na koniec okresu t,
Nt – wielkość zasobu osób zatrudnionych na koniec okresu t.
Z przedstawionej formuły zdefiniowania stopy bezrobocia wynika, że stopa ta jest:
–
ujemną funkcją liczby osób zatrudnionych w gospodarce narodowej (Nt),
–
dodatnią funkcją zasobów siły roboczej (LFt – aktywnych zawodowo).
Zauważmy, że wielkość zasobów siły roboczej (LF) na koniec okresu t zależy od:
–
wielkości zasobów siły roboczej z końca okresu t-1,
–
strumienia przypływu siły roboczej w okresie t (SpLF) (absolwenci szkół
wkraczający na rynek pracy, osoby w wieku produkcyjnym uaktywniające się
zawodowo, obcokrajowcy oficjalnie zatrudniani,...),
–
strumienia odpływu siły roboczej w okresie t (SoLF)(osoby przechodzące na
emeryturę, osoby okresowo opuszczające rynek pracy, emigracja zarobkowa,...).
Z powyższego wynika, że:

LFt = LFt −1 + SpLFt − SoLFt

(2)

Oznacza to, że przyrost zasobów siły roboczej jest różnicą pomiędzy strumieniem przypływu siły roboczej a strumieniem odpływu z rynku pracy, co możemy
zapisać w następujący sposób:

∆LFt = LFt − LFt −1 = SpLFt − SoLFt

(3)

Uznajmy, że czynnikami decydującymi o zmianie zasobów siły roboczej są
czynniki demograficzne. Jeśli w rozpatrywanym horyzoncie czasu obserwujemy
ustabilizowany poziom liczby ludności kraju, to możemy przyjąć założenie upraszczające w myśl którego, zasoby siły roboczej z dokładnością do czynnika losowego
są wielkością stałą 3. W tej sytuacji wyrażenie (3) zapisać możemy następująco:

oszacowanych modeli wyznaczono graniczne stopy wzrostu gospodarczego dla obu
podokresów przy których zatrudnienie nie maleje.
3
Warto zauważyć, że w Polsce w latach 1997–2013 – w warunkach ustabilizowanego
poziomu liczby ludności kraju – współczynnik aktywności zawodowej wahał się
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∆LFt = 0 ⇔ LFt = F = const.

(4)

Przy przyjętym powyżej założeniu, zdefiniowaną w (1), stopę bezrobocia dla
kolejnych okresów zapiszemy następująco:

ut =

F − Nt
1
= 1 − Nt
F
F

u t −1 =

⇒

F − N −1t
1
= 1 − N t −1
F
F

N t = F (1 − ut )

⇒

N t −1 = F (1 − ut −1 )

(5.1)

(5.2)

Odejmując stronami od wyrażenia (5.1) wyrażenie (5.2), otrzymujemy:

∆ut = −

1
∆N t
F

(6)

gdzie:

∆ut = ut − ut −1
∆N t = N t − N t −1
Dzieląc obustronnie (6) przez Nt-1 otrzymujemy:

∆ut
1 ∆N t
=−
N t −1
F N t −1

(7)

Wykorzystując (5.2), wyrażenie (7) zapisać możemy następująco:

∆ut
1 ∆N t
=−
F (1 − ut −1 )
F N t −1

(8)

Przekształcając (8) otrzymujemy:

∆ut = − rN t (1 − ut −1 )

(9)

gdzie:

rN t =

∆N t
N t −1

jest stopą wzrostu zatrudnienia w ujęciu ułamkowym.
Wykorzystując zdefiniowanie przyrostu stopy bezrobocia, wyrażenie (9)
przekształcić możemy do następującej postaci:

u t = − rN t (1 − u t −1 ) + u t −1

(10)

w granicach 55,5% – 58,6%. natomiast wskażnik zatrudnienia w ostatnich latach
przekraczał minimalnie 50% (por: Mały rocznik Statystyczny GUS z lat 1996–2013).
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Koncentrując swoją uwagę na nakładach pracy, możemy uznać, że zapotrzebowanie na pracę (N) jest:
–
dodatnio uzależnione od poziomu produktu krajowego (Yt = PKBt),
–
ujemnie uzależnione od upostaciowionego i nieupostaciowionego postępu
technicznego 4.
W rezultacie funkcję zapotrzebowania na pracę, w postaci multiplikatywnej,
zapiszemy następująco:

N t = B0Ytβ e −α ⋅t ,

(0 < α < 1, β > 0)

(11)

Oznacza to, że dla okresu (t-1) funkcję (11) zapiszemy następująco:

N t −1 = B0Ytβ−1e −α ( t −1) ,

(12)

Dzieląc stronami wyrażenie (11) przez wyrażenie (12) otrzymujemy:
β

 Y 
Nt
=  t  e −α
N t −1  Yt −1 

(13)

Logarytmując obustronnie (13) otrzymujemy:

ln N t − ln N t −1 = β (ln Yt − ln Yt −1 ) − α ,

(14)

Zauważmy, że:

∆ ln N t = ln N t − ln N t −1 ≅
∆ ln Yt = ln Yt − ln Yt −1 ≅

∆N t
= rN t
N t −1

∆Yt
= rYt
Yt −1

(15)

(16)

gdzie wyrażenia rNt oraz rYt są odpowiednio stopą wzrostu nakładów pracy (N) oraz
stopą wzrostu produktu krajowego (Y) w ujęciu ułamkowym.
Wykorzystując oznaczenia z (15) i (16) postać (14) zapiszemy w następujący
sposób:

rN t = −α + β ⋅ rYt

(17)

Tego typu zależność jest ściśle związana z koncepcją keynesowską. Jak czytamy:
„Podstawowym elementem keynesowskiej teorii zatrudnienia i bezrobocia jest twierdzenie, że rozmiary produkcji, zatrudnienia i bezrobocia wyznaczone są przez wielkość
efektywnego popytu na towary, obejmującego popyt konsumpcyjny i inwestycyjny, przy
czym wzrost tego popytu pociąga za sobą wzrost produkcji i zatrudnienia oraz spadek
bezrobocia (Kwiatkowski, [2009, s. 113]).”

4
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Obecnie wprowadzając (17) do (10) otrzymujemy:

ut = (α − β ⋅ rYt )(1 − ut −1 ) + ut −1

(18)

Przekształcając (18) dochodzimy do następującej postaci:

ut = α − α ⋅ ut −1 − β ⋅ rYt + β ( rYt ⋅ ut −1 ) + ut −1

(19)

Zauważmy, iż w przypadku ujęcia stopy wzrostu PKB i stopy bezrobocia
w postaci ułamkowej, ich iloczyn w przybliżeniu jest równy zero, tzn.: rYt·ut-1 ≈ 0.
Wykorzystując ten fakt, wyrażenie (19) ostatecznie zapisać możemy następująco 5:

ut ≅ α + (1 − α ) ⋅ ut −1 − β ⋅ rYt

(20)

Uwzględniając założenia dotyczące parametrów α i β, które sformułowano dla
równania (11), stwierdzamy, iż:

ut = u(ut −1 , rYt )
(+)

(−)

(21)

Na podstawie (20) i (21) powiemy, że stopa bezrobocia na koniec okresu t:
–
zmniejsza się wraz ze wzrostem stopy wzrostu PKB w danym okresie,
–
inercyjnie dostosowuje się do poziomu stóp bezrobocia z okresów wcześniejszych, tym samym inercyjnie dostosowuje się do zmieniających się poziomów
stóp wzrostu PKB.
3.

Dynamiczny model stopy bezrobocia

Utrzymując założenie o zamkniętym charakterze rynku pracy oraz wykorzystując powyżej sformułowane prawidłowości przyczynowo-skutkowe, a ponadto
pomijając zakłócenia losowe w rozpatrywanych związkach, mamy podstawę do
sformułowania następującego dynamicznego modelu charakteryzującego poziom
stopy bezrobocia:

ut = b0 + a ⋅ ut −1 + b1 ⋅ rPKBt ,
gdzie:

rPKBt =

(0 < a < 1, b1 < 0)

Yt − Yt −1
⋅ 100%
Yt −1

(22)

(23)

jest roczną stopa wzrostu PKB w ujęciu procentowym. Umówmy się ponadto,
że zmienna ut reprezentuje procentowo określoną stopę bezrobocia URt, mierzoną
według metodologii BAEL lub procentowo określoną stopę bezrobocia SBt, mierzoną według metodologii GUS.
W artykule J. Cz. Ossowskiego (2006) rozpatrzono zależność rekurencyjną, w której:
a) stopę wzrostu zatrudnienia uzależniono od stopy wzrostu gospodarczego, b) stopę
bezrobocia od stopy wzrostu zatrudnienia. Ostatecznie można było wyprowadzić
zależność stopy bezrobocia od stopy wzrostu gospodarczego.
5
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Model (22) sprowadzić możemy do przełącznikowego modelu trendu, którego
ogólną postać zapiszemy następująco 6:

ut = u(t , rPKBt )

(24)

Na podstawie modelu (22) i (24) określić możemy graniczne poziomy stopy
bezrobocia oraz krótkookresowe oraz długookresowe efekty oddziaływania
zmiennej rPKB na stopę bezrobocia u. Graficzną charakterystykę tych parametrów
przedstawiono na rysunkach 1, 2, 3 oraz 4.
A.

Graniczny warunkowy poziom stopy bezrobocia

Graniczny warunkowy poziom stopy bezrobocia (uet) wskazuje na granicę
funkcji trendu przełącznikowego (24) do której zmierza stopa bezrobocia przy
ustalonym poziomie stopy wzrostu PKB, co zapiszemy następująco:

uet =
B.

b0 + b1rPKBt
1− a

(25)

Efekt krótkookresowy oddziaływania stopy PKB na stopę bezrobocia (u).

Na podstawie (22) określamy efekt krótkookresowy oddziaływania rPKB na
stopę bezrobocia (u):

Ef tk ( ∆rPKB ) : ∆ut = b1∆rPKBt

⇒ Ef tk =

∆ut
= b1 < 0
∆rPKBt

(26)

Wykorzystując (26) powiemy, że wzrost stopy PKB o 1 punkt procentowy
w okresie t prowadzi do spadku stopy bezrobocia w tym samym okresie o b1
punktu procentowego.
C.

Efekt długookresowy oddziaływania stopy PKB na stopę bezrobocia (u)
oraz graniczna wielkość stopy bezrobocia (uet)

Jeśli założymy, że stopa wzrostu PKB ulega zmianie w czasie, wówczas musimy uznać, że graniczny warunkowy poziom stopy bezrobocia, zdefiniowany
w (25), podlega zmianie. Tym samym wykorzystując (25) określamy długookresowy efekt oddziaływania stopy PKB na stopę bezrobocia (u) w następujący
sposób:

Ef td ( ∆rPKB ) : ∆uet =

b1
∆rPKBt
1− a

⇒ Ef td =

∆ut
b
= 1 <0
∆rPKBt 1 − a
(27)

Na podstawie (27) powiemy, że jeżeli stopa PKB w okresie t wzrośnie o 1
punkt procentowy i utrzyma się na nowym poziomie, to stopa bezrobocia ostatecznie (czyli w granicy) zmaleje o [b1/(1-a)] punktu procentowego.
6

O metodzie sprowadzenia przyczynowo-skutkowego modelu dynamicznego do postaci
trendu przełącznikowego pisze w artykule J. Cz. Osowski (2007).
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Analizując efekty krótkookresowych i długookresowych zmian stopy bezrobocia, wynikające ze zmian stopy PKB, rozważyć możemy cztery potencjalne
warianty zmian, co przedstawiono na rysunkach 1, 2, 3 i 4. Przeprowadzając te
rozważania założono, że stopa wzrostu PKB przyjmowała dwa różniące się poziomy
w ten sposób, że:
dla t = 0, 1, 2, 3, ..., h-2, h-1.
–
rPKBt = rPKB0 = const.
dla t = h, h+1, h+2, ..., n-1, n.
–
rPKBt = rPKBh = const.
W wariancie pierwszym (patrz rysunek 1.) zakładamy, że stopa bezrobocia
początkowo wzrasta, zmierzając do granicy ue0. W okresie t=h następuje spadek
stopy wzrostu PKB. W wyniku tego impulsu następuje jednoczesne przesunięcie
w górę trendu stopy bezrobocia (efekt krótkookresowy) i granicy ueh do której
zmierza trend (efekt długookresowy).
Rysunek 1. Efekty krótkookresowych i długookresowych zmian stopy bezrobocia
(ut) wynikające ze spadku stopy produktu krajowego brutto (ΔrPKBt<0) w okresie
t=h w warunkach ciągłego wzrostu stopy bezrobocia.
ut
ueh

ut(t,rPKBt)
Eftd: Δuet>0

ue0
Eftk: Δut>0

gdzie:
Efekt długookresowy Eftd(ΔrPKBt):
Efekt krótkookresowy Eftk(ΔrPKBt):
Granica funkcji:
u0
0

h

Δuet = (b1/1-a)·ΔrPKBt
Δut = b1 ΔrPKBt
uet = (b0+b1rPKBt)/(1-a)
t

Źródło: Opracowanie własne
W wariancie drugim (patrz rysunek 2.) zakładamy, że stopa bezrobocia początkowo maleje, zmierzając do granicy ue0. W okresie t=h następuje wzrost stopy
wzrostu PKB. W wyniku tego impulsu następuje jednoczesne przesunięcie w dół
trendu stopy bezrobocia (efekt krótkookresowy) i granicy ueh do której zmierza trend
(efekt długookresowy).
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Rysunek 2. Efekty krótkookresowych i długookresowych zmian stopy bezrobocia (ut) wynikające ze wzrostu stopy produktu krajowego brutto (ΔrPKBt>0)
w okresie t=h w warunkach ciągłego spadku stopy bezrobocia.

ut
gdzie:
Efekt długookresowy Eftd(ΔrPKBt):
Efekt krótkookresowy Eftk(ΔrPKBt):
Granica funkcji:

u0

Δuet = (b1/1-a)·ΔrPKBt
Δut = b1·ΔrPKBt
uet = (b0+b1rPKBt)/(1-a)

Eftk: Δut<0
ue0
Eftd: Δuet<0
ut(t,rPKBt)

ueh

0

t

h

Źródło: Opracowanie własne
W wariancie trzecim (patrz rysunek 3.) zakładamy, że stopa bezrobocia początkowo wzrasta, zmierzając do granicy ue0. W okresie t=h następuje wzrost stopy
wzrostu PKB. W wyniku tego impulsu następuje jednoczesne przesunięcie w dół
trendu stopy bezrobocia (efekt krótkookresowy) i granicy ueh do której zmierza trend
(efekt długookresowy). W wariancie tym, w wyniku zaistniałego impulsu w okresie
t=h, trend stopy bezrobocia początkowo rosnący do granicy ue0, zmienia swój
charakter – stając się trendem malejącym – zmierzającym do granicy ueh.
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Rysunek 3. Efekty krótkookresowych i długookresowych zmian stopy bezrobocia (ut) wynikające ze wzrostu stopy produktu krajowego brutto (ΔrPKBt>0)
w okresie t=h w warunkach początkowego wzrostu i późniejszego spadku stopy
bezrobocia.
gdzie:

ut

Efekt długookresowy Eftd(ΔrPKBt): Δuet = (b1/1-a)·ΔrPKBt
Efekt krótkookresowy Eftk(ΔrPKBt): Δut = b1·ΔrPKBt

ue0

Eftd: Δuet<0

Eftk: Δut<0

ut(t,rPKBt)

ueh

Granica funkcji:

u0
0

uet = (b0+b1rPKBt)/(1-a)
t

h

Źródło: Opracowanie własne
W wariancie czwartym (patrz rysunek 4.) zakładamy, że stopa bezrobocia
począt-kowo maleje, zmierzając do granicy ue0. W okresie t=h następuje spadek
stopy wzrostu PKB. W wyniku tego impulsu następuje jednoczesne przesunięcie
w górę trendu stopy bezrobocia (efekt krótkookresowy) i granicy ueh do której
zmierza trend (efekt długookresowy). W wariancie tym, w wyniku zaistniałego impulsu w okresie t=h, trend stopy bezrobocia początkowo malejący do granicy ue0,
zmienia swój charakter – stając się trendem rosnącym – zmierzającym do granicy
ueh.
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Rysunek 4. Efekty krótkookresowych i długookresowych zmian stopy bezrobocia (ut) wynikające ze spadku stopy produktu krajowego brutto (ΔrPKBt<0)
w okresie t=h w warunkach początkowego spadku i późniejszego wzrostu stopy
bezrobocia.

ut

gdzie:

Efekt długookresowy Eftd(ΔrPKBt):
Efekt krótkookresowy Eftk(ΔrPKBt):
Granica funkcji:

ueh
u0

Δuet = (b1/1-a)·ΔrPKBt
Δut = b1·ΔrPKBt
uet = (b0+b1rPKBt)/(1-a)

ut(t,rPKBt)
Eftd: Δuet>0

Eftk: Δut>0
ue0
0

t

h

Źrodło:Opracowanie własne
4.

Wyniki oszacowań dynamicznego modelu bezrobocia dla okresu poprzedzającego wstąpienie Polski do Unii Europejskiej

Przed przystąpieniem do weryfikacji podstawowej hipotezy badawczej (H.B)
przeprowadzono badania poprzedzające, umożliwiające konstrukcję modelu stanowiącego podstawę do sformułowania wniosków końcowych. Procedura badań poprzedzających sprowadzała się do:
a. konstrukcji i oszacowania dynamicznego modelu stopy bezrobocia w Polsce
dla okresu poprzedzającego wstąpienie Polski do Unii Europejskiej, tj. dla
okresu od 1996 roku do 2004 roku,
b. wykorzystania oszacowanej wersji modelu do dokonania prognozy warunkowej stopy bezrobocia w Polsce dla okresu od 2005 roku do 2013 roku,
c. wyznaczenia błędów ex-post prognoz stóp bezrobocia w Polsce.
W rezultacie, uwzględniając różnice w ocenie stóp bezrobocia według BAEL
i GUS, sprawdzano jakość oszacowań następujących dwóch postaci modelu (22):

URt = b0 + a ⋅ URt −1 + b1 ⋅ rPKBt ,

(0 < a < 1, b1 < 0)

(28.1)

SBt = b0 + a ⋅ SBt −1 + b1 ⋅ SPKBt ,

(0 < a < 1, b1 < 0)

(28.2)
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gdzie:
t = 1, 2, ..., 30

– numer obserwacji dla lat 1996-2004,

rPKBt

– roczna stopa wzrostu PKB w okresie t w ujęciu procentowym,

URt

– procentowa stopa bezrobocia na koniec okresu t na podstawie danych BAEL,

SBt

– procentowa stopa bezrobocia na koniec okresu t na podstawie danych GUS.

Na podstawie danych statystycznych ujętych w Tablicy 1, wykorzystując oprogramowanie MICROFIT, za pomocą metody najmniejszych kwadratów oszacowano
obie powyższe wersje modeli. Wyniki oszacowań przedstawiono w Tablicy 2.
Tablica 2. Wyniki oszacowań MNK dynamicznych modeli stóp bezrobocia
w Polsce na podstawie danych z lata 1996-2004 (przypadki danych BAEL i GUS)
Oszacowane wartości parametrów strukturalnych oraz wartości
statystyk t-studenta dla próby na podstawie danych:
Parametry

BAEL
zmienna objaśniana: URt

GUS
zmienna objaśniana: SBt

Symbol
zmiennej

Oceny
parametrów

Symbol
zmiennej

Oceny
parametrów

b0

X0

7,221
(2,798)

X0

9,497
(3,18)

a

URt-1

0,77
(5,946)

SBt-1

0,667
(4,452)

b1

rPKBt

-0,728
(-3,073)

rPKBt

-0,888
(-3,575)

Charakterystyka próby statystycznej oraz miary jakości oszacowań modelu
n

9

9

R

0,9249

0,8882

Se

1,193

1,311

2

DW
D-h[prob]

1,8712

1,458

0,20969[0,834]

0,90975[0,363]

Efekty długookresowe oddziaływania:
Produktu
krajowego

- 3,16

- 2,67

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS
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Wykorzystując zawarte w Tablicy 2 wyniki oszacowań, określić możemy,
zgodnie z (26) i (27), efekty krótkookresowe i długookresowe oddziaływania stopy
wzrostu PKB na stopę bezrobocia. Obecnie powiemy, że:
–

Wzrost rocznej stopy PKB o jeden punkt procentowy w danym roku prowadził do spadku stopy bezrobocia w tym samym roku o około: 0,73 punktu
procentowego (w przypadku danych BAEL) lub 0,89% (w przypadku danych
GUS) – efekt krótkookresowy.

–

Wzrost rocznej stopy PKB o jeden punkt w danym roku i utrzymania stopy
wzrostu PKB na niezmienionym poziomie prowadzi do ostatecznego spadku
stopy bezrobocia o około 3,16 punktu procentowego (w przypadku danych
BAEL) lub 2,67 punktu procentowego (w przypadku danych GUS) – efekt
długookresowy.

Wykorzystując oszacowane wersje modelu, zgodnie z punktami c i b procedury
badawczej, wykonano prognozy warunkowe stóp bezrobocia na okres po wejściu
Polski do Unii Europejskiej (lata 2005-2013) oraz wyznaczono błędy prognoz.
Zauważmy, że:
–
prognoza warunkowa wskazuje na hipotetyczny poziom stóp bezrobocia, jaki
można by zaobserwować w sytuacji, gdyby Polska nie wstąpiła do Unii Europejskiej,
–
błąd prognozy ex-post, będący różnicą pomiędzy rzeczywistymi a prognozowanymi stopami bezrobocia, uznać można, w pewnym przybliżeniu, za
ocenę skutku wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.
W tablicach 3 i 4 zaprezentowano wyniki prognoz i błędów prognoz stóp
bezrobocia na okres od 2005 r. 2013 r. kw. 3. Wyniki przedstawione w tabelach
dotyczą stóp bezrobocia UR i SB w ujęciu BAEL i GUS. Jednocześnie na wykresach
2 i 3 przedstawiono obrazy graficzne omawianych tutaj rezultatów obliczeń.
Analizując wyniki zamieszczone w Tablicy 4 oraz na Wykresie 3 stwierdzamy,
że przypadku danych GUS:
–
różnice pomiędzy rzeczywistą a prognozowaną stopą bezrobocia uwidaczniać
zaczęły się od 2005 roku, przyjmując w kolejnych latach coraz większe wartości ujemne,
–
rzeczywista stopa bezrobocia, pod koniec prognozowanego okresu była niższa
od prognozowanej stopy – warunkowanej jedynie obserwowanym wzrostem
gospodarczym – o ponad 7,6 punktu procentowego.
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Tablica 3. Wyniki prognoz i błędów prognoz stóp bezrobocia w Polsce na lata od
2005 – 2013 (przypadki danych BAEL)
Rok

Stopa bezrobocia
wg BAEL

Prognozowana
stopa bezrobocia

Błąd prognozy

t

UR

FUR

DeUR=UR-FUR

Ocena błędu
standardowego
prognozy
SdFUR

2005r

17,7454

19,1886

-1,4432

1,343

2006r

13,8406

17,4774

-3,6368

2,003

2007r

9,6019

15,7457

-6,1437

2,484

2008r

7,1179

15,6146

-8,4967

2,542

2009r

8,1660

18,0761

-9,9101

2,331

2010r

9,6227

18,2961

-8,6734

2,478

2011r

9,9656

18,0341

-8,0685

2,629

2012r

10,1845

19,6492

-9,4648

2,677

2013r

10,3252

21,1788

-10,8536

2,868

Źródło: Obliczenia własne na podstawie oszacowanego modelu 28.1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zamieszczonych w Tablicy 3.
Analizując wyniki zamieszczone w Tablicy 4. oraz na Wykresie 3. stwierdzamy, że przypadku danych GUS:
–
różnice pomiędzy rzeczywistą a prognozowaną stopą bezrobocia uwidaczniać
zaczęły się od 2005 roku, przyjmując w kolejnych latach coraz większe wartości ujemne,
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–

rzeczywista stopa bezrobocia, pod koniec prognozowanego okresu była niższa
od prognozowanej stopy – warunkowanej jedynie obserwowanym wzrostem
gospodarczym – o ponad 7,6 punktu procentowego.

Tablica 4. Wyniki prognoz i błędów prognoz stóp bezrobocia w Polsce na lata od
2005 – 2013 (przypadki danych GUS)

t

SB

FSB

DeSB=SB-FSB

Ocena błędu
standardowego
prognozy
SdFSB

2005r

17,6

18,9493

-1,3493

1,438

2006r

14,8

16,6255

-1,8255

1,94

2007r

11,2

14,5699

-3,3699

2,222

2008r

9,5

14,6657

-5,1657

2,172

2009r

12,1

17,8565

-5,7565

2,101

2010r

12,4

17,9408

-5,5408

2,134

2011r

12,5

17,4706

-4,9706

2,173

2012r

13,4

19,3741

-5,9741

2,259

2013r

13,4

20,9929

-7,5929

2,447

Rok

Stopa bezrobocia Prognozowana
wg GUS
stopa bezrobocia

Błąd prognozy

Źródło: Obliczenia własne na podstawie oszacowanego modelu 28.2.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zamieszczonych w Tabeli 3.
Podsumowując tę część rozważań mamy silną podstawę aby uznać, że niezależnie od stosowanej metody określenia stopy bezrobocia (BAEL lub GUS), w wyniku wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, przy założonej stopie wzrostu PKB:
a. nastąpił spadek stopy bezrobocia,
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b.
c.

spadek stopy bezrobocia pogłębiał się wraz z upływem czasu przynależności
Polski do Unii,
w okresie spowolnienia gospodarczego wynikającego ze światowego kryzysu
gospodarczego (lata2008-2013) rzeczywiste i prognozowane stopy bezrobocia
wzrastały; prognozowane stopy wzrastały szybciej od rzeczywistych stóp.

Wyprowadzając powyżej sformułowane wnioski, dotyczące zmiany stopy bezrobocia wynikające ze wstąpienia Polski do Unii, abstrahowaliśmy od ewentualnego
wpływu przystąpienia Polski do Unii na poziom wzrostu stopy PKB. Tym samym
uznaliśmy, że zmiana stopy bezrobocia wynikała jedynie z otwarcia rynku pracy
i przepływu siły roboczej między Polską i krajami Unii Europejskiej. Zauważmy
jednak, że prognozowane stopy wzrastały szybciej od rzeczywistych stóp bezrobocia. Świadczy to, że w latach 2005–2013 miały miejsce zmiany jakościowe
w czynnikach produkcji, prowadzące do spadku granicznego poziomu stopy wzrostu
PKB, przy którym zatrudnienie nie maleje (tzw. bezzatrudnieniowa stopa wzrostu
PKB).
5.

Symulacja krótkookresowych i długookresowych efektów spadku stopy
bezrobocia wynikających ze wstąpienia Polski do UE

Na podstawie przeprowadzonych powyżej analiz, dotyczących oszacowanych
modeli i warunkowych prognoz ex-post, sformułować można następujący wniosek
generalny:
wstąpienie Polski do Unii Europejskiej wpłynęło na trajektorię zmian stopy
bezrobocia oraz położenie granicznej wielkości stopy bezrobocia.
Uznać jednocześnie należy, że efekt spadku stopy bezrobocia, wyrażający się
zmianą trajektorii:
–
nie był natychmiastowy, wykazywał opóźnienie czasowe (tzw. efekt
krótkookresowy, opóźniony),
–
pogłębiał się wraz z upływem czasu zmierzając do warunkowej granicy (tzw.
efekt długookresowy).
Uwzględniając powyższe wnioski, uznając jednocześnie, że zmienna ut alternatywnie oznacza zmienną URt lub SBt, zaproponować możemy następujące rozwiązanie modelowe:

ut = b00 + b01 X 05t + a ⋅ ut −1 + b1rPKBt + ε t

(29)

gdzie:

0 dla t = 1,2,3,...,9 (tzn. : od 1996 do 2004)
X 05t = 
1 dla t = 10,11,...18, (tzn. : od 2005 do 2013)

(30)

Na podstawie powyższego modelu określić możemy graniczny warunkowy
poziom stopy bezrobocia oraz krótko i długookresowe efekty wpływu wstąpienia
Polski do UE na poziom stopy bezrobocia.
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A.

Graniczny warunkowy poziom stopy bezrobocia:

uet =

b00 + b01 X 05t + b1rPKBt
1− a

(31)

Graniczny warunkowy poziom stopy bezrobocia (uet) wskazuje na granicę
funkcji trendu przełącznikowego (29) do której zmierza stopa bezrobocia przy
ustalonym poziomie stopy wzrostu PKB, oraz w warunkach, gdy Polska nie należała
do UE (X05t=0) lub gdy przystąpiła do UE (X05t=1).
B.

Efekt krótkookresowy wpływu wstąpienia Polski do UE na stopę bezrobocia (u) (efekt zmiany trajektorii stopy bezrobocia w warunkach, gdy
ΔX0t ≡ 1):

Ef tk ( ∆X 05) : Ef tk =

∆ut
= b01 < 0, ∆X 05t ≡ 1,
∆X 05t

(32)

Efekt krótkookresowy wskazuje, że w warunkach stałości stopy wzrostu PKB
stopa bezrobocia w okresie t, na skutek przystąpienia Polski do UE spadła o około
b01 punktów procentowych.
C.

Efekt długookresowy wpływu wstąpienia Polski do UE na stopę bezrobocia
(u) (efekt zmiany granicznego warunkowego poziomu stopy bezrobocia):

Ef td ( ∆X 05) : Ef td =

b
∆uet
= ∆uet = 01 < 0, ∆X 05t ≡ 1
∆X 05t
1− a

(33)

Efekt długookresowy wskazuje, że w warunkach stałości stopy wzrostu PKB,
stopa bezrobocia, na skutek przystąpienia Polski do UE, spadnie ostatecznie o około
b01/(1-a) punktów procentowych.
Na podstawie danych statystycznych zamieszczonych w Tablicy 1, stosując
metodę najmniejszych kwadratów, oszacowano parametry strukturalne modelu (29)
dla obu omawianych wersji. Rezultaty oszacowań, poddane dalszej analizie,
przedstawiono w Tablicy 5. Na podstawie zamieszczonych tam wyników powiemy:
–

Przyrost rocznej stopy wzrostu PKB o jeden punkt procentowy w danym
roku prowadził do spadku stopy bezrobocia w tym samym roku o około
0,69 punktu procentowego (przypadek BAEL), 0,78 punktu procentowego
(przypadek GUS),

–

Przyrost rocznej stopy wzrostu PKB o jeden punkt procentowy w danym
roku i utrzymania stopy wzrostu PKB na nowym poziomie prowadziło do
ostatecznego spadku stopy bezrobocia o około 3,47 punktu procentowego
(BAEL) lub 2,91 punktu procentowego (GUS),
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–

Wejście Polski do UE wywołało natychmiastowe przesunięcie trajektorii
zmian stopy bezrobocia o około 2,52 punktu procentowego (BAEL) lub
1,885 punktu procentowego (GUS),

–

Wejście Polski do UE wywołało długookresowy spadek stopy bezrobocia
(spadek położenia warunkowej granicy stopy bezrobocia) o około 12,6 punktu
procentowego (BAEL) względnie 7,06 punktu procentowego (GUS).

Tablica 5. Wyniki oszacowań MNK dynamicznych modeli bezrobocia w Polsce na
podstawie danych z lat 1996 – 2013 (przypadki danych BAEL i GUS).
Oszacowane wartości parametrów strukturalnych oraz wartości
statystyk t-studenta dla próby na podstawie danych:
Parametry

b00
b01
a
b1

BAEL zmienna objasniana: URt
Oceny oraz
Symbol
wartości
zmiennej
statystyk t
6,613
X0
(5,272)
-2,52
X05t
(-4,381)
0,8
URt-1
(11,26)
-0,694
rPKBt
(-4,857)

GUS zmienna objaśniana: SBt
Oceny oraz
Symbol
wartości
zmiennej
statystyk t
7,953
X0
(5,41)
-1,885
X05t
(-3,533)
0,733
SBt-1
(8,956)
-0,778
rPKBt
(-5,869)

Charakterystyka próby statystycznej oraz miary jakości oszacowań modelu
n
2
R
Se
DW
D-h[prob]

18
0,9428
1,112
1,5407
1,022 [0,307]

18
0,9207
1,033
1,2928
1,5996 [0,110]

Efekty długookresowe oddziaływania:
Produktu
krajowego
Wstąpienia
Polski do
Unii

-3,47

-2,91

-12,60

-7,06

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS
Zauważmy, że zgodnie z (31) szacunki granicznych warunkowych stóp
bezrobocia dla obu wersji modelu wynoszą odpowiednio:

URet =

6,61 − 2,52 X 05t − 0,694 ⋅ rPKBt
1 − 0,8
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(34.1)

SBet =

7,95 − 1,885 X 05t − 0,778 ⋅ rPKBt
1 − 0,733

(34.2)

Na podstawie (34.1) i (34.2) dokonać można symulacji poziomu granicznych
stóp bezrobocia w zależności od wielkości stóp wzrostu PKB w hipotetycznych
warunkach przynależności i nieprzynależności Polski do UE. Wyniki symulacji
przedstawiono w Tablicy 6.
Tablica 6. Symulowane poziomem wzrostu PKB graniczne poziomy stóp bezrobocia w hipotetycznych warunkach nieprzynależności i przynależności Polski do UE
(przypadki danych BAEL i GUS)
Założona
Graniczny poziom stopy bezrobocia
stopa wzrostu
w ujęciu BAEL w warunkach:
PKB

rPKB%

nieprzynależności
Polski do UE
n
et

Graniczny poziom stopy
bezrobocia w ujęciu GUS
w warunkach:

przynależności nieprzynależności przynależności
Polski do UE
Polski do UE
Polski do UE
p

SU

SU

0,0%

33,05

1,0%
2,0%

n
et

p

SB

SB

20,45

29,78

22,71

29,59

16,98

26,87

19,80

et

et

26,11

13,51

23,96

16,89

3,0%

22,64

10,04

21,05

13,98

3,5%

20,91

8,31

19,60

12,53

4,0%

19,17

6,57

18,14

11,07

4,5%

17,44

4,84

16,69

9,62

5,0%

15,70

3,10

15,23

8,16

5,5%

13,97

1,40

13,78

6,71

6,0%

12,23

0,00

12,32

5,25

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS
Przedstawione w tabeli 6 wyniki symulacji potwierdzają sformułowane powyżej wnioski dotyczące efektów długookresowych wynikających ze zmiany stopy
wzrostu PKB oraz przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Warto jednocześnie
zauważyć, że zakładając możliwość utrzymania się w najbliższych latach rocznej stopy wzrostu PKB w granicach od 3,0 do 4,5 procent można oczekiwać, że
stopa bezrobocia w Polsce ukształtuje się:
–
w granicach od 10% do 4,8% (w ujęciu BAEL),
–
w granicach od 14,0% do 9,5% (w ujęciu GUS).
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Zakończenie
Przeprowadzone badania i sformułowane na ich podstawie wnioski potwierdzają postawioną na wstępie hipotezę badawczą, w myśl której: w wyniku wstąpienia Polski do Unii Europejskiej i częściowego otwarcia europejskiego rynku
pracy nastąpił spadek stopy bezrobocia w Polsce. Należy podkreślić, ze istnieją
silne podstawy empiryczne wskazujące, że graniczna stopa wzrostu PKB, przy której zatrudnienie nie ulega zmianie (rPKBgr), w Polsce ulega spadkowi. Stopa ta powoli zbliża się do analogicznych stóp dla krajów wysoko rozwiniętych. Wskazywałoby to na możliwość znacznie niższych stóp bezrobocia, niż wynika to z przeprowadzonej symulacji w części końcowej artykułu.
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Streszczenie
W części teoretycznej artykułu przedstawiono koncepcję przyczynowo-skutkowego
modelu bezrobocia oraz omówiono jego dynamiczny charakter. Skonstruowany
model teoretyczny poddano dwustopniowej weryfikacji empirycznej. W pierwszej
kolejności oszacowano jego postacie, wykorzystując rejestrowane dane GUS oraz
BAEL z okresu poprzedzającego wstąpienie Polski do UE. Wykorzystując oszacowane postacie modelu przeprowadzono prognozy warunkowe na okres obejmujący przynależność Polski do Unii Europejskiej. Porównanie wyników prognoz stóp
bezrobocia z rzeczywistym ich poziomem pozwoliło na wstępną ocenę wpływu
wstąpienia Polski do UE na zauważone różnice. W części końcowej artykułu dokonano rekonstrukcji rozważanych modeli poprzez wprowadzenie do nich zmiennych
zero-jedynkowych, pozwalających na zbadanie zróżnicowania poziomu stóp bezrobocia oraz granic do których stopy te zmierzały w okresach przed i po wstąpieniu
Polski do Unii Europejskiej.
Summary
In theoretical part of the article the concept of the cause-effect model of unemployment rate and its dynamic character were presented. In first stage of the article –
using information of unemployment rates type GUS (registered) and BAEL
(economic activity of population) and rates of economic growth – the theoretical
model was estimated and verified for the period before Poland accession to EU. In
the next stage, using the estimated models, the conditional prediction for unemployment rate for the period after accession of Poland to EU was presented. It allows to
compare the predicted unemployment rate with real unemployment and in results
to estimated the reduction unemployment rates of Poland which was cased by
accession to the EU. In the last part of the article the reconstructed dynamic models
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with dummy variables were considered. The estimated models with dummy variable
allows to simulate limited unemployment rate for the periods before and after
accession of Poland to the EU.
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CZĘŚĆ II
PART II
WYBRANE PROBLEMY Z FINANSÓW
SELECTED PROBLEMS OF FINANCE
Jan Zarzecki

FISKALIZM I POLITYKA RYNKU PRACY
Słowa kluczowe: koniunktura gospodarcza, fiskalne koszty pracy, podatki, składki
na ubezpieczenia społeczne.

FISCAL POLICY AND LABOR MARKET POLICY
Keywords: economic conditions, labor costs, taxes, social security contributions.
Wstęp
W ostatniej dekadzie, w państwach należących do Unii Europejskiej nasilają
się przesłanki wzrostu zadłużenia publicznego, wydatki budżetowe przewyższają
przychody, a deficyty budżetowe są finansowane emisją długu publicznego. Podejmowane są też działania zmierzające do przedłużenia wieku aktywności zawodowej,
w celu ograniczenia wydatków budżetowych na finansowanie ubezpieczeń społecznych. Można zatem sformułować hipotezę, że finansowanie ubezpieczeń społecznych może być istotnym czynnikiem powodującym brak równowagi budżetowej
i wzrastanie długu publicznego, może też powodować wzrost fiskalizmu przejawiającego się we wzroście pozapłacowych kosztów pracy (klina podatkowego).
Celem opracowania jest zbadanie w jaki sposób i w jakim stopniu fiskalizm
powiązany jest z polityką rynku pracy. Inspiracją do podjęcia takiego tematu był
przegląd aktualnej literatury, w tym materiałów źródłowych, opisujących i ilustrujących różne aspekty fiskalizmu w krajach należących do OECD, cytowanych
w opracowaniu. Własne badanie dotyczy związku klina podatkowego z interwencją
państw na rynku pracy. W badaniu tym zastosowano jako metodę badawczą analizą
porównawczą, która objęto kraje Unii Europejskiej należące do OECD, aby możliwe
było zapewnienie porównywalności materiałów statystycznych. Zostały one odpowiednio dobrane i przekształcone według potrzeb realizacji celu badawczego. Jako
kolejny sposób przeprowadzenia badań wybrano metodę statystyczną – informacje
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statystyczne dotyczą lat dziewięćdziesiątych XX wieku i pierwszej dekady XXI
wieku – okres przed globalnym kryzysem finansowym z 15.09.2008 r.
1.

Istota fiskalizmu

Fiskalizm jest polityką skarbową państwa dążącą do osiągnięcia jak największych wpływów z podatków i opłat przez podnoszenie stopy opodatkowania. Nie
przynosi on zwykle spodziewanych wpływów a ujemne jego skutki przejawiają się
między innymi w unikaniu konsumpcji towarów nadmiernie opodatkowanych,
ucieczce kapitałów za granicę, zmniejszaniu się napływu kapitałów z zagranicy,
przechodzeniu podmiotów do gospodarki podziemnej. A więc fiskalizm to nadmierna rola państwa osłabiająca wzrost gospodarczy 1.
Fiskalizm, poprzez osłabienie koniunktury gospodarczej, może negatywnie
wpływać pośrednio na rynek pracy, osłabiając popyt na pracę i podaż pracy w wyniku wysokiego jej opodatkowania.
Najczęściej stosowaną metodą porównywania fiskalizmu jest udział wydatków
publicznych w dochodzie narodowym. Jednakże występuje ograniczenie tej metody
do porównań międzynarodowych; np. w krajach skandynawskich świadczenia socjalne są opodatkowane zawyżając statystyki ich fiskalizmu, gdy w Polsce i na
Węgrzech świadczeniobiorcy podatków nie płacą 2.
Tabela 1. Wydatki sektora finansów publicznych krajów Unii Europejskiej należących do OECD [%PKB].
Kraj

Lata
1990

1995

2000

2005

2008

Austria

51,5

56,0

51,5

49,7

48,2

Belgia

52,2

51,9

49,1

51,8

49,2

Czechy

–

54,0

41,7

44,6

40,6

Dania

55,9

59,1

53,3

52,4

50,2

Finlandia

47,9

61,4

48,4

50,5

47,4

Francja

49,4

54,4

51,6

53,5

52,1

Niemcy

43,6

48,3

45,1

47,0

43,3

Grecja

44,9

45,8

46,7

43,1

42,4

Węgry

–

55,3

46,5

49,9

48,5

Irlandia

42,9

41,2

31,5

33,8

38,0

Włochy

52,9

52,5

46,1

48,2

48,6

1

Nowa encyklopedia powszechna PWN, t. 2, Warszawa 1998.
K. Tarchalski, Fiskalizm w dobrych czasach albo ekspansja gospodarcza, SCHOLAR,
Warszawa 2009, s. 27.
2
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Luksemburg

37,8

39,7

37,7

41,8

38,9

Holandia

54,9

51,6

44,2

45,2

46,2

–

47,7

41,1

43,3

41,5

Portugalia

40,5

43,4

43,1

47,6

45,5

Słowacja

–

48,4

50,7

38,1

36,5

Hiszpania

42,8

44,4

39,1

38,5

39,2

Szwecja

59,7

65,3

57,0

54,0

51,0

Wielka Brytania

41,9

44,5

37

44,9

45,1

Euroland

50,4

50,6

46,2

47,5

46,1

Ogółem OECD
(28 państw)

40,9

42,1

39,1

40,9

40,7

Polska

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: K. Tarchalski, Fiskalizm w dobrych
czasach albo ekspansja gospodarcza, Warszawa 2009, s. 29.
W badanym okresie od 1995 roku występowała tendencja do zmniejszania się
fiskalizmu w państwach Unii Europejskiej, jednocześnie dynamika tej pozytywnej
zmiany jest zróżnicowana. Krajami wyróżniającymi się największym fiskalizmem
były Szwecja, Dania i Finlandia, natomiast najmniejszy jego poziom występował
w Irlandii i Luksemburgu. W następnym okresie, do 2008 roku, występował niewielki wzrost fiskalizmu w Portugalii i Wielkiej Brytanii, ale jednocześnie Szwecja
i Finlandia osiągnęły największą dynamikę w jego zmniejszaniu. Ponieważ wydatki
sektora finansów publicznych na ogół przekraczają dochody, różnica zwana deficytem budżetowym finansowana jest emisją długu publicznego. Wzrost rocznych
deficytów budżetowych świadczy o szybszym zwiększaniu się wydatków w porównaniu z dochodami podatkowymi. Jednakże wydatki te wzrastają wolniej niż produkt krajowy brutto. Zarysowuje się pozytywna tendencja, która może być utrwalana redukcją wydatków publicznych skutkujących zmniejszeniem deficytów budżetowych.
2.

Fiskalne koszty pracy

Koszt pracy jest to całkowite obciążenie ponoszone przez pracodawcę na
zatrudnienie pracowników, obejmuje wynagrodzenie brutto pracownika (przed opodatkowaniem) i dodatkowe obciążenie pozapłacowe odprowadzane przez pracodawcę. Unia Europejska zmierza do harmonizacji metod i definicji dotyczących statystyki kosztów pracy. Biuro statystyczne Unii Europejskiej – Eurostat zaproponowało metodykę badania kosztów zatrudnienia wśród krajów członkowskich. Przeprowadzane są badania reprezentatywne co 4 lata, dzięki którym uzyskuje się dane
porównywalne w skali międzynarodowej.
Biorąc pod uwagę zasady badania kosztów pracy ustalone przez Eurostat
i terminologię składników kosztów zatrudnienia obowiązujące w polskiej rachunkowości, składniki te grupowane są następująco:
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1.

Wynagrodzenia pieniężne i świadczenia ogółem zaliczane do kosztów jednostki gospodarczej:
− wynagrodzenia pieniężne brutto ze stosunku pracy, z tytułu umowy
o dzieło, umowy zlecenia i świadczenia w naturze zaliczane do wynagrodzeń;
− składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę, na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
− świadczenia pracodawcy na rzecz pracowników: na kształcenie i przekwalifikowanie, wydatki na warunki pracy, delegacje służbowe, odpisy na
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2.

Wypłaty z zysku do podziału 3.

Różnica między całkowitym kosztem pracy, ponoszonym przez pracodawcę,
a wynagrodzeniem netto, otrzymywanym przez pracownika, stanowi pozapłacowe
(fiskalne) koszty pracy, określane także jako klin podatkowy. Podstawowymi składnikami pozapłacowych kosztów pracy są podatki, składki na ubezpieczenie społeczne i pozostałe składniki zwiększające koszt zatrudnienia. Dzięki klasyfikacji
podatków opracowanej na potrzeby OECD są możliwe międzynarodowe porównania pozapłacowych kosztów pracy. Według tej koncepcji system podatkowy jest
rozumiany szeroko. Zalicza się do niego bowiem także składki na ubezpieczenie
społeczne i różne opłaty pozapodatkowe 4.
Występują wątpliwości czy obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne
można zaliczyć do systemu podatkowego. Ze względu na powszechny, przymusowy
i publicznoprawny charakter – tak, ale ze względu na zwrotność świadczenia (ubezpieczenie emerytalne) – raczej nie. Dlatego w literaturze określenie klin podatkowy
bywa zastępowane pojęciami: klin fiskalny, klin płacowy lub płacowy klin podatkowy 5.
Dane statystyczne w tabeli 1. informują o strukturze dochodów budżetowych
państw należących do Unii Europejskiej.

3

M. Bukowski i inni, Struktura i poziom wydatków i dochodów sektora finansów publicznych a sytuacja na rynku pracy, NBP, Warszawa 2006, s. 54.
4
Szerzej: A. Krajewska, Podatki w Unii Europejskiej, PWE, Warszawa 2010, s. 69.
5
T. Juja (red), Dylematy i wyzwania finansów publicznych, Zeszyty Naukowe 141,
Wyd. UE, Poznań 2010, s. 496.
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Tabela 2. Struktura dochodów budżetowych UE–27 z podatków [%]
Rodzaje podatków

Lata
1995

2000

2004

2006

PIT

22,3

21,5

20,2

20,2

CIT

7,5

8,5

8,1

9,0

Konsumpcja

37,2

37,6

38,7

39,0

Składki na ubezpieczenie społeczne

30,9

30,3

30,7

29,8

Pozostałe

2,1

2,1

2,3

2,0

Razem

100

100

100

100

Źródło: A. Krajewska, Podatki w Unii Europejskiej, PWE, Warszawa 2010, s. 77.
W badanym okresie, w latach 1995–2006, widoczne są tendencje do zmniejszania się udziału dochodów budżetowych stanowiących klin podatkowy: podatku
dochodowego od osób fizycznych (PIT) i składek na ubezpieczenie społeczne, oraz
wzrost znaczenia podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) i podatków
konsumpcyjnych. W 1995 roku stanowiły one 53,2% dochodów budżetowych
i zmniejszały się systematycznie do 50% w 2006 roku. Wynika z tego, że od 1995
roku w Unii Europejskiej podejmowane są działania ograniczające wielkość klina
podatkowego, przejawiające się zmniejszeniem procentowego udziału podatków
dochodowych od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne w dochodach budżetowych. Działania zmierzające do zmniejszenia fiskalizmu polegają na
obniżeniu pozapłacowych kosztów pracy. Prawidłowość ta dotyczy zarówno krajów
UE15, jak i krajów nowoprzyjętych. Przyczyniło się do tego zmniejszenie progów
podatkowych i wysokości stawek podatku dochodowego od dochodów osobistych.
W 1995 roku wartość średniej najwyższych stawek podatku PIT dla krajów UE
wynosiła 47,3%, natomiast w 2007 roku – 39,1%6.
Wspólną cechą polityki podatkowej w krajach Unii Europejskiej jest mały
udział podatków od osób prawnych w dochodach podatkowych. Oznacza to, że
państwo stara się nie ograniczać przedsiębiorcom działalności nadmiernym fiskalizmem, sprzyjając w ten sposób rozwojowi gospodarczemu. W krajach z niskimi
składkami ubezpieczeniowymi zaspokajanie potrzeb socjalnych odbywa się przy
pomocy pozostałych elementów systemu podatkowego, a zwłaszcza podatku od dochodów ludności. W szczególności dotyczy to Danii, gdzie stanowi on 50% dochodów budżetowych.
Podstawą pomiaru klina podatkowego jest przeważnie przeciętne wynagrodzenie w gospodarce w danym kraju, dla potrzeb ustalenia podatku od dochodów
osobistych – osoby niebędącej w związku małżeńskim i nieposiadającej dzieci. Taką
metodą ustalania płacowego klina podatkowego stosuje OECD.

6

Ibidem.
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Tabela 3. Klin podatkowy przeciętnego wynagrodzenia w krajach Unii Europejskiej
należących do OECD w 2008 roku [%].
w tym
Kraje

ogółem

podatek
dochodowy

ubezpieczenie społeczne
pracownik

pracodawca

Belgia

56

21,8

10,7

23,4

Węgry

54,1

15,8

12,6

25,7

Niemcy

52

18,6

17,2

16,2

Francja

49,3

9,9

9,6

29,7

Austria

48,8

12,3

14

22,5

Włochy

46,5

15

7,2

24,3

Holandia

45

13,7

17,4

13,8

Szwecja

44,6

14,8

5,3

24,5

Finlandia

43,5

19,2

5

19,4

Czechy

43,4

8,2

9,3

25,9

Grecja

42,4

8

12,5

21,9

Dania

41,2

30,1

10,5

0,5

Polska

39,7

6

18,1

15,6

Słowacja

38,9

7,5

10,6

20,8

Hiszpania

37,8

9,7

4,9

23,2

Portugalia

37,6

9,6

8,9

19,2

Luksemburg

35,9

13,3

10,6

11,9

Wielka Brytania

32,8

14,8

8,3

9,7

Irlandia

22,9

8,5

4,7

9,7

Średnio

42,8

13,5

10,4

18,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie: R. Rosiński, Struktura klina podatkowego w wybranych krajach Unii Europejskiej (w:) T. Juja (red), op. cit. s. 497.
W tabeli 2 widoczne jest duże zróżnicowanie klina podatkowego między
poszczególnymi państwami. Do krajów z najmniejszym wskaźnikiem zalicza się
Irlandię i Wielką Brytanię, natomiast największy wskaźnik posiadają Niemcy,
Belgia i Węgry. Analizując strukturę dwóch składników klina podatkowego można
wnioskować o różnych koncepcjach finansowania ubezpieczeń społecznych. W finansowaniu z dochodów budżetu państwa zdecydowanie przoduje Dania, a także
Belgia i Finlandia, natomiast z funduszy ubezpieczeń społecznych – Francja, Węgry, Austria, Czechy.
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Odmienne są także koncepcje finansowania składek na ubezpieczenie społeczne. Przeciętnie, w badanych krajach, składkami są bardziej obciążeni pracodawcy
(18,8% PKB) niż pracownicy (10,4%). Zwraca uwagę sposób finansowania w Danii,
gdzie tylko równowartość 0,5% PKB płacą pracodawcy. Niskie obciążenia pracodawców występuje także w Irlandii, Wielkiej Brytanii i Luksemburgu, natomiast
pracownicy mają najniższe obciążenia w Irlandii, Hiszpanii i Finlandii. Największe
obciążenia pracowników podatkami i składkami występuje w Danii (40,6%)
i w Niemczech (35,8%).
Oprócz klina podatkowego, ilustracją fiskalnej części kosztów pracy jest hipotetyczna stawka opodatkowania pracy. Jest ona procentową relacją wpływów do
sektora finansów publicznych opodatkowania pracy do sumy wynagrodzeń brutto
w gospodarce narodowej (implicite tax rate – ITR). Klin podatkowy i wskaźnik ITR
są narzędziem badania związku między opodatkowaniem pracy a zjawiskami na
rynku pracy 7.
Wskaźniki ITR dla wybranych krajów Unii Europejskiej ilustruje rysunek 1.
Rysunek 1. Hipoteczny wskaźnik opodatkowania pracy (ITR) w krajach Unii
Europejskiej należących do OECD w 2007 roku [%].
Włochy
Szwecja
Belgia
Czechy
Finlandia
Francja
Węgry
Austria
Niemcy
Dania
Grecja
Polska
Holandia
Hiszpania
Luksemburg
Słowacja
Portugalia
Wielka Brytania
Irlandia

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Rękas, Opodatkowanie pracy jako
element kosztów zatrudnienia pracownika (w:) T. Juja (red), op. cit. s. 488.
Klasyfikacja państw według wielkości wskaźnika ITR niewiele różni się od
klasyfikacji według wielkości klina podatkowego w tabeli 2. Oznacza to, że metody
7

Także: M. Cieślachowski, Opodatkowanie pracy a efektywność zawodowa…, op. cit.
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wzajemnie się uzupełniają. Z porównania rysunku 1 z tabelą 1 wynika, że państwa
osiągające wyższy wskaźnik ITR charakteryzuje także większy fiskalizm.
Wielkość i struktura płacowego klina podatkowego uzależnione są od systemu
ubezpieczeń społecznych w danym kraju i wynikającego z niego wysokości składek
ubezpieczeniowych, a także od konstrukcji i poziomu stawek podatkowych.
Uzasadnienie i objaśnienie tej tezy znajduje się w tabeli 3. Ilustruje ona po 3 kraje
o najwyższym i najniższym ITR oraz Danię.
Tabela 3. Finansowanie składek na ubezpieczenie społeczne i stawki podatku od
dochodów osobistych w wybranych krajach Unii Europejskiej w 2009 roku.
Państwo

Rodzaj
składki

Podmioty finansujące
pracodawcy

Razem
składki

pracownicy

Podatek

Irlandia

Ogólna

8,5–10,75

4

12,5–14,75

20,42

Wielka
Brytania

Ogólna

12,8

11

23,8

20,40

Hiszpania

Ogólna

23,6

4,7

28,3

15, 24, 28,
37, 45

Dania

Ogólna

–

8

8

33+5,5 lub
6 lub 15

Belgia

Ogólna

24,77

13,07

37,84

25, 30, 40,
45, 50

Szwecja

Emerytalna

10,21

7

17,21

0–56

Rentowa

1,7

–

1,7

Wypadkowa

0,68

–

0,68

Chorobowa

8,78

–

8,78

Bezrobocie

4,45

–

4,45

Razem

25,82

7

32,82

Emerytalno–

23,81

9,19

33

Wypadkowa

0,5–1,6

–

0,5–16

Bezrobocie

2,21–4,41

0,3

2,51–4,71

Zdrowotna

5,76

–

5,76

Razem

32,28–52,65

9,49

41,77–62,18

Włochy

rentowa

23, 27, 38,
41, 43

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Rękas, Opodatkowanie pracy jako
element kosztów zatrudnienia pracownika (w:) T. Juja (red), op. cit. s. 482–486.
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Kraje z niższym ITR charakteryzuje uproszczony system składek na ubezpieczenie społeczne (tylko składka ogólna) i mniejsze ich stawki. Występują także
mniejsze stawki podatku od dochodów osobistych, szczególnie w odniesieniu do
najniższych progów podatkowych, którymi objęta jest większość podatników.
W krajach z wyższym ITR rozbudowany jest system składek na ubezpieczenie,
obciążający głównie pracodawców, natomiast pracownicy płacą relatywnie wyższe
stawki podatku od dochodów osobistych niż w krajach z mniejszym fiskalizmem.
Ewenementem jest Dania, gdzie pracownicy nie są obciążeni składkami ubezpieczeniowymi, a pracodawcy opłacają symboliczną składkę ogólną (8%), ale wynagrodzenia pracownicze obciążone są najwyższą stawką podatku PIT minimalną
i maksymalną (38,5%–48%).
3.

Oddziaływanie państwa na rynek pracy

Oddziaływanie państwa na rynek pracy odbywa się poprzez opodatkowanie
i wydatki publiczne. Ponieważ równowaga na rynku pracy jest rezultatem skonfrontowania ze sobą podaży pracy i popytu na nią, należy wyjaśnić czy zniekształcenia
spowodowane przez podatki i wydatki publiczne wpływają na obie strony rynku.
Wpływ opodatkowania na rynek pracy zależy od tego, w jaki sposób jest ono
dzielone pomiędzy pracodawcę i pracowników, oraz czy powoduje zmianę kosztu
pracy lub wynagrodzenia netto. Wszystkie narzuty na płacę netto, uwzględnione
w klinie podatkowym, negatywnie wpływają na rynek pracy, zwiększając koszty
zatrudnienia. Przy niezmienionej wysokości płacy netto wzrost klina podatkowego
prowadzi do podwyższenia kosztu pracy. Obniżenie popytu na pracę w następstwie
wzrostu opodatkowania nastąpi pod warunkiem, że nie zostanie ono skompensowane analogicznym zmniejszeniem wynagrodzenia netto. Jeżeli wzrostowi klina
podatkowego towarzyszy spadek płacy netto zmniejsza się podaż pracy. Niskie wynagrodzenia osłabiają zainteresowanie osób bezrobotnych podejmowaniem legalnej
pracy. Ponadto u osób otrzymujących niskie wynagrodzenia, obniżenie płacy netto
wyższym klinem podatkowym, zmniejsza motywację do kontynuowania zatrudnienia. Spowodowany tym spadek podaży pracy jest tym większy, im bardziej dostępne są alternatywne źródła uzyskania dochodów (głównie wysokie zasiłki dla
bezrobotnych i zasiłki pomocy społecznej). Zmniejszenie dochodów netto zachęca
także pracowników do przechodzenia do nieformalnego zatrudnienia. W obu sytuacjach przejawia się tendencja do zmniejszania wielkości zatrudnienia 8.
Polityka rynku pracy zwana też polityką zatrudnienia obejmuje następujące
działania:
1. przeciwdziałanie bezrobociu,
2. wpływanie na ogólny poziom zatrudnienia,
3. wpływanie na aktywność i szanse zatrudnienia siły roboczej,
4. regulowanie warunków pracy i zatrudnienia.

D.K. Rosati (red.), Europejski model społeczny – doświadczenia i przyszłość, PWE,
Warszawa 2009, s. 9.
8
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Interwencje pierwszego i drugiego typu obejmują działania makro i mikroekonomiczne wpływające na podaż i popyt na rynku pracy, natomiast dwa ostatnie
oddziałują na proces rekrutacji i warunki zawartych umów o pracę 9.
Interwencja państwa na rynku pracy realizowana jest w ramach aktywnej
i pasywnej polityki rynku pracy. Wydatki budżetowe na aktywną politykę wpływają
na usprawnienie funkcjonowania rynku pracy. Podstawowym celem aktywnej polityki rynku pracy, prowadzonej przez państwo, jest zwiększenie wykorzystania zasobu pracy przez oddziaływanie na wzrost zatrudnienia i zmniejszenie bezrobocia.
Narzędziami jego realizacji są: pośrednictwo pracy, szkolenia, subsydiowanie
zatrudnienia i organizowanie robót publicznych.
Pośrednictwo pracy jest najtańszą formą aktywnej pomocy bezrobotnym
i najbardziej efektywną. Oferowana przez państwo pomoc poprawia przepływ informacji o wolnych miejscach pracy, co prowadzi do skrócenia czasu na poszukiwanie
zatrudnienia.
Celem szkoleń jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych, zmniejszających
niedopasowanie podaży pracy do istniejącego popytu. Szkolenia zawodowe zwiększają krańcową produktywność pracy. Badania empiryczne pokazują, że wzrost produktywności pracy prowadzi do zwiększenia zatrudnienia w całej gospodarce
w krótkim i długim okresie.
Subsydiowanie miejsc pracy skierowane jest szczególnie do osób długotrwale
bezrobotnych i z niskimi kwalifikacjami. Może koncentrować się na zwiększeniu
popytu lub podaży pracy poprzez zmniejszenie kosztów pracy ponoszonych przez
pracodawcę lub zwiększenie dochodu przez pracownika. W pierwszym przypadku,
gdy beneficjentem pomocy jest pracodawca, instrument ten oddziałuje na zwiększenie popytu na pracę. W drugiej sytuacji, wzrost dochodu zachęca bezrobotnych do
podejmowania pracy i subsydiowanie zatrudnienia zwiększa podaż pracy. Pomoc
może polegać na zmniejszeniu podatków lub składek na ubezpieczenia społeczne
płaconych przez pracodawców, obniżając w ten sposób koszty zatrudnienia osób
z niskimi kwalifikacjami. Tego typu programy wprowadzono w latach 80. i 90.
XX wieku w Austrii, Belgii, Francji i Holandii. Pomoc może polegać także na
zmniejszeniu obciążeń pracowników, co zwiększa motywację do podjęcia pracy na
skutek wzrostu wynagrodzenia netto. Przegląd wyników badań empirycznych dotyczących subsydiowania miejsc pracy pokazuje, że jest to mało efektywny sposób
zwiększania zatrudnienia, jest drogim narzędziem aktywnej polityki rynku pracy 10.
Celem pasywnej polityki rynku pracy jest zapewnienie osobom bezrobotnym
źródła dochodu w okresie, w którym powinni oni poszukiwać zatrudnienia. Do
podstawowych narzędzi tej polityki należą zasiłki dla bezrobotnych i inne instrumenty finansowego wsparcia adresowane do osób niepracujących w wieku produkcyjnym, takie jak: zasiłki pomocy społecznej, zasiłki macierzyńskie i świadczenia
M. Hill, Polityka społeczna we współczesnym świecie, Difin, Warszawa 2010, s. 114.
L. Zienkowski (red.), Co sprzyja rozwojowi gospodarczemu, Wydawnictwo Naukowe
SCHOLAR, Warszawa 2005, s. 116–117.
9

10
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rodzinne. Zalicza się tu także programy umożliwiające dezaktywizację zawodową
przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego – wcześniejsze emerytury
i renty z tytułu niezdolności do pracy. Pasywna polityka rynku pracy nie wpływa
zatem na poprawę wykorzystania zasobów pracy, a hojny system zasiłków powoduje obniżenie stopnia aktywności zawodowej. Zmniejsza także intensywność
poszukiwania pracy, wydłużając czas bezrobocia.
Na rysunku 2 widoczna jest zależność między wielkością wydatków przenoszonych na interwencję państwa na rynku pracy a klinem podatkowym.
Rysunek 2. Zależność między odsetkiem PKB przeznaczonym na interwencję
państwa na rynku pracy (zmienna objaśniana), a klinem podatkowym średniego
wynagrodzenia (zmienna objaśniająca) dla 26 krajów UE w 2006 roku.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: dane z http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
tgm /table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsiem070&plugin=1, data
dostępu: 26.04.2010 oraz Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab
=table&init=1&language=en&pcode=tps00076&plugin=1, data dostępu: 20.02.2010.
W oszacowanym przykładzie współczynnik determinacji R2=0,206, co oznacza
niski stopień wyjaśnienia zmienności zmiennej zależnej; 20,6% stopy interwencji
państwa na rynku pracy spowodowana jest klinem podatkowym, a 79,4% innymi
czynnikami. Empiryczny poziom istotności zmiennej niezależnej wynosi p=0,02,
mieści się więc w granicach teoretycznego poziomu α=0,05. Oznacza to, że zmienna
niezależna istotna jest w 98%, a prawdopodobieństwo popełnienia błędu wynosi 2%.
Uzyskany współczynnik regresji 0,072 oznacza, że wzrost klina podatkowego o 1%
powodował wzrost interwencji państwa na rynku pracy o 0,07%.
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Do państw wyróżniających się najwyższymi dotacjami do rynku pracy (2,9–
3,4% PKB) i klinem podatkowym należą: Belgia, Dania, Holandia, Niemcy.
Najniższe są natomiast w Estonii, Czechach, Wielkiej Brytanii (0,2–0,5% PKB).
Relatywnie większe wydatki na interwencję na rynku pracy w państwach
z wyższym klinem podatkowym powodują łagodzenie negatywnych skutków klina
podatkowego. Z badania krajów Unii Europejskiej na podstawie danych statystycznych Eurostatu wynika, że występuje dodatnia korelacja między klinem
podatkowym i stopą bezrobocia, ale jest ona nieistotna. Zwraca uwagę duża zmienność klina podatkowego między poszczególnymi krajami przy niskiej zmienności
stóp bezrobocia, którego największy poziom występował w Polsce i Słowacji, przy
średnim poziomie klina podatkowego badanej populacji 11.
Inne badania empiryczne na ogół potwierdzają negatywny wpływ opodatkowania pracy na rynek pracy, lecz siła związku bezrobocia z klinem podatkowym jest
bardzo zróżnicowana między państwami. Klin podatkowy podwyższa strukturalne
bezrobocie tym bardziej, im hojniejszy jest system zasiłków dla bezrobotnych
i odwrotnie. Oznacza to, że znaczenie każdej z tych zmiennych jest większe, gdy
zróżnicowanie dochodów z pracy i osiąganych przez bezrobotnych jest relatywnie
niskie. Jest to zgodne z teorią, iż wpływ podatków na rynek pracy zachodzi przez
zróżnicowanie dochodów z pracy i innych źródeł, a więc względnej atrakcyjności
pracy i czasu wolnego, zwłaszcza gdy różnica między tymi dochodami jest niewielka. Klin podatkowy oddziałuje więc na bezrobocie silniej w krajach z hojnymi
systemami zasiłkowymi 12.
Do państw, w których jest najbardziej rozbudowany system zasiłków dla bezrobotnych należą: Dania, Finlandia, Szwecja, a także Belgia, Francja i Portugalia.
Stopa zastąpienia, jako relacja wysokości pobieranego zasiłku do 2/3 przeciętnego
wynagrodzenia, przekracza w tych krajach 80%. Prawo do korzystania z zasiłku
przekracza 20 miesięcy w: Portugalii, Hiszpanii, Francji, Holandii, Danii 13.
Wynika z tego, że w wielu krajach niska stopa bezrobocia i wysoki współczynnik zatrudnienia, występujący pomimo dużych fiskalnych kosztów pracy,
spowodowane są wysoką efektywnością wydatków przeznaczonych na interwencję
na rynku pracy. Na przykład Szwecja (i inne kraje skandynawskie) preferuje
aktywne środki polityki zatrudnienia; zawodową aktywizację ludności, rotację
pracowników, zastępowania pracowników na kursach szkoleniowych przez bezrobotnych stażystów, obniżką podatków mało zarabiającym, szkolenie bezrobotnych
i systematyczne podnoszenie kwalifikacji ludności. Rząd ułatwia pracę matkom,
wprowadzając publiczną opiekę nad dziećmi od pierwszego do 12 roku życia. Stopa
aktywności zawodowej Szwedów jest około 15% wyższa niż pozostałej części
zachodniej europy. Naczelnym zadaniem rządu szwedzkiego jest maksymalizacja
J. Zarzecki, Wpływ finansów publicznych na wykorzystanie zasobów pracy, „Equilibrium – Zeszyty Naukowe WSE”, Nr 2/2011.
12
M. Bukowski i inni, Struktura i poziom wydatków…, op. cit., s. 148.
13
D.K. Rosati (red.), Europejski model społeczny…, op. cit., s. 250.
11
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udziału ludności w sile roboczej 14. Na przykład w 2006 roku współczynnik zatrudnienia ludności w wieku 15–64 lat wynosił 72,9%, a w wieku 55–64 lat – 69,8%,
w Danii odpowiednio 76,8% i 60,9%, w Polsce współczynniki te wynosiły odpowiednio 54,2% i 28,1% i były najniższe wśród krajów Unii Europejskiej 15.
Są kraje z niskim poziomem świadczeń i niskimi podatkami. Osiągana jest
w nich wysoka efektywność rynku pracy przy niskim obciążeniu budżetu. W innych
natomiast są wysokie wydatki budżetowe na aktywizację bezrobotnych i świadczenia. W krajach tych efektywność rynku pracy osiągana jest poprzez duże obciążenie budżetu i mniejszą dysproporcją dochodów między pracującymi i bezrobotnymi.
W drugiej połowie XX wieku w wielu krajach ograniczano podaż pracy starszych pracowników. Tworząc programy umożliwiające wcześniejszą dezaktywizację zawodową ułatwiało się odchodzenie do bierności zawodowej osobom, które
ze względu na niedopasowanie kwalifikacji lub niepełnosprawność nie mogły znaleźć pracy. Przesłanką tworzenia tych programów było przekonanie, że w gospodarce występuje stała liczba miejsc pracy i wysyłając starszych pracowników na
wcześniejsze emerytury można zwiększyć liczbę miejsc pracy dla młodzieży. Moje
badanie krajów Unii Europejskiej nie potwierdzają go. W rzeczywistości bowiem
dezaktywizacja zawodowa osób starszych pogarsza perspektywy zatrudnienia młodzieży. W krajach z niższym współczynnikiem zatrudnienia osób starszych
występuje wyższa stopa bezrobocia młodzieży 16.
Obecnie przeważa opinia, że rządy nie powinny ograniczać zatrudnienia, lecz
je maksymalizować. Systemy wsparcia osób bezrobotnych podlegają reorganizacji.
W celu powstrzymania rosnących wydatków publicznych zaostrza się kryteria
pobierania świadczeń, ogranicza się wysokość lub okres udzielania wsparcia. Zmiany te są postrzegane jak próba odebrania tego, co jest uważane za nabyte uprawnienia do korzystania z ubezpieczenia społecznego i wywołuje niepokoje społeczne.
Ograniczeniu świadczeń często towarzyszy wprowadzanie programów aktywizacji bezrobotnych, przyspieszających ich powrót na rynek pracy. Obejmują szkolenia, praktyki, staże, doradztwo zawodowe, wsparcie w poszukiwaniu pracy, podnoszące atrakcyjność na rynku pracy.
Presja demograficzna, polegająca na wzroście udziału ludności w wieku podeszłym (emerytalnym) w ogólnej populacji 17, zmusza nie tylko do zmiany kierunku
dotychczasowej praktyki. Wymaga dwóch posunięć: przedłużenia wieku pracy

14

K. Tarchalski, Fiskalizm w dobrych czasach…, op. cit., s. 176.
J. Zarzecki, Wpływ finansów publicznych…, op. cit.
16
Ibidem.
17
Na przykład przewidywany stosunek liczby osób powyżej 65 roku życia do liczby
osób w wieku 20-64 lat w roku 2000 i 2050 wynosi odpowiednio (%) w: Danii – 23 i 42,
Hiszpanii – 25 i 68, Irlandii – 18 i 40, Niemczech – 24 i 49, Polsce – 18 i 50, Szwecji –
27 i 47, Wielkiej Brytanii – 24 i 39. M. Hill, Polityka społeczna…, op.cit., s. 283.
15
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zawodowej i maksymalizacji udziału w rynku pracy osób w wieku produkcyjnym
i pobudzania wzrostu wydajności pracy.
Rosnące znaczenie w strukturze fiskalizmu przypada wydatkom na ubezpieczenia społeczne i ochronę socjalną. Zachodnioeuropejski model opieki społecznej,
w tym system emerytalny, zwany systemem repartycyjnym, oparty na z góry zdefiniowanej wysokości świadczeń, oferujący wysoką stopę zastępowalności dochodu,
nie jest możliwy do utrzymania w przyszłości. Wymusza bowiem wzrost wydatków
publicznych i zadłużenia. Problem niebezpiecznie rosnącego długu publicznego,
zwłaszcza w krajach wysoko rozwiniętych gospodarczo jest powszechnie znany.
Rządy państw należących do Unii Europejskiej podejmują próby zahamowania
zadłużenia poprzez zmniejszenie wydatków na ubezpieczenia społeczne. Przesłanką
tych działań może być prognoza niebezpieczeństwa spirali obciążeń wynikających
z już przyznanych świadczeń przez państwo, zarówno emerytalnych, jak i w ochronie zdrowia. Są to ukryte, ale ciążące na państwie niefinansowane zobowiązania.
Średnia wielkość ciążących przyszłych zobowiązań w krajach Unii Europejskiej do
2050 roku wynosi 434% PKB, w większości krajów mieści się w granicach 400500% PKB a Polska i Słowacja mają obciążenia ponad 1000% PKB. Aby te zobowiązania sfinansować należy gromadzić oszczędności przeciętnie w każdym projektowanym rocznym budżecie 8,3% PKB aż do 2050 roku. Jeżeli takie oszczędności nie będą poczynione trzeba zwiększać stopniowo opodatkowanie z 40% PKB
rocznie do 60% PKB w 2050 roku 18.
Podsumowanie
Między państwami Unii Europejskiej występuje duże zróżnicowanie pod
względem fiskalizmu; największy fiskalizm występował w Szwecji i Danii, natomiast najmniejszy – w Irlandii i Luksemburgu. Od 1995 roku występowała tendencja do zmniejszania sił fiskalizmu a największy postęp pod tym względem
odnotowano w Szwecji i Finlandii.
W państwach z większym fiskalizmem występuje wyższy klin podatkowy
i wskaźnik ITR, czyli wyższe fiskalne koszty pracy. Jest rozbudowany system
składek na ubezpieczenie społeczne, obciążający przeważnie pracodawców, natomiast pracownicy płacą wyższe stawki podatku dochodowego. Państwa z niższym
ITR charakteryzują się uproszczeniem składek na ubezpieczenie społeczne (składka
ogólna) i mniejszą ich stawką, są także mniejsze stawki podatku od dochodów
osobistych. Wynika z tego, że fiskalizm jest powiązany ze świadczeniami na ubezpieczenia społeczne.
Analiza statystyczna państw Unii Europejskiej wykazała istotną zależność
między odsetkiem PKB przeznaczonym na interwencję państwa na rynku pracy
a klinem podatkowym. Wzrost klina podatkowego powodował zwiększenie interwencji państwa na rynku pracy, neutralizując przesłankę wzrostu bezrobocia, jaką są
wysokie fiskalne koszty pracy.
18

Szerzej T. Gruszecki, Świat na długu, Wyd. KUL, Lublin 2012, s. 55–59.
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W niektórych państwach niskie bezrobocie, pomimo dużych fiskalnych kosztów pracy, spowodowane jest wysoką efektywnością wydatków przeznaczonych na
interwencję na rynku pracy. W krajach z niskim poziomem świadczeń i niskimi
podatkami osiągana jest wysoka efektywność rynku pracy przy niskim obciążeniu
budżetu państwa.
Wzrost udziału ludności w wieku emerytalnym w ogólnej populacji powoduje
niebezpieczeństwo spirali obciążeń budżetu wynikające z przyznanych świadczeń
przez państwo. W celu przeciwdziałania takiemu zjawisku kraje UE przedłużają
wiek pracy zawodowej, wprowadzają programy aktywizacji osób w wieku produkcyjnym, zaostrzają kryteria pobierania świadczeń.
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Streszczenie
Finansowanie ubezpieczeń społecznych może być ważnym czynnikiem braku równowagi budżetowej i wzrastania długu publicznego, jak też powodować wzrost
fiskalizmu przejawiającego się we wzroście pozapłacowych kosztów pracy. Różnica
między całkowitym kosztem pracy, ponoszonym przez pracodawcę, a wynagrodzeniem netto, otrzymywanym przez pracownika, stanowi pozapłacowe (fiskalne)
koszty pracy, określane także jako klin podatkowy. Podstawowymi składnikami
pozapłacowych kosztów pracy są podatki i składki na ubezpieczenia społeczne.
W opracowaniu przeanalizowano zależności pomiędzy fiskalnymi kosztami pracy
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i strukturą PKB wskazując na istotną zależność między odsetkiem PKB przeznaczonym na interwencję państwa na rynku pracy a klinem podatkowym.
Summary
Financing of social insurance can be an important factor in the lack of a balanced
budget and growing public debt. It can also increase the tax burden manifested in the
growth of non-wage labor costs. The difference between total labor costs, incurred
by the employer and the net wage, received by the employee, is a non-wage (fiscal)
labor cost, also referred to as the tax wedge. The basic components of non-wage
costs are taxes and social security contributions. This study analyses the relationship
between fiscal costs of labor and the structure of GDP indicating a significant
correlation between the percentage of GDP dedicated to state intervention in the
labor market and the tax wedge.
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WYSTĄPIENIE WSPÓLNIKA ZE SPÓŁKI CYWILNEJ –
SKUTKI PODATKOWE

Słowa kluczowe: spółka cywilna, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek
od towarów i usług.

WITHDRAWAL OF THE PARTNER FROM THE CIVIL LAW
PARTNERSHIP – TAX EFFECTS
Keywords: civil law company, personal income tax, value added tax.
Wstęp
Najprostszą formą prowadzenia działalności gospodarczej jest prowadzenie
jednoosobowej firmy przez osobę fizyczną. Aby przedsiębiorca mógł współpracować z innymi podmiotami powinien podpisać umowę cywilną oraz umowę
o wspólnym przedsięwzięciu (dla celów podatkowych).
W wyniku takiej kooperacji przedsiębiorcy mogą się dzielić zyskiem uzyskanym z projektu realizowanego razem. Umowa ta określa także sposób i wymiar
ponoszenia strat w razie gdy przedsiębiorcy wykonując zadanie ponoszą straty.
Jednakże taka forma współpracy nie tworzy odrębnego podmiotu podatkowego.
Zgodnie z art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług 1 podatnikiem podatku od
towarów i usług może być spółka cywilna, która nie posiadając zdolności sądowej,
prawnej, posiada jednak zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków w zakresie VAT. Prowadząc spółkę cywilną wspólnicy muszą zmierzyć się z licznymi
problemami podatkowymi – szeroko opisywanymi w piśmiennictwie 2.
Przedmiotem publikacji jest temat ostatniego etapu współpracy wspólników
spółki cywilnej, tj. procesu wystąpienia jednego z nich (przy jednoczesnym pozostaUstawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2011, Nr 177,
poz. 1054, j.t.) – także ustawa o VAT. Podatek od towarów i usług zwany także ,,VAT’’.
2
W literaturze bada się kwestię braku podmiotowości podatkowej spółki cywilnej –
E. Bieniek, Problematyka podmiotowości spółki cywilnej na gruncie podatku od nieruchomości, ,,Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych’’ 2010, Nr 13,
s. 16–18; J. Knieć, Problematyka zdolności sądowej spółki cywilnej w świetle zmian
w prawie gospodarczym, handlowym i cywilnym, ,,Studia Iuridica Lublinesia’’ 2004,
Nr 3, s. 68–72. Także analizuje się zakres odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe innego wspólnika, działające w ramach sp.c. – M. Podleś, Charakter prawny spółki
cywilnej na tle prawa polskiego i niemieckiego, Warszawa 2008. Wątpliwości co do
sposoby opodatkowania pojawiają się również przy rozwiązaniu spółki – A. Daraż,
Rozwiązanie i likwidacja spółki cywilnej – wybrane aspekty podatkowe na tle orzecznictwa NSA, ,,Radca prawny’’ 2000, Nr 5, s. 43 i M. Krawczyk, Likwidacja działalności
– skutki w zakresie podatku od towarów i usług, ,,Prawo i Podatki’’ 2007, Nr 6, s. 15–18.
1
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niu w spółce dwóch innych wspólników będących osobami fizycznymi). Ciekawym
wydaje się zbadanie w jaki sposób na gruncie podatku od towarów i usług, podatku
od czynności cywilnoprawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych
opodatkowane są czynności związane ze zmianą umowy spółki, rozliczeniem się z
tytułu wkładów wspólnika występującego (artykuł dotyczy tylko osób fizycznych
jako wspólników). Ponadto nie do końca jasne jest jakie skutki podatkowe wywołuje
zwrot niepodzielonego zysku spółki w formie rzeczowej. Rozliczenie się spółki ze
wspólnikiem z niej występującym jest zagadnieniem ze styku dziedziny prawa
cywilnego i podatkowego. Dlatego też w artykule autor odniesienie się do poglądów
obowiązujących w tych dziedzinach prawa.
Przy pisaniu pracy posłużono się analizą krytyczną i porównawczą (w zakresie
badania przepisów prawa) oraz dedukcją i indukcją.
1.

Spółka cywilna jako podatnik VAT

Rozpoczęcie działania spółki cywilnej wymaga podjęcia przez jej wspólników
decyzji w sprawie jej cywilistycznego charakteru i określenia majątku spółki, który
w przyszłości będzie wykorzystywany do osiągania zysku 3. Zgodnie z art. 860 Kodeksu cywilnego 4 wspólnicy zobowiązują się dążyć do wspólnego celu gospodarczego poprzez min. wniesienie wkładów do spółki. Przedmiotem wkładu mogą być
pieniądze, ruchomości, wartość niematerialna (prawo własności) lub usługi (świadczenie pracy). Możliwe jest także wniesienie ograniczonego prawa rzeczowego,
np. najmu nieruchomości lokalowej celem ustanowienia w niej miejsca prowadzenia
działalności. Jeśli wspólnicy nie określą odmiennej partycypacji w zyskach to
przyjmuje się, że uczestniczą w nim w częściach równych.
Spółka cywilna jako jednostka nieposiadająca osobowości prawnej może być
uznana za podatnika VAT (art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług). Rejestracja dla celów podatku od wartości dodanej powinna być dokonana najpóźniej
w dniu poprzedzającym wykonanie pierwszej czynności opodatkowanej (art. 96
ust. 1 ustawy o VAT). Wspólnicy spółki mogą posiadać działalności gospodarcze
i dokonywać w ich ramach czynności opodatkowanych, używając Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) odrębnego od tego, który posiada spółka cywilna. Zgodnie
z art. 111 ust. 3a pkt. 7 ustawy o VAT, w kasie rejestrującej ujmuje się jedynie
sprzedaż dotyczącą spółki cywilnej. Wyjątkiem byłaby sytuacja gdy wspólnik spółki
cywilnej otrzymywałby od niej prowizję wskutek działania jako agent zatrudniony
w innej spółce osobowej lub kapitałowej (por. art. 111 ust. 3b ustawy o VAT).
Jednakże mogłoby to naruszać interesy spółki cywilnej i stanowić podstawę do
sądowego rozwiązania spółki (art. 874 KC). Na fakturach wystawianych w imieniu
spółki powinny widnieć nazwiska wspólników i nazwa spółki. Mimo, że nie wynika
to z przepisów podatkowych, organy podatkowe dopuszczają użycie nazwy skróP. Mućko, A. Sokół: Jak założyć i prowadzić własną firmę. ,Wyd. CeDeWu Sp. z o.o.
Warszawa 2008, s. 28
4
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121 j.t.) – dalej
także KC.
3
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conej, zawierającej jedynie nazwę spółki (bez danych identyfikacyjnych wspólników) 5. W razie wystąpienia wspólnika ze spółki (przy jednoczesnym pozostaniu
minimum dwóch wspólników) NIP nie ulega zmianie.
2.

Wystąpienie wspólnika ze spółki

Zdaniem niektórych 6, majątek spółki cywilnej jest majątkiem odrębnym od
osobistych składników majątków wspólników i stanowi bezudziałową współwłasność łączną. Zwłaszcza problematyczne wydaje się określenie wymiaru majątku
spółki cywilnej (czy jest to wartość odrębna od wspólników) w odniesieniu do
art. 869 KC. Wspólnik występując ze spółki wypowiada swój udział, tj. zabiera ten
majątek, który jest jego własnością i którym może dowolnie rozporządzać (bez
zgody innych wspólników). Czynność wystąpienie wspólnika ma charakter jednostronny i powinna mieć formę taką w jakiej była zawarta umowa spółki cywilnej
(zasadniczo formę pisemną – ad solemnitatem). Nie wydaje się możliwe, aby w takiego rodzaju czynności mógł brać udział pełnomocnik wspólnika – nawet gdyby
zakres plenipotencji mu udzielonej to dopuszczał. Prawo do wypowiedzenia jest
prawem osobistym, niezbywalnym i ma skutki o charakterze majątkowym. Dlatego
też wspólnik powinien wypowiadać umowę spółki w taki sposób, aby inni wspólnicy byli pewni co do autentycznej woli wspólnika (nie jest możliwe wypowiedzenie pod warunkiem). Z dniem wypowiedzenia wspólnik traci wszelkie prawo do
rozporządzania majątkiem spółki oraz przestaje być odpowiedzialny za zobowiązania podatkowe spółki cywilnej na gruncie podatku od towarów i usług. Dopuszczalne jest wystąpienie wspólnika spółki jeśli w wyniku tego pozostanie minimum
dwóch wspólników. Jeżeli w ramach spółki współdziała jedynie dwóch przedsiębiorców to w razie woli jednego z nich o zaprzestaniu współpracy w ramach spółkispółka ulega rozwiązaniu. Wystąpienie powinno nastąpić na trzy miesiące przed
końcem roku obrotowego (art. 869 § 1 KC). Nie ma jednak przeszkód ku temu by
wspólnicy określili przesłanki umożliwiające zastosowanie wypowiedzenia w trybie
natychmiastowym (art. 869 § 1 KC) 7. Nie muszą być to przesłanki rodzinne (śmierć

5

Interpretacja indywidualna z 23 stycznia 2013 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, IPPP1/443-1257/12-2/MP; Interpretacja indywidualna z 29 maja 2013r.
Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, ITPP1/443-208/13/IK. Natomiast wystawianie faktur z nr NIP wspólnika – bez podania danych spółki uniemożliwić może
odliczenie podatku naliczonego – M. Militz [w:] M.Militz, D. Dominik–Ogińska,
M. Bącal, Zasady prawa unijnego w VAT, Warszawa 2012, s. 73. A contrario Dyrektor
Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 29 czerwca 2012r.,
IPTPP1/443-207/12-6/MS.
6
Zwolennikiem bezudziałowego charakteru wspólności majątku spółki cywilnej jest
S. Rudnicki, Inacze o nieruchomości jako wkładzie do spółki cywilnej, ,,Rejent 2001’’,
Nr 1, s. 141.
7
Skoro pojęcie ,,ważne powody’’ wystąpienia stanowi klauzulę generalną to właściwi
do jej sprecyzowania są wspólnicy. W odniesieniu do spółek osobowych – K. Kopaczyńska–Pieczniak, M. Dumkiewicz, Ważne powody w stosunkach spółek handlowych
[w:] A. Kidyba (red.), R. Skubisz (red.), Współczesne problemy prawa handlowego.

125

zstępnego), majątkowe (egzekucja z majątku małżeńskiego) lub osobiste (długotrwała choroba). Ważnym powodem jest każdy czynnik, który ustalili wspólnicy
w umowie spółki i nie podlega uchyleniu w kontekście przepisów dotyczących
spółki cywilnej i zasady swobody zawierania umów (art. 3531 KC).
W myśl art. 871 Kodeksu cywilnego występującemu wspólnikowi zwraca się
rzeczy w naturze wniósł do spółki do używania, oraz wypłaca się w pieniądzu
wartość jego wkładu oznaczoną w umowie spółki, a w braku takiego oznaczenia –
wartość, którą wkład ten miał w chwili wniesienia. Nie ulega zwrotowi wartość
wkładu polegającego na świadczeniu usług albo na używaniu przez spółkę rzeczy
należących do wspólnika. Należy wypłacić występującemu wspólnikowi w pieniądzu taką część wartości wspólnego majątku pozostałego po odliczeniu wartości
wkładów wszystkich wspólników, jaka odpowiada stosunkowi, w którym występujący wspólnik uczestniczył w zyskach spółki (art. 871 § 2 KC). Jeśli wspólnicy
nie posiadają takiej wartości to spółka powinna zwrócić wkład w formie rzeczowej.
Zobowiązanymi do zwrotu wkładów są wspólnicy i jeśli nawet wspólnik złoży
oświadczenie o rezygnacji ze swojego wkładu, to po stronie wspólników istnieje
prawdopodobieństwo powstania przychodu 8.
W sytuacji gdy wspólnicy w ramach prowadzonej działalności spółki nabyli
nieruchomość wspólnie, to wystąpienie wspólnika wymaga także zmian w zakresie
współwłasności tej nieruchomości. Należy sporządzić akt notarialny, w którym
dokonana zostanie zmiana w zakresie podmiotowym współwłasności łącznej 9. Skutkiem takiej wykładni celowościowej przepisów o spółce cywilnej jest przeświadczenie o niemożliwości rozgraniczenia majątku spółki cywilnej na taki, którego
rozporządzenie wymaga zmiany umowy spółki i ten, który można przenieść za
pomocą odrębnej umowy. W piśmiennictwie 10 dyskutowano także nad możliwością
przeniesienia udziału we współwłasności elementu majątku spółki (nieruchomość)
i pozostawieniu niewzruszonym statusu wspólnika. Jednakże nie wydaje się to
możliwe gdyż wspólnicy są współwłaścicielami, ale nie w takiej formie jak
określamy udział w zysku spółki cywilnej. Przyjmując za podstawę tezę o współKsięga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Marii Poźniak-Niedzielskiej, Kraków
2007, s. 149.
8
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 25 kwietnia
2013 r., ITPB1/415-159/13/HD.
9
J. Frąckowiak, Przenoszenie własności i obciążenie nieruchomości w stosunkach
pomiędzy spółką cywilną a jej wspólnikiem, ,,Rejent’’ 1999, Nr 2, s. 77–80; G. Bieniek,
Nieruchomość jako wkład w spółce cywilnej, ,,Nowy Przegląd Notarialny’’ 2000, Nr 2,
s. 341. Odmienną tezę sformułował Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10 czerwca 2011 r.,
III CZP 135/10, OSNC 2011, Nr 12, poz. 128.
10
J. Frąckowiak, Konstrukcja prawna spółki cywilnej [w:] M. Bączyk, G. Bieniek,
H. Pietrzykowski, Ars et usus. Księga pamiątkowa ku czci Sędziego Stanisława Rudnickiego, Warszawa 2005, s. 121; A. Herbert, Nieruchomość jako składnik wspólnego
majątku wspólników spółki cywilnej a forma oświadczenia o wypowiedzeniu udziału [w:]
C. Kosikowski (red.), Z zagadnień prawa rolnego, cywilnego i samorządu terytorialnego.
Księga jubileuszowa profesora Stanisława Prutisa, Białystok 2012, s. 456–461.
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własności bezudziałowej, niepodzielnej i niezbywalnej poprzez wydzielenie części
należy określać majątek spółki cywilnej (w tym także nabytych nieruchomości) jako
jednolitą całość (kompletny zbiór). Współwłasność trwa do momentu ustania jej
materii, tj. wystąpienie wspólnika spółki oznacza, że pozostali wspólnicy będą
tworzyć inną współwłasność łączną. Słusznie przyznaje się 11, że określenie ,,współwłasność łączna’’ do całego zestawu elementów majątku spółki cywilnej jest niefortunne – gdyż odnosi się ono do rzeczy oznaczonej co do tożsamości. Z drugiej
strony jeśliby definiować udział wspólnika sp.c. w majątku lub poszczególnych jego
składnikach (nieruchomość) jako samodzielny to stało by to w sprzeczności
z zakazem rozporządzania udziałami w trakcie trwania spółki.
3.

Wystąpienie wspólnika a VAT

Jeśli wspólnik występując nie doprowadza do zakończenia działalności spółki
cywilnej (jeśli byłoby tylko dwóch wspólników), to nie ma zastosowania art. 14
ust. 1 pkt. 1 ustawy o VAT, nakazujący opodatkować podatkiem od wartości dodanej wszystkie produkty wytworzone we własnym zakresie i te, które po nabyciu nie
były przedmiotem dostawy. Wtedy należałoby także sporządzić spis z natury na
dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania przez nią działalności (art. 14 ust. 5 ustawy o VAT). Dodatkowo jeśli po wystąpieniu wspólnika ze spółki ulega ona likwidacji, wspólnicy powinni powiadomić występującego o możliwości zwrotu różnicy
podatku wykazanego w deklaracji podatkowej za okres, w którym występujący
posiadał status wspólnika i czynnego podatnika VAT (jeśli potem go utracił) –
art. 14 ust. 9c ustawy o VAT.
Wspólnik występujący może zamiast wypłaty ekwiwalentu pieniężnego
w wysokości jego udziału w spółce zażądać od pozostałych wspólników środków
trwałych i innych rzeczy będących własnością spółki. Jeśli wspólnicy wyrażą zgodę
to występujący wspólnik otrzyma towary na własność. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy
o VAT taką czynność można by zakwalifikować jako odpłatną dostawę towaru.
Dostawą towarów jest także przekazanie nieodpłatnie przez spółkę cywilną swoich
towarów, w szczególności przekazanie lub zużycie na cele osobiste wspólników
spółki jeżeli spółce przysługiwało w całości (części) prawo do obniżenia kwoty
podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub
wytworzenia tych towarów lub ich części składowych (art. 7 ust. 2 pkt. 2 ustawy
o VAT). W odniesieniu do wystąpienia wspólnika ze spółki cywilnej, wszystko to
zostaje mu wydane z majątku spółki należy traktować jako zwrot jego własności.
Oznacza to, że spółka cywilna (a raczej wspólnicy, którzy w niej pozostają) jest
dłużnikiem wspólnika występującego, który zostawił w majątku spółki swój wkład
(udział). Dlatego też przeniesienie własności środków trwałych lub innych ruchomości na występującego nie ma charakteru nieodpłatnego lecz stanowi wykonanie
zobowiązanie przez wspólników pozostałych w spółce. Jeśli jednak wspólnicy
11 Por. E. Gniewek, Problem udziału we współwłasności łącznej (w:) E.Gniewek (red.),
O źródłach i elementach stosunków cywilnoprawnych. Księga pamiątkowa ku czci
prof. Alfreda Kleina, Kraków 2000, s. 96 i J. Ignatowicz (red.), K. Stefaniuk
(red.), Prawo rzeczowe, 2009, s. 121.

127

spółki cywilnej zawrą z występującym umowę sprzedaży udziału w majątku spółki
to powstanie z tego tytułu obowiązek w podatku od towarów i usług 12. Słusznym
wydaje się pogląd, wedle którego jeśli do spółki cywilnej wstąpi nowy wspólnik to
nie ponosi on odpowiedzialności za zobowiązanie podatkowe dotyczące spółki jako
podatnika VAT (za okres, w którym nie był wspólnikiem) 13.
4.

Wystąpienie wspólnika – skutki w zakresie podatku dochodowego

Na pozostałych wspólnikach spółki cywilnej ciąży obowiązek prawidłowego
rozliczenia się z tytułu wniesionych wkładów uprzednio przez występującego. Na
dzień wystąpienia wspólnika ze spółki cywilnej należy sporządzić wykaz składników majątku spółki. Wykaz powinien zawierać co najmniej następujące dane:
liczbę porządkową, określenie (nazwę) składnika majątku, datę nabycia składnika
majątku, kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku oraz kwotę
wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku zaliczoną do kosztów uzyskania przychodów, wartość początkową, metodę amortyzacji, sumę odpisów amortyzacyjnych oraz wysokość wypłaconych środków pieniężnych należnych wspólnikom z tytułu udziału w spółce. Zgodnie z art. 24 ust. 3c w zw. z art. 14 ust. 2
pkt. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 14 dochodem z tytułu
wystąpienia wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną w przypadku otrzymania
środków pieniężnych jest różnica między przychodem z tego tytułu, a wydatkami na
nabycie lub objęcie prawa do udziałów w takiej spółce. Oznacza to, że przychodem
występującego wspólnika jest wartość przewyższająca kwotę otrzymaną jako udział
w przychodzie z uczestnictwa w spółce cywilnej. Dochód należy obliczyć, pomniejszając przychód o wydatki poniesione przez wspólnika na wniesienie wkładu do
spółki cywilnej. Do uzyskanej podstawy opodatkowania stawka podatku wynosić
będzie zazwyczaj 19% (jeśli stosujemy metodę liniową). W istocie wspólnik występując płaci tylko podatek dochodowy wtedy, jeśli otrzymuje środki pieniężne nie
opodatkowane wcześniej w trakcie jego obecności w spółce. Albowiem, jeśli otrzymywał przychód w każdym roku podatkowym to jest zobowiązany do rozliczania
się z organem podatkowym z tego tytułu na bieżąco. Jeśli wspólnik wniósł więcej
do spółki cywilnej niż otrzymał z niej zysku (np. spółka wygenerowała stratę
bilansową) to zwrot jego wkładów nie stanowi u niego powstania przychodu 15.
Wartość wkładu należy określać na dzień zwrotu (nie na moment wniesienia).
Jednakże opodatkowaniu ulegnie ta część, za którą wcześniej podatnik nie uiścił
podatku. Przykładowo, jeśli wniósł do spółki trzy samochody a z uwagi na postaPor. F. Seredyński, Zakaz zawierania umów pomiędzy spółką cywilną a jej wspólnikami, ,,Przegląd Podatkowy’’ 2001, Nr 9, s. 20-24.
13
Por. A. Daraż, Podatkowe skutki wystąpienia wspólnika ze spółki cywilnej, ,,Doradztwo Podatkowe’’ 2000, Nr 7-8, s. 60.
14
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz.U. 2012, poz. 361, j.t.) – dalej także jako Pdof.
15
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 8 grudnia 2009 r.,
I SA/Łd 642/09, Lex 550047 oraz wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia
27 października 2011 r., II FSK 800/10, Lex 1151386
12
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nowienia umowy spółki otrzymuje zwrot udziału w majątku spółki w postaci pięciu
aut, to przychód dotyczyć będzie wartości otrzymanych dwu pojazdów.
Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt. 17b Pdof przychodem podatnika jest wartość otrzymana z tytułu zbycia składników majątku otrzymanych w związku z wystąpieniem
ze spółki cywilnej. Wyłączono jednak przychody z odpłatnego zbycia majątku, jeśli
od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło
wystąpienie do dnia odpłatnego ich zbycia nastąpiło sześć lat i ich odpłatne zbycie
nie następuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (vide art. 14 ust. 3
pkt. 12b Pdof). Tym samym, jeśli zbycie składników spółki nastąpi przed upływem
terminu poza działalnością gospodarczą, to po stronie podatnika powstanie przychód
(stawka podatku wyniesie 19 %).
Organy podatkowe wypowiadają się 16 z aprobatą o możliwości zbycia prawa
do uczestnictwa w spółce cywilnej przez wspólnika innemu podmiotowi. Kosztem
uzyskania przychodów (KUP) zbywcy miałyby być wydatki związane z objęciem
udziałów w spółce cywilnej. Dochodem zaś różnica pomiędzy otrzymanym ekwiwalentem pieniężnym za zbyte prawo majątkowe a wydatkami kwalifikowanymi
jako KUP. Skoro wspólnik nie może wypowiedzieć swojego udziału w trakcie
trwania spółki to także dokonanie cesji na inny podmiot (w trakcie trwania spółki)
nie wydaje się możliwe. Spółka cywilna nie stanowi odrębnego podmiotu praw
i obowiązków a jej wspólnicy korzystają jedynie z możliwości wspólnego prowadzenia działalności. Bez ich udziału (w razie ich wystąpienia) spółka przestaje
istnieć. Rozumując a minori ad maius jeśli wspólnik nie może odebrać dla siebie
wartości udziałów w trakcie trwania spółki, to tym bardziej nie może oddać tych
udziałów (oraz wartości majątkowej z nimi związanej) osobie trzeciej w drodze
umowy cywilnej. Wykładnia operatywna organu podatkowego mimo, że dokonana
w sposób dopuszczalny oparta została na nieprawidłowej interpretacji przepisów
prawa cywilnego.
5.

PCC w przypadku wystąpienia wspólnika sp.c.

Zgodnie z art. 1 ust. 2, art. 7 ust. 1 pkt. 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych 17 zawarcie umowy spółki cywilnej oraz każdorazowa jej zmiana jest
opodatkowana PCC w wysokości 0,5 %. Podatnikami są wspólnicy w częściach
jakich maja udział w zysku spółki (jeśli nie stanowi o tym umowa, to ponoszą
obciążenia podatkowe po równo). Ponieważ spółka cywilna zazwyczaj zawierana
16

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 3 stycznia
2008 r., IPPB1/415-289/07-2/AJ; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej
w Katowicach z dnia 11 marca 2011r., IBPBII/2/415-1383/10/MW. Pogląd organów
podatkowych stoi w sprzeczności z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 11 lutego
2009r., V CSK 325/08, OSNC 2009, poz. 101, która wyklucza możliwość cesji prawa
do uczestnictwa w spółce cywilnej.
17
Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych
(Dz.U. 2010, Nr 101, poz. 649, j.t.) – dalej ustawa o PCC. Podatek od czynności
cywilnoprawnych określany także jako „PCC”.
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jest w zwykłej formie pisemnej, to na wspólnikach ciąży obowiązek złożenia deklaracji w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy oraz obliczenia wysokości
i zapłaty PCC do właściwego organu podatkowego dla poszczególnych wspólników.
Jest to zobowiązanie podatkowe dotyczące jednego tytułu (założenie sp.c.) jednak
nie może być regulowane w taki sposób jak cywilne zobowiązanie solidarne. Jeśli
jeden ze wspólników zapłaci całość podatku przelewając kwotę z własnego konta
bankowego to zobowiązanie podatkowe wygaśnie w zakresie dla niego przewidzianym. Jednakże kwota uiszczona za wspólników zostanie zdefiniowana jako
nadpłata wpłacającego i nie spowoduje wygaśnięcia zobowiązania innych wspólników. Podstawą opodatkowania jest wartość majątku spółki lub różnica pomiędzy
podwyższoną wartością majątku a wartością istniejącą z chwilą zawiązania spółki.
Dlatego też należy zastanowić się, czy zmiana umowy spółki w postaci wystąpienia
jednego ze wspólników (de facto majątek ulega zmniejszeniu) podlega w ogóle
PCC. Analiza artykułu 1 ust. 1 ustawy o PCC zawierającego zamknięty katalog
czynności opodatkowanych tym podatkiem, nie daje jednoznacznej odpowiedzi co
do kwalifikacji przeniesienia części majątku spółki na występującego wspólnika.
Ponieważ stanowi to swego rodzaju datio in solutum (świadczenie w miejsce wypełnienia) skutkiem czynności rozporządzającej jest wykonanie przez pozostałych
wspólników zobowiązania (do zwrotu wniesionych wkładów) w postaci przeniesienia części majątku na występującego wspólnika. Stosując wykładnie gramatyczną
art. 1 ust. 1 ww. ustawy nie można zakwalifikować takiej czynności rozporządzającej jako sprzedaży, zamiany lub pożyczki. Majątek spółki cywilnej tworzą nie
tylko wkłady wspólników ale także aktywa, które powstają w wyniku działań spółki.
W związku z wystąpieniem wspólnika należy zmienić umowę spółki ale także
warunkiem sine equa non jest dokonanie zwrotu udziałów i wkładów. Oznacza to,
że podatek od czynności cywilnoprawnych nie powstaje w związku z wystąpieniem
wspólnika. Nawet gdyby występujący zrzekł się swojego udziału w spółce lub
gdyby skład osobowy uległ zmniejszeniu poprzez śmierć jego ze wspólników, to nie
spełnione jest kryterium zwiększenia majątku spółki.
Podsumowanie
Spółka cywilna posiada quasi odrębny majątek (od majątku wspólników),
do którego udziałowcy spółki mają wspólne prawa o charakterze obligatoryjnym 18.
Odrębność ta charakteryzuje się istnieniem bezudziałowej współwłasności łącznej
(udziały wspólników ulegają przy zawiązaniu spółki ujednoliceniu). Wspólnik nie
może w trakcie swojego uczestnictwa w spółce rozporządzać swoim udziałem
w majątku wspólnym, gdyż rodziłoby to wiele problemów prawnych (min. drugi
wspólnik mógłby nie wyrazić zgody i dokonać wzruszalności tej czynności).
Dlatego też, jeśli wspólnik chce otrzymać część wypracowanego także przez siebie
majątku spółki, to powinien ze spółki cywilnej wystąpić.
K. Górnicz, Glosa do uchwały SN z dnia 27 maja 1993 r., III CZP 61/93, ,,Rejent’’
1995, Nr 1, s. 23 ; wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 3 października
2013r., Lex 1383433 i wyrok Sądu Najwyższego z 25 listopada 2011 r., II CSK 182/11,
Lex 1102847.
18
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W zakresie VAT przeniesienie własności środków trwałych lub innych ruchomości na występującego nie ma charakteru nieodpłatnego, lecz stanowi wykonanie
zobowiązanie przez wspólników pozostałych w spółce. Jeśli wspólnicy chcą także
przy okazji rozliczenia przenieść inne środki majątkowe na wspólnika to powinni
naliczyć mu podatek od towarów i usług w stawce 23% (sprzedaż). Przychód
z udziału w spółce nieposiadającej osobowości prawnej powodował corocznie
powstanie obowiązku w podatku dochodowym (jeśli każdego roku spółka osiągała
zysk). Ustawodawca wprowadzając do Pdof regulacje (min. art. 14, art. 24) dotyczące przychodu działalności gospodarczej w ramach spółki cywilnej nie uniknął
legislacyjnych powtórzeń. Jednak lepiej, gdy występuje ustawowe superfluum 19
aniżeli brak spółki cywilnej jako podatnika podatku dochodowego, gdyż oznaczałoby to także lukę w zakresie opodatkowania przychodu z tego rodzaju spółki. Jeśli
wystąpienie wspólnika nie jest dokonywane wraz z jednoczesnym wstąpieniem
w krąg wspólników nowego podmiotu (wprowadzającego środki majątkowe) to taka
czynność nie może być uznana za podlegającą podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Zmiana umowy spółki cywilnej – także aneks dotyczący wystąpienia –
oznacza powstanie obowiązku w PCC, jeśli wskutek tej modyfikacji majątek spółki
cywilnej ulegnie zwiększeniu w stosunku do wartości sprzed zmiany.
W wyniku dokonanej analizy jako wniosek de lege lata formułować należy
obowiązywanie dostatecznego i jasnego uregulowania procesu wystąpienia wspólnika spółki cywilnej na gruncie podatku dochodowego. Jako postulat de lege
ferenda trzeba uznać potrzebę wprowadzenia do przepisów o podatku dochodowym
postanowień umożliwiających wyjście wspólnika ze spółki cywilnej. Ustawa o PCC
powinna zawierać szerszy katalog zwolnień przedmiotowych dotyczących zmiany
umowy spółki, tak, aby adresat normy prawnej był pewien, że wystąpienie wspólnika nie powoduje powstania obowiązku z tym podatku.
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Streszczenie
Spółka cywilna jako forma nieposiadająca osobowości prawnej (zdolność sądowa, zdolność do czynności cywilnoprawnych) jest podmiotem prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. W ujęciu cywilistycznym z działalnością spółki cywilnej wiążą się często problemy z oddzieleniem majątku osobistego wspólników od majątku spółki. Przyjąć należy, że wspólnicy posiadają udział
we współwłasności łącznej (nie mogą rozdysponować swojego udziału w trakcie
trwania spółki). Jeśli jeden ze wspólników ma wolę wystąpienia ze spółki warto
dokonać wykładni przepisów podatkowych w kontekście zaistnienia możliwych
skutków podatkowych takiego procesu. W artykule zastosowano metodą anali132

tyczną, empiryczną i dogmatyczną. Skutkiem dokonanej analizy przyjęto brak
opodatkowania przedmiotowej zmiany składu osobowego w spółce cywilnej na
gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wraz
z wystąpieniem wspólnika inny podmiot wnosi wkład (zwiększając majątek spółki)
i przystępuje do spółki cywilnej. W zakresie podatku od towarów i usług czynności
zwrotu wkładu wspólnika nie są objęte opodatkowaniem, jeśli spółka nie nalicza
z tego tytułu podatku naliczonego otrzymującemu a wartość majątku przekazanego
w formie rzeczowej nie przekracza wysokości udziału wspólnika w spółce. Wspólnik występujący jest zobligowany do zapłaty podatku dochodowego tylko jeśli
uzyskał udział w zysku spółki cywilnej, który uprzednio nie został opodatkowany
jako przychód z udziału w spółce nieposiadającej osobowości prawnej.
Summary
The civil law partnership as the without form of the legal personality (court ability,
ability for civil law actions) is a subject of the fiscal law in the value added tax.
In the civil law presentation problems with the division of personal assets of partners
but the company's assets often involve the operations of the civil law partnership.
To accept he belongs, that partners have a participation in the total co-ownership
(cannot allocate their share in the course of lasting the company). If one of partners
has a will of withdrawing from a company one should make the interpretation of tax
regulations in the context of becoming known of tax possible effects of such
a process. In the article they applied with, empirical and dogmatic analytical
method. As a result of made analysis a lack of taxing the object change of members
in the civil law partnership was accepted on land of the tax on civil law transactions.
A situation is an exception when along with the address of the partner the other
operator is contributing (increasing the company's assets) and is setting about to the
civil law partnership. In the value added tax of the activity of the repayment of the
deposit of the partner they aren't provided with taxing if the company isn't
calculating the input tax from this title receiving and value of the wealth transferred
in the form material doesn't exceed the height of the interest in the company.
The appearing partner for the payment of the income tax is only obligated if a share
in the profit of the civil law partnership which previously wasn't taxed as the income
from the share got of without legal personality.
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CZĘŚĆ III
PART III
WYBRANE PROBLEMY Z RACHUNKOWOŚCI
SELECTED PROBLEMS OF ACCOUNTING
Karolina Gościniak
Tatsiana Skabeika

OPINIA Z ZASTRZEŻENIEM JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI
O BŁĘDACH I NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH
W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM

Słowa kluczowe: rewizja finansowa, opinia z zastrzeżeniem, rodzaje zastrzeżeń.

QUALIFIED AUDIT OPINION AS A SOURCE OF INFORMATION ABOUT
ERRORS AND IRREGULARITIES IN A COMPANY MANAGEMENT

Keywords: financial audit, qualified audit opinion, the types of reservations.
Wstęp
Rzetelność i wiarygodność danych zawartych w sprawozdaniu finansowym jest
podstawą do podjęcia dobrych decyzji. Potwierdzeniem, że w sprawozdaniu finansowym zostały ujęte informacje zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi
i przyjętą przez jednostkę polityką rachunkowości, jest badanie takiego sprawozdania przez biegłego rewidenta. Biegły rewident jest osobą zaufania publicznego. Wyniki przeprowadzonej przez niego rewizji zostają upublicznione w dokumencie –
opinii z badania.
Celem opracowania jest ukazanie, że opinia z zastrzeżeniem może być źródłem
informacji o błędach i nieprawidłowościach w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Aby
udowodnić powyższe, dokonano szczegółowej analizy 20 opinii z zastrzeżeniem,
które w sposób celowy wybrano z poddanych rewizji przez biegłych rewidentów
sprawozdań finansowych z lat 2008–2013. Analizie poddano opinie o jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych spółek giełdowych, uwzględniając dwa główne aspekty, mające zasadniczy wpływ na wyrażenie opinii z zastrzeżeniem: ograniczenie zakresu badania oraz odstępstwa od zasad rachunkowości.
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Metody badawcze zastosowane w artykule to przede wszystkim analiza dokumentów dla stwierdzenia istoty i zakresu zastrzeżeń oraz indukcja w formułowaniu
wniosków.
1.

Istota rewizji finansowej jako kontroli nadzorczej

Zapotrzebowanie na informacje o kondycji finansowej jednostek spowodowało
powstanie określonej postaci i minimalnej treści sprawozdania finansowego, a także
sposobu ich udostępniania.
Określono obowiązek:
− ogłaszania rocznych sprawozdań przez większe jednostki gospodarcze,
− przekładania ww. sprawozdań właściwemu sądowi rejestrowemu,
− poddania rocznych sprawozdań finansowych większych jednostek, przed ich
opublikowaniem, badaniu przez uprawnione od tego osoby – biegłych rewidentów. 1
Spełnienie wymogu odnośnie dostarczania przez jednostki informacji o dużym
stopniu przydatności powoduje, że informacje te powinny być prawdziwe i rzetelnie
przedstawione. Zdaniem D. Krzywdy, nadanie sprawozdaniom finansowym waloru
wiarygodności wymaga ich zbadania i wydania opinii stosownej do rezultatów badania” 2. W tym celu przeprowadza się audyt zewnętrzny sprawozdania finansowego
(rewizję finansową). Rewizja finansowa (audyt) polega nie tylko na zbadaniu sprawozdania finansowego, ale również na przedstawieniu propozycji niezbędnych
korekt informacji 3 i na wydaniu opinii z raportem ją uzupełniającą.
Ranga kontroli działalności finansowej podmiotu wynika z faktu, iż stwarza
możliwości do:
− prawidłowego podziału zysków między rządem a spółką w formie podatków
do zapłaty do budżetu,
−
racjonalnego podziału zysku na akcję w formie dywidend i innych formach
wśród pracowników, inwestorów i innych osób,
− przyciąganie nowego partnera kapitałowego do przedsiębiorstwa i zapewnienia
udziału w zyskach,
− zmiany w zakresie partnerstwa i ich odbicie w rachunkowości (koszt aktualizacji wyceny środków trwałych). Aktualizacja w tym przypadku ma bezpośredni wpływ na akcje każdego z partnerów majątku, więc wskazane jest przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych po takich zmianach.
− otrzymania kredytu w oparciu o opinię biegłego rewidenta, który sprawdził rachunki przedsiębiorstwa,

Por.: Marzec J., (1998), Wybrane problemy badania sprawozdań finansowych, Polskie
Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 10
2
Krzywda D. [red.], (2005), Rewizja sprawozdań finansowych, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa, s. 11
3
Tamże, s. 13
1
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−

rozwiązywania sporów, które rozpatrywane są w odpowiednich sądach między
przedsiębiorstwem, bankiem, urzędem skarbowym i innymi podmiotami.

Z powyższego wynika, iż funkcją niezależnej kontroli audytorskiej jest wspieranie więzi gospodarczych między badanym podmiotem a szeroko pojmowanym
rynkiem.
D. Krzywda w swych publikacjach uważa, iż badaniem należy objąć również te
zdarzenia, które miały miejsce w jej otoczeniu, jeśli tylko wywarły one wpływ na:
–
sytuację majątkowo-finansową badanego podmiotu,
–
pogorszenie się sytuacji finansowej dłużnika,
–
zmiany kursów walutowych.
Audytowanie sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów to również
zwrócenie uwagi na: początkowe stany aktywów i pasywów, które powinny być
równe stanom wykazanym w księgach rachunkowych roku poprzedniego na dzień
ich zamknięcia; niedopuszczalne przesunięcia ujęcia zdarzeń gospodarczych w księgach roku badanego i roku następnego, oraz na zdarzenia mające miejsce po dacie
bilansu. Zakres rewizji powinno się także rozważać z innych punktów widzenia;
np. struktury organizacyjnej badanego podmiotu, miejsca występowania zdarzeń
gospodarczych, itp..
Cele cząstkowe badania sprawozdań finansowych znajdują wyraz w treści
opinii i raportu uzupełniającego. Z. Fedak ujmuje cele cząstkowe jako:
− ”wskazanie na istnienie poważnych zagrożeń dla możliwości kontynuowania
przez jednostkę działalności,
− ocenę zgodności sprawozdania z działalności, jeżeli jednostka ma obowiązek
jego sporządzania, z ustawą o rachunkowości (minimalny zakres informacji)
i zbadanym sprawozdaniem finansowym (niesprzeczność danych liczbowych),
− stwierdzenie czy zatwierdzone sprawozdanie finansowe za rok poprzedzający
zostało przekazano do Krajowego Rejestru Sądowego,
− poinformacje o niedochowaniu przez spółkę kapitałową wymogów co do wysokości kapitału zakładowego.
− ocenę prawidłowości stosowania przez badaną jednostkę systemu księgowości i
inwentaryzacji oraz ocenę działania powiązanej z nim kontroli wewnętrznej,
− wskazanie na zjawiska, które w porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym istotnie negatywnie wpływają na sytuację majątkową, finansową
i wynik finansowy jednostki,
− stwierdzenie przestrzegania przez jednostki sektora finansowego obowiązujących je norm ostrożnościowych”. 4

4

Z. Fedak, op. cit., s. 14
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2.

Opinia i raport jako formy prezentacji wyników badania sprawozdania
finansowego

Przy wykonywaniu usług poświadczających biegły rewident kieruje się krajowymi i międzynarodowymi standardami rewizji finansowej, międzynarodowymi
standardami usług przeglądu, międzynarodowymi standardami usług atestacyjnych
oraz standardami Rady Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług
Atestacyjnych (IAASB). Do tego także dochodzą ustawy i rozporządzenia prawa
polskiego 5.
Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania obejmuje opinię i raport. Opinia
o badanym sprawozdaniu finansowym ma wyrażać ogólną ocenę i wnioski biegłego
rewidenta z przeprowadzonego przez niego badania. „Wyrażona w opinii ogólna
ocena nie stanowi jednak prostego odzwierciedlenia ocen wyników zbadania poszczególnych zagadnień, ale polega na nadaniu przez biegłego rewidenta poszczególnym ustaleniom odpowiedniej wagi, uwzględniając ich wpływ na sytuację finansową jednostki oraz rzetelność, prawidłowość i jasność całego sprawozdania finansowego.” 6
Opinia biegłego rewidenta, w myśl ustawy o rachunkowości, powinna w szczególności stwierdzać, czy badane sprawozdanie finansowe:
− zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
− zostało sporządzone zgodnie z określonymi ustawą zasadami rachunkowości
stosowanymi w sposób ciągły,
− jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa
oraz statutem lub umową,
− przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie istotne dla oceny jednostki informacje,
a w odniesieniu do sprawozdania z działalności jednostki, czy informacji zawarte w tym sprawozdaniu są zgodne z informacjami zawartymi w rocznym
sprawozdaniu finansowym. 7
Opinia, w zależności od wyników badania, może przybierać postać jednej
z możliwych rodzajów, jako:
− opinia bez zastrzeżeń lub opinia bez zastrzeżeń z uzupełniającym objaśnieniem,
− opinia z zastrzeżeniem lub opinia z zastrzeżeniem i z uzupełniającym objaśnieniem,
− opinia negatywna,
− odmowa wyrażenia opinii.

W tym miejscu należy wspomnieć o Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady
13/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych,
skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych
rodzajów jednostek (Dz. Urz. UE L 182/19).
6
Z. Fedak, op. cit., s. 34
7
Patrz.: Dz. U. z 2013 r., poz. 330 – Ustawa o rachunkowości
5

138

Raport uzupełnia wyrażoną przez biegłego rewidenta opinię o zbadanym sprawozdaniu finansowym. Raport ma zawierać zwięzłe i istotne informacji dla odbiorcy raportu, przedstawiać ważne wyniki badania uzasadniające wyrażoną opinię.
Analiza wydanych opinii z zastrzeżeniem na przykładzie wybranych
spółek

3.

Opinię z zastrzeżeniem wydaje się, gdy:
nastąpiło ograniczenie zakresu badania, w związku z czym biegły rewident nie
mógł uzyskać wystarczających i odpowiednich dowodów badania,
wystąpiły istotne odstępstwa od zasad rachunkowości określonych w Ustawie
o rachunkowości lub wydanych na jej podstawie przepisów.

−
−

Najczęstsze zastrzeżenia w opinii biegłego rewidenta
W celu określenia najczęstszych zastrzeżeń w opiniach biegłego rewidenta
przeprowadzono analizę 20 opinii wybranych spółek. Wybór opinii został dokonany
w sposób celowy, według kryterium aktualności danych. Badaniem przez biegłych
rewidentów zostały objęte sprawozdania finansowe z lat 2008–2013. Dla zwiększenia prawdopodobieństwa różnorodności powstałych problemów opisanych w zastrzeżeniu przeanalizowane zostały zarówno jednostkowe sprawozdania finansowe,
jak i skonsolidowane. Analiza została przeprowadzona na podstawie podziału na
dwa główne aspekty wpływające na wyrażenie opinii z zastrzeżeniem, a mianowicie:
− ograniczenie zakresu badania,
− odstępstwa od zasad rachunkowości.
Dane wybrane do analizy prezentuje tabela 1.
Tabela 1. Zestawienie opinii z zastrzeżeniem wybranych spółek
Lp.
1.

Nazwa badanej
jednostki
GK Mennica
Polska S.A.

Ograniczenie
zakresu
badania

Odstępstwa od
zasad rachunkowości

+

–

Toczące się postępowanie
Urzędu Skarbowego

Szczegóły zastrzeżenia

2.

Blu Pre Ipo S.A.

+

+

Nieprzeprowadzone testy na
utratę wartości posiadanych
akcji, zagrożenie kontynuacji
działalności

3.

ADDrągowska
S.A.

–

+

Utworzenie kapitału rezerwowego nie zgodnie z KSH
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Lp.

Nazwa badanej
jednostki

Ograniczenie
zakresu
badania

Odstępstwa od
zasad rachunkowości

Szczegóły zastrzeżenia

4.

Grupa PrawnoFinansowa Causa
S.A.

+

+

Nieprawidłowości związane
z utworzeniem odpisów aktualizujących, rezerwy na podatek
odroczony, niewyjaśniony sposób rozliczenia zaliczek pobranych przez zarząd, zagrożenie
kontynuacji działalności

5.

GK Arteria S.A.

–

+

Nie dokonano odpisu z tyt. utraty
wartości firm

6.

GK Graal S.A.

+

–

Nie poddano badaniu
sprawozdanie finansowe spółki
zależnej

7.

GK Calatrava
Capital S.A.

–

+

Zagrożenie kontynuacji
działalności spółki dominującej
Niepotwierdzone rozrachunki
z dostawcami i odbiorcami, nieutworzone odpisy aktualizujące
należności przedawnione, sporne
i wątpliwe, nieujęty podatek
odroczony
Nieuregulowane zobowiązania
krótkoterminowe (kredyty) przez
badaną spółkę i podmiot
powiązany, niepotwierdzone
należności z tyt. udzielonych
pożyczek, błędne ujęcie pożyczki w bilansie, zagrożenie
kontynuacji działalności

8.

ABPOL Company
Polska S.A.

+

+

9.

Petrolinvest S.A.

+

+

10.

Vidis S.A.

–

+

11.

GK Poczta Polska
S.A.

+

+

12.

Mostostal
Warszawa S.A.

–

+

Rozliczanie kontraktów budowlanych nie zgodnie z MSR 11

+

Nie przeprowadzono testu na
utratę wartości nakładów na nieukończone pracy rozwojowe, nieobecność podczas inwentaryzacji

13.

Binary Helix S.A.

+
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Niedokonany odpis aktuali-zujący
wartości udzielonej pożyczki
jednostce zależnej
Wpływ na saldo roku bada-nego
nie dokonania zmiany szacunku
salda „rezerwy na świadczenia
emerytalne i po-dobne” za rok
poprzedzający

Lp.

Nazwa badanej
jednostki

Ograniczenie
zakresu
badania

Odstępstwa od
zasad rachunkowości

Szczegóły zastrzeżenia

14.

Elektrim S.A.

–

+

Niezaktualizowane inwestycje
krótkoterminowe o odpis aktualizujący w pełnej wysokości
odsetek

15.

Petrolinvest S.A.

+

–

Brak dowodów na istnienie należności z tyt. udzielonych pożyczek i prawidłowości wyceny
aktywów finansowych

16.

e-Kancelaria
Grupa PrawnoFinansowa S.A.

–

+

Nie dokonanie odpisów aktualizujących należności dochodzonych w drodze sądowej

17.

GK Poczta Polska
S.A.

+

+

Brak możliwości oceny wpływu
na rok badany nie obecności na
inwentaryzacji za rok poprzedni,
brak wyceny rezerw na świadczenia emerytalne i podobne,
brak wyceny wieloletnich
nakładów kapitałowych

18.

GK Orbis S.A.

–

+

Zakwalifikowanie prawa wieczystego użytkowania gruntów
nie zgodnie z MSR 17

19.

GK Lotos S.A.

+

–

20.

Stowarzyszenie
Żydowski Instytut
Historyczny
w Polsce

Brak możliwości oceny, czy
wartość posiadanych udziałów
w spółce jest prawidłowa

+

–

Nie przeprowadzono spisu
z natury środków trwałych
i środków trwałych w budowie

Wyjaśnienia do tabeli:
SK – skonsolidowane sprawozdanie finansowe,
JD – jednostkowe sprawozdanie finansowe,
„+” – wystąpiło,
„–” – nie wystąpiło.

Źródło: Opracowane właśnie na podstawie opublikowanych opinii
Po analizie szczegółów zastrzeżeń zamieszczonych w dwudziestu wybranych
opiniach można stwierdzić, że najwięcej zastrzeżeń wynika z błędnego dokonania
lub nie dokonania w ogóle odpisów aktualizujących wartości składników bilansowych. W sześciu z analizowanych spółek wystąpiły nieprawidłowości właśnie z tym
związane, a mianowicie:
–
Spółka 4 8 posiada 100% udziałów w innej Spółce, która do dnia bilansowego
nie rozpoczęła żadnej działalności, a jej majątek nadal stanowi w całości wnie8

To jest liczba porządkowa danej spółki z tabeli 4
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–

–

–

–

–

sione aportem należności handlowe. Mimo tego, że Zarząd planuje rozpoczęcie
działalności w zakresie windykacji wierzytelności, nie został utworzony odpis
z tytułu utraty wartości składnika aktywów;
Zarząd Spółki dominującej 5 po dokonaniu testów na utratę wartości firm nie
dokonał odpisu z tytułu utraty wartości przez wartość firmy powstałą po nabyciu akcji i udziałów spółek zależnych, spośród których część została wniesiona
do funduszu inwestycyjnego zamkniętego aktywów niepublicznych;
Spółka 8 nie utworzyła odpisów aktualizujących wartość należności przedawnionych (termin płatności przekroczył 365 dni) oraz należności wątpliwych
i spornych, co wynika z zapisów polityki rachunkowości Spółki. Wartość tych
nie ujętych odpisów stanowi 39,6% sumy aktywów;
Spółka 10 udzieliła pożyczki Spółce zależnej, która ma ujemne kapitały i nie
wypracowuje zysków. Z tego powodu Spółka dokonała 100% odpisu wartości
tych udziałów, lecz nie dokonała odpisu w 100% udzielonej pożyczki zgodnie
z zasadą ostrożności;
w Spółce 14 inwestycje krótkoterminowe (udzielone pożyczki) zostały objęte
odpisem aktualizującym w pełnej wysokości w zakresie odsetek, natomiast pożyczka nie została zaktualizowana;
Spółka 16 jest przekonana, że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie,
aby skutecznie dochodzić należności na drodze sądowej, zatem nie dokonała
na te należności odpisu aktualizującego.

Zagrożenie kontynuacji działalności zostało wskazane w czterech opiniach.
W przypadku dwóch Spółek (2 i 9) zagrożenie kontynuacji działalności wiąże się
z korektami o znacznych wartościach, zaproponowanymi, jako rozwiązanie przez
biegłego rewidenta. W jednej ze Spółek (4) ryzyko zagrożenia kontynuacji działalności ma związek ze zmianą profilu działalności i możliwym niepowodzeniem.
Zarząd Spółki 7 poinformował w badanym sprawozdaniu finansowym, że istnieją
zagrożenia dla kontynuacji działalności Spółki dominującej, z uwagi na stratę przekraczającą 1/3 kapitału podstawowego oraz sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego.
Również w czterech przypadkach zostały opisane sytuacje, w których są nieprawidłowości związane z ujęciem lub rozliczeniem kredytów lub pożyczek. Tak na
przykład w Spółce 15 nastąpiło ograniczenie zakresu badania z powodu nie uzyskania wystarczających dowodów na istnienie należności z tytułu udzielonych pożyczek, wykazanych w pozycji „Inwestycje krótkoterminowe”. W Spółce 9 w trzech
przypadkach zastrzeżenie dotyczy ujęcia i rozliczenia kredytów i pożyczek. Pierwszy dotyczy mijającego terminu spłaty kredytu konsorcjalnego. Termin spłaty kredytu został dostosowany do oczekiwanych wpływów z transakcji zbycia udziałów
w spółce zależnej. Brak dokonania tej transakcji stwarza niepewność czy wystarczy
środków na spłatę kredytu. W drugim przypadku termin spłaty kredytu przez podmiot zależny minął na początku roku badanego. Kwota kredytu wykazana w sprawozdaniu finansowym różni się od kwoty potwierdzonej przez bank o kwotę odsetek karnych. Na podstawie porozumienia z bankiem, jeżeli Spółka spłaci zobowiązanie podstawowe, bank nie będzie wymagał spłaty odsetek karnych. Zarząd prowadzi rozmowy celem wydłużenia terminu spłaty kredytu. Trzecia sytuacja dotyczy
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udzielonych, zakwalifikowanych jako inwestycje krótkoterminowe, pożyczek spółkom zależnym na prace poszukiwawcze. Pożyczki te podlegają przedłużaniu przed
upływem okresu ich spłaty, co wskazuje na ich długoterminowy charakter, więc powinny zostać ujęte jako inwestycje długoterminowe.
Zastrzeżenie z powodu prawidłowości wyceny zostało zamieszczone w opinii
Spółki 15. Z zastrzeżenia wynika, iż do daty wydania opinii nie uzyskano dowodów
na prawidłowość wyceny aktywów finansowych wykazanych w bilansie w pozycji
„Pozostałe aktywa finansowe”. Spółka 17 nie dokonała wyceny rezerw na świadczenia emerytalne i podobne na dzień bilansowy. Dodatkowo, w związku z trwającym w spółce procesem restrukturyzacji zatrudnienia, Spółka nie posiada wiedzy
i informacji, co do liczby pracowników, którym będą wypłacone nagrody jubileuszowe i świadczenia po okresie zatrudnienia. Drugim punktem zastrzeżenia
w przypadku Spółki 17 były wieloletnie nakłady kapitałowe na budowę systemy
informatycznego, których nie wyceniono na dzień bilansowy. Spółka 19 posiada
40,31% udziałów w Spółce zależnej, wycenionych metodą praw własności. Spółka
zależna uzyskała w tym samym roku opinię z zastrzeżeniem, między innymi z powodu nie dokonania obowiązków zawartych w MSR 39 – „Instrumenty finansowe:
ujmowanie i wycena”. Z uwagi na zastrzeżenia zawarte w opinii Spółki zależnej nie
jest możliwym ocenić, czy wykazana wartość udziałów jest prawidłowa.
W dwóch Spółkach (13 i 17) udział w inwentaryzacji był niemożliwy, ponieważ umowy na badanie sprawozdania finansowego zostały zawarte po terminie
przeprowadzonego spisu z natury składników majątku, a inne alternatywne i wiarygodne procedury potwierdzające stan faktyczny nie mogły być wykonane. Zaś
w jednej z Jednostek (20) spis z natury nie został przeprowadzony do dnia wydania
opinii, jak również badany podmiot nie przedstawił ewidencji dokumentującej
przeprowadzania inwentaryzacji w latach poprzednich.
W ramach inwestycji krótkoterminowych Spółka 2 prezentuje posiadane akcje
i udziały oraz pożyczki udzielone innym Spółkom. Do dnia zakończenia badania nie
zostały przeprowadzone i przedstawione testy na utratę wartości powyższych aktywów. Spółka 13 prezentuje w aktywach (czynne rozliczenia międzyokresowe) nakłady na nieukończone prace rozwojowe. Prace rozwojowe zostały częściowo wniesione do Spółki aportem, a częściowo powstały w toku działalności Spółki.
Nie przeprowadzono testu na utratę wartości tych nakładów.
Spółka 4 na dzień bilansowy dokonała dodatniej wyceny posiadanych udziałów
i akcji, jednak nie utworzyła od wyceny rezerwy na podatek odroczony, co spowodowało zawyżenie wyniku okresu oraz kapitałów własnych. Na dzień bilansowy
Spółka 8 nie ujęła w księgach rachunkowych ani w badanym sprawozdaniu finansowym odroczonego podatku dochodowego. Wartość nadwyżki rezerwy nad aktywem
z tytułu odroczonego podatku dochodowego w razie ujęcia w sprawozdaniu finansowym spowodowałoby zmniejszenie wyniku finansowego.
Brak dokonania zmiany szacunku salda „Rezerwy na świadczenia emerytalne
i podobne” przez Spółkę 11 w roku poprzedzający rok badany spowodował, iż nie
można ustalić wpływu powyższej kwestii na wyniki sprawozdania finansowego ba143

danego roku. W Spółce 17 nie można ocenić jaki wpływ na rachunek zysków i strat
badanego roku miał fakt, iż nie było możliwości uczestnictwa w spisie z natury
w roku poprzednim.
W Spółkach (12 i 18) nie zostały spełnione wymogi Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Spółka 12, niezgodnie z MSR 11 – „Umowy o usługę budowlaną”, przy rozliczaniu kontraktów ujęła w budżecie przychodów części kontraktów drogowych kwotę dodatkowych przychodów, wynikających z roszczeń wobec zamawiających oraz rozpoznała z tego tytułu wynik netto. Na dzień wydania
opinii prawdopodobieństwo zaakceptowania tych roszczeń przez zamawiającego
oraz wiarygodny szacunek ich ostatecznej wartości nie są możliwe do ustalenia,
w związku z czym nie można stwierdzić, że spełnia to wymogi standardu. Zarząd
Spółki 18 zdecydował, iż prawa wieczystego użytkowania gruntów otrzymane
nieodpłatnie w wyniku prywatyzacji spółek powinny być ujęte w bilansie w wartościach ustalonych w wyniku niezależnej wyceny. Z uwagi na fakt, iż tytuł własności tych gruntów nie przechodzi na Spółkę po zakończeniu umowy, zgodnie
z MRS 17 – „Leasing”, prawa te stanowią formę leasingu operacyjnego i powinny
być wykazywane w ewidencji pozabilansowej. Dodatkowo, Spółka ujęła jako
majątek trwały nabyte odpłatnie prawa wieczystego użytkowania gruntów. Prawa
te powinny zostać zaklasyfikowane również jako leasing operacyjny zgodnie
z MSR 17, a wartość dokonanej płatności należało ująć jako „Długoterminowe
rozliczenia międzyokresowe” i rozliczać w czasie.
W przypadku Spółki 1 ograniczenie zakresu badania nastąpiło z powodu toczącego się postępowania urzędu skarbowego w zakresie prawidłowości rozliczeń
spółki zależnej dotyczących podatku od towarów i usług. Urząd skarbowy wstrzymał zwroty VAT za ostatnie cztery miesiące roku poprzedniego. Do dnia wydania
opinii nie jest znany wynik postępowania, dlatego też nie można ustalić prawidłowość sald i rozliczeń z tytułu VAT.
W roku poprzedzającym rok badany na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia w Spółce 3 został utworzony kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych,
poprzez przekazanie części kapitału zapasowego na ten cel. Treść uchwał jest
niezgodna z przepisami art. 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych 9.
Spółka 4 wykazuje w sprawozdaniu należności z tytułu zaliczek pobranych
przez Zarząd w latach ubiegłych. Zarząd wydał oświadczenie co do terminu rozliczenia zaliczek, lecz do końca badania nie zostały uzyskane wystarczające wyjaśnienia co do sposobu i formy ich rozliczenia.
Spółka 8 nie dopełniła obowiązku potwierdzenia należności oraz zobowiązań
z tytułu dostaw i usług wykazanych na dzień bilansowy.
Spółka 6 nie przedłożyła do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego zweryfikowanego przez uprawniony podmiot sprawozdania finansowego
spółki zależnej, ujętego metodą pełną w skonsolidowanym sprawozdaniu finansoDz.U. 2000 nr 94 poz. 1037. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek
handlowych
9
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wym. Z uwagi na to nie można było potwierdzić wielkości dotyczących poszczególnych pozycji skonsolidowanego sprawozdania finansowego w części, w jakiej
dotyczy ono tej spółki.
Wyniki analizy częstotliwości występowania przyczyn zastrzeżeń w opiniach
(opisane wyżej) przedstawia tabela 2.
Tabela 2. Częstotliwość występowania przyczyn zastrzeżeń w opiniach
Lp.

Przyczyna zastrzeżenia

Liczba występowania

1.

Odpis aktualizujący wartość składnika
aktywów/pasywów

6

2.

Zagrożenie kontynuacji działalności spółki

4

3.

Ujęcie/rozliczenie kredytów/pożyczek

4

4.

Wycena składników majątku

4

5.

Udział w inwentaryzacji

3

6.

Test na utratę wartości składnika majątku

2

7.

Podatek odroczony

2

8.

Wpływ roku poprzedzającego na rok badany

2

9.

Zgodność z zasadami MSR

2

10.

Toczące się postępowanie urzędowe

1

11.

Utworzenie kapitału rezerwowego

1

12.

Rozliczenie pobranych zaliczek

1

13.

Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami

1

14.

Badanie spółki zależnej

1

Źródło: opracowane własne na podstawie przeprowadzonych badań
Należy podkreślić, że niektóre Spółki nie dokładają starań, aby usunąć nieprawidłowości i ich możliwe skutki, które wykazał biegły rewident. Spółka taka może
dostawać kilka lat z rzędu opinie z zastrzeżeniem, aż w końcu sytuacja będzie tak
poważnie zniekształcona, że biegły rewident odmówi wydania opinii. Dlatego też
często po zamieszczeniu opisania zastrzeżenia biegły rewident przedstawia swoje
zdanie o możliwości i sposobie rozwiązania takiej sytuacji.
4.

Propozycje rozwiązania wykrytych nieprawidłowości

Propozycje rozwiązania wykrytych problemów można znaleźć bezpośrednio
w wydanej opinii i raporcie uzupełniającym opinię, a także w poufnym liście do
Zarządu lub w bezpośredniej rozmowie kadry kierowniczej lub decyzyjnej z bie145

głym rewidentem. Należy również zauważyć, że nie każde zastrzeżenie może mieć
propozycję rozwiązania – dotyczy to problemów związanych z ograniczeniem zakresu badania przez kierownictwo badanego podmiotu lub spółki zależnej.
Najczęstszym powodem wydania opinii z zastrzeżeniem był brak odpisu
aktualizującego wartość składnika aktywów/pasywów. Zaleconym przez biegłego
rozwiązaniem jest dokonanie odpisu aktualizującego, wraz z ujęciem wszystkich
jego skutków w następnym roku po roku badanym.
Ryzykiem zagrożenie kontynuacji działalności zostały obarczone trzy z czterech spółek. Niepewność co do możliwości prowadzenia działalności w ciągu następnego roku nie została stwierdzona przez Zarząd spółki, lecz jest to prawdopodobne
w konkretnej sytuacji każdej z tych spółek. W czwartej spółce zagrożenie kontynuacji działalności zostało stwierdzone przez Zarząd spółki dominującej – jako
skutek straty netto, która przekracza sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego
oraz 1/3 kapitału zakładowego. Rozwiązanie danego problemu zostało opisane
w art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych 10. Zgodnie z tym artykułem spółka zobowiązana jest zwołać walne zgromadzenie celem podjęcia uchwały dotyczącej jej
dalszego istnienia.
Może nie mieć rozwiązania zastrzeżenie z uwagi na ujęcie lub rozliczenie
kredytów i pożyczek, gdy zostanie ograniczony zakres badania i biegły rewident nie
będzie mógł uzyskać wystarczających dowodów na potwierdzenie istnienia na dzień
bilansowy należności z tytułu udzielonych pożyczek spółkom zależnym lub zaciągniętych kredytów i możliwości ich spłaty. Jednak Zarząd spółki może porozumieć
się z instytucją finansową w sprawie zmiany terminów spłaty zobowiązań lub zmiany formy uregulowania zapłaty. W przypadku niewłaściwego ujęcia w bilansie należności z tytułu udzielonych pożyczek podmiotom powiązanym, rozwiązaniem
będą zmiany w prezentacji tej pozycji w bilansie.
Wycena składników majątku w przypadku ograniczenia zakresu badania sprawozdania finansowego może także nie mieć rozwiązania, gdy zarząd spółki nie
udostępni potrzebnych dowodów zaistniałej sytuacji. Ma to miejsce, gdy biegły
rewident nie ma możliwości ocenienia skutków niedokonanej lub błędnie dokonanej
wyceny składników majątku spółki zależnej.
Udział w inwentaryzacji składników majątku trwałego biegłego rewidenta jest
niemożliwy, gdy umowa o badaniu sprawozdania finansowego została podpisana po
przeprowadzeniu spisu z natury. Jeżeli biegły rewident nie może zastosować innych
alternatywnych i wiarygodnych procedur by ocenić prawidłowość i zgodność przeprowadzonej inwentaryzacji, to następuje ograniczenie zakresu badania i w takiej
sytuacji także brak rozwiązań.
Wytyczne zawarte w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości numer
36 nakładają na podmioty obowiązek dokonywanie testu na utratę wartości na dzień
bilansowy poszczególnych składników wartości niematerialnych i prawnych oraz
Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek
handlowych
10
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środków trwałych. Jeżeli spółka nie przeprowadziła testów na utratę wartości lub nie
dokonała wszystkich działań związanych z wynikiem testów, lub nie udostępniła
biegłemu rewidentowi dowodów wskazujących na dokonanie testów, to stwierdzenie prawidłowość danej pozycji bilansowej nie jest możliwe. Rozwiązaniem jest
dostosowanie się do wymogów prawnych w tej kwestii i przeprowadzenie wymaganych działań.
Zasady ustalania odroczonego podatku dochodowego regulują przepisy art. 37
ust. 1-10 ustawy o rachunkowości 11. Jeżeli spółka, np. dokonała wyceny, lecz nie
ustaliła z tego tytułu wartość podatku odroczonego, to będzie to miało bezpośredni
wpływ na prezentacje wyniku finansowego w sprawozdaniu finansowym. W sytuacji, gdy spółka nie ujęła w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym
podatku odroczonego, a powstała nadwyżka rezerwy nad aktywem z tytułu odroczonego podatku dochodowego, to wynik finansowy na dzień bilansowy będzie
wyższy, niż jest naprawdę. Rozwiązaniem takiej sytuacji jest rozpoznanie sytuacji,
w której powstaje obowiązek ustalenia, i ujęcie w księgach rachunkowych powstałego odroczonego podatku dochodowego.
W przypadku zastrzeżenia z tytułu niezgodności z zasadami MSR jedynym rozwiązaniem jest dostosowanie się do stawianych wymogów i dokonanie wymaganych korekt.
Toczące się postępowanie urzędowe ogranicza zakres badania sprawozdania
finansowego. Jeżeli nie jest możliwe niezależne ustalenie skutków tego postępowania, to niepewność co do prawidłowości wybranych pozycji w sprawozdaniu
finansowym pozostaje do momentu zakończenia toczącego się postępowania.
Podjęcie uchwały o utworzeniu kapitału rezerwowego musi być zgodne z przepisami art. 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych 12. W analizowanym wypadku
Spółka utworzyła kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych, poprzez przekazanie części kapitału zapasowego na ten cel, co jest niezgodne z przepisami KSH.
W związku z tym kapitał zapasowy wymaga uzupełnienia o kwotę przekazaną na
kapitał rezerwowy, rozdysponowaną niezgodnie z celem określonym w przywołanym przepisie KSH.
Rozliczenie pobranych zaliczek przez zarząd Spółki musi mieć charakter jasny
i rzetelny co do formy, sposobu i terminu rozliczenia. Zarząd musi złożyć oświadczenie w tej sprawie. Ale, gdyby do końca badania biegły rewident nie uzyskał
wystarczających dowodów w tej sprawie, to zapis o ograniczeniu zakresu badania
jest jedynym rozwiązaniem.
Zgodnie z art. 26, ust.1, pkt 2 UoR 13 podmioty mają obowiązek wysyłania do
kontrahentów pisma z prośbą o potwierdzenie salda rozrachunków. Jeżeli spółka nie
dokonała tego obowiązku, to wówczas można stwierdzić ograniczenie zakresu
Dz. U. z 2013 r., poz. 330 – Ustawa o rachunkowości
Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek
handlowych
13
Dz. U. z 2013 r., poz. 330 – Ustawa o rachunkowości
11
12
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badania i odstępstwa od zasad rachunkowości, gdyż biegły rewident nie jest w stanie
ustalić prawidłowość sald nieuzgodnionych.
Zakończenie
Nad poprawnością sprawozdań finansowych pieczę sprawuje rewizja finansowa, której celem jest wydanie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy badane
sprawozdanie jest prawidłowe, zgodne z przyjętą przez jednostkę polityką rachunkowości, i czy rzetelnie oraz jasno przedstawia jej wynik finansowy i sytuację
majątkowo-finansową.
W przypadku, gdy pewna część sprawozdania finansowego jednostki nie została sporządzona prawidłowo, ale nie podważa to prawidłowości i wiarygodności
całości sprawozdania finansowego, a tym samym wpływ nieprawidłowości nie jest
istotny, wydawana jest opinia z zastrzeżeniem. Najczęściej zastrzeżenia te dotyczą
nieprzeprowadzenia wymaganej inwentaryzacji, nieprawidłowej wyceny składników
aktywów, bądź nieutworzenia rezerw na znane jednostce rodzaje ryzyka.
Z badań wynika, że dwanaście z dwudziestu analizowanych spółek otrzymało
opinię z zastrzeżeniem z powodu ograniczenia zakresu badania. Opinię z zastrzeżeniem z powodu odstępstwa od zasad rachunkowości otrzymało natomiast piętnaście spółek. Zawarcie zastrzeżeń w opiniach z obu wymienionych powodów
miało miejsce w przypadku siedmiu spółek.
Nie ulega zatem wątpliwości, że opina z zastrzeżeniem stanowi źródło informacji o błędach oraz nieprawidłowościach w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa.
Bibliografia
1.

Fedak Z., (2003), Normy wykonywania zawodu biegłego rewidenta a Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej, Stowarzyszenie Księgowych
w Polsce, Warszawa.

2.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 13/34/UE z dnia 26 czerwca
2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek (Dz. Urz. UE L 182/19).

3.

Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. nr 94, poz. 1037).

4.

Krzywda D. [red.], (2005), Rewizja sprawozdań finansowych, Stowarzyszenie
Księgowych w Polsce, Warszawa,

5.

Marzec J., (1998), Wybrane problemy badania sprawozdań finansowych,
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa,

6.

Ustawa o rachunkowości – t.j z 30 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013r., poz. 330)

148

Streszczenie
Celem rewizji sprawozdań finansowych jest potwierdzenie rzetelności i poprawności danych w nim zawartych. W takiej sytuacji biegły rewident wydaje opinię bez
zastrzeżeń. Audyt przeprowadzany przez biegłego rewidenta powinien także
zidentyfikować występujące w sprawozdaniu błędy i nieprawidłowości. Jeżeli
w sprawozdaniu finansowym znajdują się pomyłki i odstępstwa od prawa bilansowego, wówczas biegły rewident wydaje opinię z zastrzeżeniem. W artykule zaprezentowano wyniki analizy 20 opinii z zastrzeżeniem oraz poddano syntezie propozycje rozwiązania zaistniałych nieprawidłowości, które biegli rewidenci zawarli
w swych opiniach
Summary
The purpose of the audit of the financial statements is to confirm the reliability and
accuracy of the data contained therein. In this case, the statutory auditor express an
unqualified opinion. Systematic inspection of the financial statements should also
identify those encountered in the report errors and irregularities. If the financial
statements contain material misstatements, including those consisting of a lack of
required disclosures, the auditor issues a qualified opinion. The article presents the
results of analysis of 20 reviews of the subject and summarizes proposals to solve
the irregularity, which auditors concluded in those opinions.
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CZĘŚĆ IV
PART IV
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Dagmara Gutowska

LEAN MANAGEMENT,
CZYLI ODPOWIEDNI LIDER NA WŁAŚCIWYM MIEJSCU
Słowa kluczowe: Lean Managament, kultura Lean, czternaście zasad Toyoty, doskonalenie zarządzania.

LEAN MANAGEMENT MEANS THE RIGHT LEADER
IN THE RIGHT PLACE

Keywords: Lean management, lean culture, fourteen principles Toyoty, improving
management.
Wstęp
Od pewnego czasu, podczas spotkań praktyków życia gospodarczego, można
usłyszeć żart, że jedyną stałą w biznesie jest zmiana 1. Zmiany te dotyczą, śmiało
można rzec, wszystkich aspektów prowadzenia przedsiębiorstw, a co za tym idzie
powinny stawać się udziałem wszystkich pracowników. Najczęściej wprowadzane
zmiany dotyczą podnoszenia efektywności, które staje się dziś koniecznością, a nie
wyborem. Stosuje się ku temu różne metody i systemy, które powstawały na przestrzeni lat. Każdy z nich ma swój system wartości, paradygmaty i zasady, które pomagają go zrozumieć i stosować. Ich zastosowanie w praktyce, historycznie rzecz ujmując, zależało między innymi od wielkości i wymagań rynku, dostępności surowców, poziomu rozwoju nauki i techniki oraz metod organizacji i zarządzania. Na początku lat 80-ych XX wieku przedsiębiorstwa rozpoczęły postrzegać jakość jako
podstawowy element gry rynkowej. Wówczas to, zaczęto bacznie zwracać uwagę na
metody zarządzania stosowane w Japonii, która to właśnie w tym czasie zaczęła

O takim poczuciu humoru wspominają nawet w pracach naukowych K.E Weick
i K.M Sutcliffe [2009]
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odnosić sukcesy gospodarcze. Popularna stała się koncepcja TQM 2. Odkąd w 1990
roku James P. Womack, Daniel T. Jones oraz Daniel Roos opublikowali „The Machine that Changed the World”, będącą efektem wieloletnich badań w przemyśle
motoryzacyjnym na całym świecie, koncepcja Lean Manufacturing, którą ta publikacja przedstawiała jako istotny element japońskiego sukcesu produkcyjnego, zaczęła zdobywać coraz większą popularność na całym świecie 3. W obecnej rzeczywistości gospodarczej już nie wrócą czasy, gdy obniżanie kosztów i doskonalenie
jakości wytwarzania było wystarczające. Coraz częściej firmy konkurują efektywnością i sprawnością całych łańcuchów dostaw, wykorzystując w tym celu teorię
Lean management 4.
W czasie, gdy "Machine that Changed the Word" 5 oraz "Lean Thinking" Wormacka i Jonesa, sprzedawały się w setkach tysięcy egzemplarzy na całym świecie,
w Polsce pojawiały się pojedyncze artykuły i dotyczyły one jedynie wybranych
aspektów Lean Manufacturing. Szczęśliwie, inicjatywy lean, nabierają rozmachu
również w Polsce, szczególnie po przełomie roku 1989. Koncepcja jest już obecna
praktycznie we wszystkich branżach przemysłu 6. Budzi ona również coraz większe
zainteresowanie firm z sektora średnich przedsiębiorstw.
TQM to skrót od anglojęzycznego: Total Quality Management, czyli kompleksowe
zarządzanie jakością
3
Jak twierdzi Holweg M. [2007, s. 430]: "tajemnicami sukcesu tej publikacji są m.in.:
łatwość czytania tekstu, który pomimo traktowania o aspektach technicznych, nie jest
napisany językiem technicznym, kierowanym bezpośrednio do ludzi zarządzających
przedsiębiorstwami a nie do środowisk akademickich oraz mnogość przykładów empirycznych z globalnego rynku (nie tylko z Japonii)".
4
Por. D. Gutowska [2008]. Pojęcie Lean Manufacturing stosuje się w literaturze angielskojęzycznej, natomiast Lean Production częściej spotyka się w literaturze niemieckojęzycznej. Ogólnie, w literaturze przedmiotu napotkać można cztery pojęcia zawierające
w swoim składzie słowo Lean. Są to: koncepcja Lean, Lean Management, Lean Production oraz Lean Manufacturing. W ostatnich latach, coraz częściej stosuje się również
piąte pojęcie, mianowicie: Lean Enterprise. Koncepcja odchudzonego przedsiębiorstwa
(Lean Enterprise) jest rozwinięciem koncepcji ciągłego doskonalenia wszelkich działań.
Wychodzi ona poza granice pojedynczego zakładu i przedstawia całościowe spojrzenie.
W tłumaczeniach polskich tych anglojęzycznych określeń stosuje się zwroty: "wyszczuplanie", "uszczuplanie", "upraszczanie". Ponieważ tłumaczenia nie oddają w pełni istoty
tej koncepcji, w niniejszym opracowaniu stosowane są oryginalne zwroty anglojęzyczne.
5
Po ukazaniu się jej w języku polskim w 2001 roku, nadzieje na popularyzację Lean
Management w naszym kraju, okazały się zagrożone. Tytuł, jaki nadano polskiemu
wydaniu: "Odchudzanie Firm", zdyskwalifikował niemal tę koncepcję z polskiego kanonu zarządzania. Głównym powodem było skojarzenie tylko z jednym: z masowymi
zwolnieniami. Przy narastającym bezrobociu raczej odstraszał on niż zachęcał do
zainteresowania się filozofią Lean.
6
Wielu autorów, a m.in. Pepper M.P.J. i Spedding T.A. [2010, s. 140] przypominają,
że na początku kariery filozofia Lean, była głównie wdrażana przez duże koncerny
produkujące niewielką ilość asortymentów w znacznych ilościach poczynając od branży
motoryzacyjnej i lotniczej.
2
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Śmiało można zaryzykować stwierdzenie, iż bez Toyota Motor Corporation
i rodu Toyodów 7, zagadnienie Lean management nie istniałoby dziś. Praktyczne
przejawy tej koncepcji definiuje System Produkcyjny Toyoty 8, który jest dla wielu
tożsamy z pojęciem „produkcja lean”. Tak na prawdę TPS jest podwaliną dla Lean
Management. System Produkcyjny Toyoty, jako metoda, odnosi się do paradygmatu
dotyczącego sposobu myślenia oraz tworzenia wartości z punktu widzenia klienta
i eliminacji marnotrawstwa. Jego celem jest wbudowanie jakości w proces wytwarzania z jednoczesnym przyjęciem zasady redukcji kosztów.
Celem opracowania jest zilustrowanie aspektów skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi z wykorzystaniem zasad lean management. Lean management to
przede wszystkim forma zaangażowania pracowników oraz kultura wdrażania
ciągłych usprawnień. Ta technika wymaga zmiany sposobu myślenia oraz postrzegania rzeczywistości i oznacza, że robimy tylko to, co kreuje lub dodaje wartość,
czyli to, za co chce płacić klient. Wszystkie inne czynności są stratą. Można to
również spuentować słowami Peter’a Drucker’a: „nie ma nic bardziej nieefektywnego, jak robić efektywnie rzeczy, których nie powinno się robić wcale” 9.Realizując
cel opracowania zastosowana krytyczną analizę źródeł literaturowych, metodę
obserwacji i metodę indywidualnych przypadków.
1.

Paradygmaty i aspekt ludzki Lean Management

Najtrafniejszym określeniem celu rodu Toyodów wydają się być zebrane przez
Likier'a J.K. [2005, s. 79-85] paradygmaty w tzw. "czternaście zasad wiodącej firmy
produkcyjnej świata". Można je pogrupować w cztery szerokie kategorie 10. Pierwszą
z nich jest dalekosiężna koncepcja i zawiera w sobie tylko pierwszą zasadę. Charakteryzuje się ją krótko jako: "najważniejszymi czynnikami sukcesu są cierpliwość,
konsekwencja, skupianie się na wynikach długoterminowych (nawet kosztem krótkoterminowych wyników finansowych), inwestowanie w ludzi, produkty, zakłady
produkcyjne oraz bezwzględne zaangażowanie na rzecz jakości i społeczności
lokalnych".
Największą kategorię – odpowiedni proces prowadzi do odpowiednich wyników – tworzą zasady od drugiej do ósmej. Opiera się ona o: tworzenie ciągłego,
płynnego i zwizualizowanego procesu od dostawców do klientów; minimalizowanie
Geneza Toyota Motor Corporation jest ściśle związana z rodem Toyoda, a szczególnie
z założycielem firmy Sakichi Toyoda, który zrewolucjonizował japoński przemysł tekstylny i jego synem Kiichira Toyoda. Historia Toyoty Motor Corporation to pasmo innowacji i wprowadzania różnorakich zmian, począwszy od zakładów tkackich Toyody do
osiągnięcia pozycji światowego producenta samochodów. Działalność współczesnej
Toyota Group odzwierciedla starania o stałe podnoszenie standardów: produkcji, trendu
zapoczątkowanego już przez Kiichiro Toyodę, który dostrzegł potrzebę podniesienia
jakości produktów niezbędnych w procesie produkcji. Można go śmiało nazwać "Wielkim Nieobecnym", gdyż jego osobowość i styl bycia nadal są w firmie wyczuwalne.
8
Z angielskiego Toyota Production System, w skrócie nazywany TPS.
9
Por. D. Gutowska [2008]
10
Por. Likier J.K. [2005, s. 79–85]
7
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zapasów i eliminację wszelkich strat; wpajanie w pracowników koncepcję zatrzymywania pracy, jeżeli istnieją jakiekolwiek zakłócenia w procesie oraz utrzymywanie przewidywalności i terminowości procesów; tworzenie standardów i ich bieżące doskonalenie.
Trzecia kategoria, w skład której można zaliczyć zasady od dziewiątej do
jedenastej włącznie to: "wzbogacanie organizacji, dbając o rozwój własnych ludzi
i partnerów. Pod tym hasłem kryje się wyjątkowe podejście Toyoty do: kształcenia
i wychowywania godnych naśladowania liderów; promowania i praktykowania
pracy zespołowej 11 oraz traktowanie dostawców jak rozszerzenie własnej firmy".
Trzy ostatnie zasady tworzą kategorię: stałe rozwiązywanie fundamentalnych
problemów jest siłą napędową uczenia się organizacji. To rozwiązywanie problemów i poprawianie procesów u źródeł, co stanowi prawdziwy klucz do ciągłego
uczenia się, dzięki osobistemu angażowaniu się w zrozumienie każdej sytuacji;
budowanie stabilnego procesu i konsensusu; staranne rozważanie wszystkich możliwości oraz dbanie o stabilność zatrudnienia. Toyota jako korporacja daje wszystkim
pracownikom szansę na zmianę, przekonstruowanie i ulepszenie swojego miejsca
pracy, co doprowadza do tego, iż praca staje się łatwiejsza, można ją szybciej wykonać i do tego w bezpieczniejszych warunkach. Ponieważ szefowie słuchają tych
sugestii a znaczną większość z nich wdrażają, pracownicy nabierają pewności siębie, a wtedy są bardziej wartościowi dla firmy, awansują (co wpływa na poprawę
warunków wynagradzania i podnosi prestiż), a w kolejnym kroku promują filozofię
Kaizen pośród młodych pracowników. Ci również przesiąkają tym systemem, który
można określić jako obracanie negatywnej energii (np. skarg pracowników na
warunków pracy) w pozytywną energię.
Jak łatwo zauważyć, wszystkie z tych kategorii dotykają aspektu ludzkiego
jako kluczowego dla przedsiębiorstwa. Istotnie, siłą napędową sukcesów Toyoty jest
umiejętne równoważenie roli ludzi w kulturze organizacji 12. Z podejściem takim
zgadza się wielu autorów. Jednym z nich jest Emiliani M.L. [1998, s. 629–630].
Twierdzi on, że "aspekt behawioralny jest nieodłączny w ramach procesów transformacyjnych do kultury lean". Podkreśla on również, iż "odpowiednie potraktowanie tematów związanych z relacjami wewnątrz firm, ułatwia i przyspiesza, a nawet jest kluczowy w umożliwieniu, stworzenia lean enterprise".
Do bardzo podobnych wniosków doszli w swoich badaniach Fullerton R. R.
i Wempe W.F. [2009, s. 231-233]. Dowiedli oni, iż "zaangażowanie pracowników
produkcyjnych jest krytycznym czynnikiem sukcesu w adoptowaniu zasad lean
management, a co za tym idzie, podnoszeniu zyskowności przedsiębiorstwa".
W kulturze Toyota Motor Corporation najmniejszą jednostką organizacyjną jest zespół
roboczy (tzw. team), a nie pojedynczy pracownik
12
Jak podają Liker J.K. i Hoeseus M. [2009, s. 66], cytując Handy'iego Ch.: "Firmy, którym udaje się przetrwać najdłużej, to te, które dają światu coś wyjątkowego – nie koncentrują się wyłącznie na rozwoju i pieniądzach, ale także na dążeniu do doskonałości,
szacunku dla innych lub zdolności do uszczęśliwiania ludzi". Podobne poglądy głosił
Ford H.: "Firma, która zajmuje się wyłącznie zarabianiem pieniędzy, to kiepska firma."
11
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Ku takiemu poglądowi skłaniają się również Bassi L. i McMurrer D. [2008,
s. 136–146]. Przekonują oni, że "zarządzanie kapitałem ludzkim 13, poprawiają wyniki firmy i pozwalają realizować cele strategiczne". Na podstawie przeprowadzonych badań udało im się dowieść, iż "poprawa wyników HCM przyczynia się do
wzrostu przychodów ze sprzedaży, obniża liczbę wypadków w fabrykach oraz wpływa pozytywnie na poprawę wyników uczniów".
Holistyczne podejście prezentują również Geary A.R. i Brache A.P. [2000,
s. 61–113]. Uważają oni, iż "każde przedsiębiorstwo powinno mierzyć i doskonalić
swoją efektywność na trzech poziomach: organizacji, procesu i stanowisk pracy".
Podejście, w którym pracownicy i rozwiązywanie problemów są podstawą funkcjonowania przedsiębiorstwa popularyzują również Goldratt E.M. i Cox J.
Szczególnie podkreślają oni fakt [1992, s. iii], iż: "produkowanie jest o ludziach próbujących zrozumieć, co wprawia procesy w ruch, po to by móc je usprawnić. Kiedy
myślą logicznie i konsekwentnie o tych problemach są w stanie zdefiniować stosunek przyczynowo-skutkowy pomiędzy działaniami a ich rezultatami". Innymi słowy
ujmując można stwierdzić, że takie podejście do prowadzenia biznesu, gwarantuje
transformację od zdrowego rozsądku do „zdrowych” praktyk. Identyczne poglądy
głoszą autorzy artykułu o dekodowaniu DNA Toyoty Spear S. i Bowen H. K.;
[1999, s. 103], którzy w swoich badaniach przedsiębiorstw stosujących zasady TPS
zauważyli, że "wszystkie z nich, bez wyjątku, szczerze wierzą w to, iż ludzie są
najbardziej wartościowym aktywem oraz, iż inwestycja w ich wiedzę i umiejętności
są niezbędne do stworzenia konkurencyjnego przedsiębiorstwa" 14.
Również polscy autorzy piszący o standardach produkcyjnych na bazie Toyoty
kładą nacisk na czynnik ludzki. Cytując Grudzewskiego W.M. i Hejduk I.K. [2004,
s. 209] "lean management nadaje szczególne znaczenie czynnikowi ludzkiemu.
Oznacza, bowiem, zmianę sposobu myślenia i działania oraz mentalności pracowników i kadry kierowniczej. To przede wszystkim rewolucja kulturowa, która wymaga wszechstronnych wysokich kwalifikacji i zaangażowania każdego pracownika".
Do bardzo podobnych wniosków, choć z zupełnie innego punktu wyjścia, dochodzi firma Booz Allen Hamilton, wyniki czego prezentuje Gurbiel R. [2008,
s. 56–70]. Jednym z podstawowych postulatów po przytoczonych badaniach jest:
"pomiędzy zdrowiem organizacji a zyskownością jest ścisła zależność". Według
autorów na zdrowie firm wpływają: "jasne kompetencje, drożne kanały informacji,
spójne czynniki motywacji oraz czytelna struktura organizacyjna".

Często w literaturze przedmiotu można spotkać skrót HCM (od angielskiego Human
Capital management, co na polski tłumaczy się jako zarządzanie kapitałem ludzkim).
14
O specyficznym DNA Toyoty ciekawie pisze Watanabe K. [2007, s. 74–83]: "Nikt nie
jest w stanie zrozumieć tego fenomenu w ciągu dwóch lub trzech miesięcy. Kierownicy
rozumieją (po takim czasie) jedynie to, co jest na powierzchni, ale pod spodem kryje się
znacznie więcej. […] Proces poznawania drogi Toyoty nie ma końca. Sądzę, że ja sam
nadal w pełni jej nie rozumiem, choć pracuję dla tej firmy od czterdziestu trzech lat."
13
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Czynnik ludzki w filozofii lean jest z pewnością kluczowy. Jednak należy pamiętać, że nie jest on przyczyną, dla którego prowadzona jest działalność gospodarcza, a jego integralną częścią.
2.

Wizualne aspekty TPS

Działalność gospodarczą można prowadzić w oparciu o różne systemy zarządzania. Jednym z nich jest lean management. Najłatwiejszym sposobem zdefiniowania TPS jest graficzna forma jego zapisu, za pomocą tzw. domu Toyoty, który
został przedstawiony na rysunku 1.
Rysunek 2: System produkcyjny Toyoty jako dom

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Liker J. [2005, s. 73]
Dom ten, nieco wbrew logice zasad budownictwa, należy konstruować od
dachu, a nie od fundamentów. Elementy zdefiniowane w dachu, można krótko ująć
w czterech słowach: dostawa, jakość, koszty, ludzie. Stanowią one równoważne
i nadrzędne cele organizacji. Można również to zinterpretować w taki sposób, iż kie156

rownictwu „szczupłego przedsiębiorstwa” powinien w każdym momencie przyświecać jeden nadrzędny cel, jakim jest doskonałość operacyjna, rozumiana jako: optymalny poziom kosztów, jakości i metody dostaw oraz odpowiednio wyszkoleni,
poinformowani i umocowani pracownicy, jaki i kultura zorientowana na klienta
(zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego).
Dach, stanowiący nadrzędny cel, opiera się na dwóch filarach: just-in-time 15,
czyli dokładnie na czas, oraz jidoka, czyli wbudowanie jakości w proces.
Istotę metody JIT, odzwierciedla jej nazwa. Materiały i/lub usługi są dostarczane w określonych ilościach i dokładnie w momencie, kiedy są potrzebne w odpowiednim miejscu. Stosowanie tej metody prowadzi również do poprawy jakości,
wzrostu elastyczności, zredukowania stanów magazynowych i ilości produkcji
w toku (a za tym idzie redukcja kosztów i powierzchni składowania) oraz uproszczenia procesów wytwórczych (lub usługowych). Dostawcy powinni być włączeni
w ten mechanizm i wspierać go, pracując zgodnie z jego zasadami 16. Metoda JIT
uznawana jest za jeden z najistotniejszych elementów sukcesu gospodarczego Dalekiego Wschodu 17.
Stosowanie zasad Jidoka 18 zapewnia danej organizacji zestaw wielu korzyści.
Najistotniejszymi są:
–
zdolność linii produkcyjnej do zatrzymania się (automatycznie lub przez każdego pracownika) w przypadku wad jakościowych, czy problemów z maszynami, a tym samym nie przenoszenia ich na kolejne etapy produkcji;
–
łatwa identyfikacja miejsca powstania defektów, co pozwala na usuwanie problemów oraz stwarza możliwość przeprowadzanie programów doskonalących.
Fundamentem „domu Toyoty”, a równocześnie całej filozofii Lean Management, jest równoważona produkcja, standaryzacja procesów 19 oraz zarządzanie
wizualne.
Pomiędzy fundamentem a dachem działają 2 siły: odgórna, czyli umocowanie
pracowników i kultura pracy zespołowej oraz oddolna, czyli eliminowanie strat.
W literaturze przedmiotu, często można spotkać się ze skrótem od słów just-in-time,
czyli JIT.
16
Toyota podejmuje długoterminową współpracę z dostawcami, szkoli się ich
pracowników ze standardów postepowania, tworzy podręczniki, itp.
17
W zakładach produkcyjnych Toyota Motor uczy się młodych adeptów, że JIT służy
m.in. poprawie produktywności.
18
W zakładach produkcyjnych Toyota Motor uczy się młodych adeptów, że Jidoka służy
identyfikowaniu i wizualizacji problemów.
19
Encyklopedia zarządzania [2011] definiuje standaryzację jako: "wprowadzanie jednolitych norm, zwłaszcza w przemyśle, ujednolicanie produkcji; normalizacja". Standaryzacja ułatwia przyszłe usprawnienia, a ustandaryzowane procedury pracy są podstawą
ciągłego doskonalenia. Kiedy standaryzacja jest wprowadzona, jakiekolwiek odchyłki od
poprawnego wyniku są natychmiast zauważane przez menedżerów, tak samo jak potencjalne szanse na poprawę lub pokonywanie trudności. W każdym z tych przypadków
skutkiem będzie usprawnienie oraz zmiana standardu.
15
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Toyota wyróżnia siedem rodzajów strat 20 występujących w procesach gospodarczych. Umiejętność ich zauważania podczas wykonywania codziennych obowiązków jest niezbędna do ich eliminowania lub, chociaż minimalizowania. Taka biegłość wymagana jest od wszystkich pracowników. Amerykanie, w ramach badań
nad metodami pracy w kraju kwitnącej wiśni, dodali ósmą ze strat. Stratami tymi
są 21:
1. nadprodukcja,
2. oczekiwanie,
3. zbędny transport,
4. nadmierne lub niewłaściwe przetwarzanie,
5. nadmierny stan zapasów 22,
6. zbędne ruchy,
7. defekty (produkcja wadliwych części i ich naprawianie),
8. niewykorzystana kreatywność i potencjał pracowników 23.
Najgorszą ze strat, według pomysłodawcy tej koncepcji, jest nadprodukcja,
gdyż kumuluje ona w sobie wszystkie inne straty i generuje najbardziej kosztowne
problemy dla przedsiębiorstwa. Praktyka biznesowa potwierdza tę teorię 24.
Jak przekonują guru Lean Management, Jones D.T. i Womack J.P. [2002,
s. 81]: "w rzeczywistości nigdy nie osiągnie się stanu idealnego. Okazuje się,
że zawsze jest jakieś marnotrawstwo do wyeliminowania i że zawsze można większych wartość dla klienta". Takie podejście podkreśla również Nonaka I. [2008,
s. 163], twierdząc, że "menedżerowie muszą ciągle wymagać od pracowników, by
ci na nowo weryfikowali to, co uznają za oczywiste".
Krótko mówiąc, jednym z przewodnich haseł lean management, jest: zawsze
może być lepiej.

Strata w języku japońskim to MUDA i z taką właśnie terminologią często można się
spotkać w literaturze przedmiotu. Można je napotkać dosłownie wszędzie, zarówno
w firmach produkcyjnych jak i usługowych, wszelkich branż.
21
Zob. Liker J.K., [2005, s. 66–68].
22
Praktyka biznesowa dowodzi, że w tej stracie mieści się też przetrzymywanie i nie
przekazywanie informacji.
23
Tak naprawdę w Toyocie nie mówi się o ośmiu stratach (Muda), ale o siedmiu stratach. Ósma z nich została dodana przez amerykańskich badaczy, dlatego że poza Japonią filozofia Kaizen i szacunku do pomysłów pracowniczych, nie była i nie jest tak
powszechna (stanowi ona kluczowy element Drogi Toyoty).
24
Jeżeli dane przedsiębiorstwo wytworzyło zbyt wiele produktu, którym klienci nie są
zainteresowani, ponosi wiele strat: z dużym prawdopodobieństwem zapłacono już za
surowce i materiały, za pracę ludzką, pracownicy włożyli wiele wysiłku i zaangażowali
się, aby sprostać wszelkim oczekiwaniom, a wyrób gotowy stoi w magazynie, (który
również należy utrzymywać i o niego dbać) i starzej się, tracąc najczęściej swoje
właściwości.
20

158

3.

Niewidzialne przejawy Lean Management

Dom Toyoty przedstawia tę widoczną i bardziej namacalną (co nie oznacza,
że łatwą) część całej koncepcji. Niezaprzeczalną bazą do holistycznego zarządzania
zgodnego z zasadami lean jest tzw. Droga Toyoty 25. Stanowi ona zestaw pięciu
wartości firmy, które zilustrowano na rysunku 2:
Rysunek 3: Wartości drogi Toyoty

Źródło: Kono H. [2006, s. 10].
Pięć wartości firmy Toyota to:
1. Wyzwania i wiara w możliwość osiągania lepszych wyników.
2. Ciągłe doskonalenie dzięki pomysłom pracowników.
3. Uczenie się i podnoszenie efektywności poprzez obserwowanie procesów.
4. Szacunek dla siebie i innych.
5. Praca zespołowa.
Zasada „Challenge” zachęca do stawiania przed pracownikami ciągłych wyzwań w celu poszukiwania pomysłowych rozwiązań i usprawnień. „Genchi Genbutsu” inspiruje do poszukiwania przyczyn problemów u ich źródeł, najlepiej poprzez
wzajemny szacunek i pracę zespołową. Ważnym elementem kultury organizacyjnej
Toyoty jest silna identyfikacja poszczególnych pracowników z grupą.

W literaturze przedmiotu, często można spotkać się anglojęzycznym określeniem
tj.: „Toyota Way”.
25
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Kultura Lean, to kultura ciągłego doskonalenia. Wprowadzanie wszelkich
usprawnień, w przeróżnych formach, można nazwać mianem Kaizen 26.
System Kaizen motywuje i zachęca pracowników do polepszania warunków
ich pracy. Jest to filozofia wywodząca się z japońskiej kultury, a jej zastosowanie
nie sprowadza się tylko do tego, by produkt, czy usługa odpowiadały określonym
wymaganiom jakości 27. Podstawową jej regułą jest zaangażowanie oraz chęć ciągłego podnoszenia jakości firmy i produktu. Kaizen oznacza poprawę osiąganą małymi
krokami bez dużych nakładów inwestycyjnych. Może przejawiać się w działaniu
indywidualnym lub zespołowym. Kaizen pozwala na obniżenie kosztów i zwiększenie produktywności. W myśl tej filozofii życie to proces niekończącego się ulepszania.
Drogę Toyoty można również krótko opisać, wskazując na 2 podstawy, na
których się wspiera: ciągłym usprawnianiu oraz szacunku dla innych ludzi 28.
Wszyscy pracownicy, niezależnie od stanowiska, powinni stosować założenia tej
filozofii pracy przy wypełnianiu swoich codziennych obowiązków. W zakładach
produkcyjnych Toyoty na całym świecie często można spotkać jej flagowe hasło:
"Yoi Shima, Yoi Kangae", co na angielski tłumaczy się na: "Good Thinking Good
Products", a po polsku oznacza ni mniej, ni więcej, jak: "Poprawne Myślenie, Dobre
Produkty".

Kaizen w języku japońskim składa się z dwóch kanji: 'kai', co oznacza zmianę, oraz
'zen', czyli dobry. Zbitkę tych dwóch słów na język polski można przełożyć jako ciągłe
doskonalenie. Jak podkreśla Maurer R. [2007, s. 79]: "małe działania stanowią serce
Kaizen. Poprzez podejmowanie kroków tak małych, że aż zakrawających na śmieszność,
bez trudu omija się przeszkody, który wcześniej były przyczyną porażek. Powoli, lecz
spokojnie nabiera się apetytu na ciągły sukces i kładzie się podwaliny pod stałą drogę ku
zmianie". Do takich samych wniosków, choć wypowiedzianych innymi słowami, skłania
wypowiedź Watanabe K. zacytowana przez Stewart T.A. i Raman A.P. [2008, s. 53]:
"ludzie podejmujący drobne decyzje sprawiają, że poważne zmiany stają się możliwe".
Bardzo podobny koncept promują Ulrich D. i Smallwood N. [2008, s. 105] pisząc,
że "zdolności organizacyjne firmy ujawniają się, gdy uwalnia ona połączone kompetencje i talenty wszystkich pracowników".
27
Na podstawie doświadczeń biznesowych Kaizen można opisać za pomocą 10-ciu
zasad: 1.Odrzuć tradycyjne metody zarządzania; 2.Pomyśl o tym jak nowy pomysł
będzie działał, a nie mów: ‘to się nie uda’; 3.Szybko wprowadzaj propozycje ulepszeń;
4.Nie szukaj perfekcji i winnych – wyciągaj wnioski z każdej pomyłki i na podstawie
doświadczeń twórz standardy; 5.Usuwaj błędy natychmiast jak tylko je odkryjesz;
6.Nie akceptuj wymówek, Problemy dają szansę na usprawnienia; ”Żaden problem jest
największym problemem”; 7.Zawsze kilka razy pytaj dlaczego i szukaj fundamentalnych
przyczyn; 8.Myśl 10 osób jest lepsza niż myśl jednej osoby (‘Mój zespół to mój skarb’);
9.Wypróbuj, a potem zatwierdzaj pomysły; 10.Doskonalenie nie zna granic.
28
Jest to podejście zgodne ze standardem szkoleń wewnętrznych w zakładach Toyota na
całym świecie.
26
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Innym stwierdzeniem, trafnie oddającym to specyficzne DNA zarządzania, jest
przytaczane przez Liker J.K. i Meier D.P. [2008, s. 37] a często powtarzane przez
kadrę zarządzającą Toyoty: "Nie budujemy tylko samochodów, budujemy ludzi" 29.
Droga Toyoty uznawana jest powszechnie za bazę obecnej oceny tegoż przedsiębiorstwa. Podkreśla to m.in. w swoim artykule Mularczyk R. [2009, s. 71]:
"u podstaw sukcesu Toyoty leży niepowtarzalna kultura korporacyjna, opierająca się
m.in. na konsekwentnej realizacji ewolucyjnych zmian". Likier J.K. [2005, s. 33–36]
podsumowuje dekodowanie tego swoistego DNA w nieco inny sposób. Droga
Toyoty, według niego, to "pewien fundamentalny, przyjęty w całej firmie sposób
postrzegania świata i prowadzenia działalności".
Najistotniejsze, że ten fundament ten jest stabilny, klarowny dla wszystkich
pracowników i konsekwentnie stosowany w praktyce.
4.

Brak problemów, to problem

Jednym z sekretów sukcesu Toyoty, jest sposób myślenia o problemach i uczenia się podczas ich rozwiązywania tak, aby w przyszłości lepiej planować, lepiej
podejmować decyzje i skuteczniej je wdrażać. Proces, który Toyota stosuje do wyszukania, określenia i opanowywania sytuacji problemowych znaleźć można
w strukturze raportu A3 30. Jego graficzną postać przedstawiono na rysunku 3.

W miarę procesu globalizacji oraz zatrudniania pracowników wielu różnych kultur
i narodowości w Toyocie rosła potrzeba wyrażania dorozumianych zasad w formie jasno
sprecyzowanych reguł. Aby dogłębnie zrozumieć to, co rzadko wyrażane jest wprost,
należy zgłębić kulturę japońską. Trzeba zrozumieć kulturę „wysokiego kontekstu”,
dominującą w tym kraju. Jest ona oparta na relacjach, wzajemnych zobowiązaniach
i poczuciu odpowiedzialności. Takie idee, jak zaufanie, honor i partnerstwo, są istotne.
Toyota to żywy organizm, który dąży do podtrzymywania swojego istnienia i ciągłego
rozwoju. Por. Liker J.K., Hoeseus M. [2009, s. 112–113].
30
Raport A3 został zaprojektowany, tak żeby zawrzeć w nim opis obecnej sytuacji,
przedstawić proponowaną zamianę oraz oczekiwane korzyści, opis sytuacji po zmianie,
etapy wdrażania zmiany, kamienie milowe oraz czas trwania – a wszystko to na jednej
stronie papieru formatu A3, tak, aby ułatwić kopiowanie i dystrybucję. Raport A3
stosuje się do rozwiązywania problemów oraz do rozpowszechniania propozycji
wszystkim zainteresowanym, umożliwiając w ten sposób dawanie i otrzymywanie
informacji zwrotnej (ang. Feedback; jpn. Nemawashi), a liderom ocenę ostatecznej
wersji. Por. Humeau B., Jacquemont D., Tilley J. [2008, s. 36–42].
29
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Rysunek 4: Przykładowy raport A3

Źródło: Opracowanie własne
Raport A3 stosuje się przede wszystkim w celu ujednolicenia procesu rozwiązywania problemów. Jego znanym propagatorem jest John Shook. Sam tytuł jego
ksiązki [2010]: "Zarządzać znaczy uczyć. Rozwiązywanie problemów i rozwój pracowników z wykorzystaniem metody A3" jest wymowny. Shook J. [2010, s. 120]
udowadnia w swoim opracowaniu, że "myślenie A3 redefiniuje wszystkie działania
na wszystkich poziomach organizacji tak, aby stały się one podstawą do uczenia się,
niezależnie od tego, czy mówimy o pracy standaryzowanej i kaizen na poziomie jednostki, czy o pracy standaryzowanej i systemie kaizen na poziomie decyzji kierowniczych, czy strategicznych". Wszystkie te procesy przebiegają praktycznie w podobny sposób. Rozwiązywanie problemów i postępowanie zgodne z podejściem
kaizen – zawsze oparte są o:
–
Zrozumienie zależności przyczynowo-skutkowych.
–
Poszukiwanie przewidywalności.
–
Zapewnienie ciągłego, niekończącego się procesu uczenia się.
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Podejście takie pozwala na rozwijanie pracowników oraz nieustanne pogłębianie wiedzy w organizacji 31. Raport A3 jest najbardziej preferowanym narzędziem
komunikacyjnym w Toyocie, które jest używane przez wszystkich zainteresowanych do osiągnięcia konsensusu dla każdej proponowanej decyzji. Zastępuje on
polecenia idące z góry w dół organizacji w tradycyjnych firmach, których wdrożenie
spędza sen z powiek kierownikom i liderom, gdzie proces komunikacji uniemożliwia udzielenia informacji zwrotnej, co z kolei wpływa negatywnie na sprawne
wdrożenie i osiągnięcie znacznych korzyści.
Shook J. [2010, s. 1–2] przekonuje, iż "A3 jest bez wątpienia najbardziej widocznym narzędziem zarządzania oraz najbardziej oczywistym nośnikiem informacji organizacyjnej. Stanowi on potężne narzędzie pozwalające na poszukiwanie
skutecznych środków zaradczych opartych na sprawdzonych faktach". W rezultacie
podejmowanie decyzji i właściwe działania przeplatają się z procesem planowania
i rozwiązywania problemów. Rola menadżera polega na zauważaniu problemów,
a do tego potrzebna jest wiedza o szczegółach procesu i faktach, które zawarte są
chociażby w raportach A3. W Toyocie zakłada się, że problemy wystąpią i że nic
nigdy nie przebiega dokładnie zgodnie z planem. Menadżerowie w tej firmie mówią
często: „Brak problemów, to problem”. Oznacza to, że obowiązkiem kierownika,
a także każdego pracownika, jest zauważanie i reagowanie na problemy w otaczającym ich środowisku, bo wiemy, że tam przecież są 32.
Istnieje wiele metod analizowania i rozwiązywania problemów. Najpowszechniej stosowanymi są wszelkiego rodzaju analizy matematyczne i statystyczne 33 oraz
dwie bardzo proste metody logiczne: rybia ość i 5-razy-dlaczego 34. Pozwalają one
A3 jest zarówno narzędziem rozwiązywania problemów jak i ustrukturyzowanym
procesem kształcenia pracowników w rozwiązywaniu tych problemów. Por. Shook J.
[2010, s. 1]
32
Podsumowując, można stwierdzić, że jeżeli dobrze zastosuje się proces A3, można
przestać skupiać się na tym, kogo obciążamy odpowiedzialnością, czyli dyskusji
o władzy, a przejść do dialogu o tym, co najlepiej w tej sytuacji zrobić, czyli rozmowy
o istocie rzeczy i faktach.
33
Do zbioru klasycznych metod zalicza się: 1. wykres Pareto, określany również mianem wykresu Pareto-Lorenza, pozwalający na uszeregowaniu przyczyn pod względem
wybranych kryteriów; 2. histogram, ukazujący różnice w pewnych mierzalnych
jednostkach częstotliwości wystąpień lub, jak często pojawia się każda odmienna wartość w zbiorze danych; 3. arkusze kontrolne, będące prostym narzędziem graficznym
służącym do zbierania i porządkowania informacji na temat jakiegoś zjawiska (problemu); 4. wykresy, ukazujące w sposób graficzny podstawowe cechy zjawiska; 5. karty
kontrolne, wskazujące czy nastąpiło przekroczenie ustalonych parametrów oraz
6. wykres rozrzutu, nazywany też wykresem korelacji, określający związki między
parami zmiennych w formie graficznej, przedstawiając każdą zmienną na osobnej osi
oraz 7. metody statystyczne stosowany chociażby w metodologii Six Sigma.
Por. www.hoshin.uek.krakow.pl
34
Diagram rybiej ości, określany także jako wykres przyczynowo skutkowy lub diagram
Ishikawy (od nazwiska twórcy, tj. Kaoru Ishikawa), jest dobrym narzędziem do
identyfikacji przyczyn niezgodności w trudnych, złożonych problemach. Wiele na pozór
31
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na dotarcie do przyczyn źródłowych, a w konsekwencji na ich wyeliminowanie, lub
przynajmniej minimalizowanie.
Świetnie wpisują się one w podejście PDCA 35, zwane również cyklem
Deming'a. W ramach ćwiartki P sprawdza się szczegóły problemu w miejscu jego
powstawania. Jeżeli to możliwe, wychwytuje się moment powstawania problemu
oraz planuje działania, które usuną przyczynę a nie skutek. W fazie D wdrażany jest
przygotowany plan, a w fazie C, zaraz po wdrożeniu działań, należy sprawdzić czy
podjęte działania eliminują rzeczywiście przyczyny. Jeżeli nie – należy wrócić do
fazy planowania, a jeżeli spełniają oczekiwania, to przechodzi się do fazy A, czyli
standaryzacji nowego sposobu postępowania, przeniesienie go na inne podobne procesy oraz zakomunikowania rozwiązania problemu i wdrożonych zmian wszystkim
zainteresowanym pracownikom.
Nie byłoby mowy o spójnym i holistycznym podejściu do rozwiązywania problemów, gdyby nie kolejne narzędzie, a właściwie nawyk. Mowa tu o zasadzie
genchi-genbutsu 36. Oznacza to osobiste sprawdzenie przyczyn danej sytuacji problemowej u źródeł jej powstania, rozpoznanie problemu i próbę jego rozwiązania,
które muszą być empirycznie zbadane i sprawdzone przez pracowników i kadrę
zarządzającą na linii produkcyjnej. Jak podają Liker J.K. i Hoeseus M. [2009, s. 30]:
"ekspert w zakresie TPS nie będzie analizował wykresów i grafów oraz nie zwróci
uwagi na poczynione oszczędności, tylko przejdzie bezpośrednio do stanowiska
trudnych do rozwiązania problemów jest wynikiem przenikania się kilku przyczyn na
raz. Nazwę wzięła od swojej graficznej postaci, przypominającej układ ości w rybie.
„Główne ości” prezentują różne perspektyw. Wykres przyczynowo-skutkowy pozwala
na identyfikację różnych możliwych przyczyn danego problemu (lub efektu) i przez to
ułatwia znalezienie przyczyny źródłowej problemu. Metoda 5xDlaczego polega na
zadawaniu pytań, aż do zrozumienia, jakie są podstawowe przyczyny wystąpienia
problemu. Dzięki zadawaniu pytania 'dlaczego?', problem staje się bardziej zrozumiały
przez co podstawowa przyczyna jego powstania jest łatwiejsza do zidentyfikowania
i wyeliminowania. Twórcą tej metody jest Sakichi Toyoda.
35
Z ang. Plan-Do-Check-Act. Na polski tłumaczone najczęściej jest jako: Zaplanuj –
Wykonaj – Sprawdź – Działaj. To schemat ilustrujący podstawową zasadę ciągłego
ulepszania, stworzony przez Williama Edwardsa Deminga, amerykańskiego specjalistę
statystyka, pracującego w Japonii.
36
Genchi-Genbutsu pochodzi z języka japońskiego i można je przetłumaczyć jako: „idź
i zobacz”. Oznacza ono umiejscawianie managerów w "gorącym punkcie". W przeciwieństwie do tradycyjnych praktyk podejmowania decyzji 'na odległość' lub 'zza biurka',
managerowie Toyoty udają się bezpośrednio na miejsce pojawienia się problemu, tak,
aby samemu zrozumieć wyzwania, a nie wysłuchiwać ich z drugich lub trzecich ust.
Postępują tak również, aby zaangażować ludzi bezpośrednio pracujących w danym
obszarze do pracy zespołowej, udzielić im coachingu i świecić przykładem. Ten proces,
przynoszący efekty sam w sobie, również odgrywa kluczową rolę w budowaniu Toyoty
jako organizacji uczącej się, jako że takie podejście pozwala zespołom działać na
bieżąco przy różnorodnych okazjach w swoich obszarach i zapewnia, że Pracownicy są
aktywnie zaangażowani w rozwiązywanie problemów i łatwiej akceptują wybrane
rozwiązania.
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pracy, a wiec do miejsca w którym odbywa się rzeczywista praca i przeprowadzi
szczegółową analizę procesu".
Takie właśnie podejście i stosowanie opisanych nawyków, ułatwia skuteczne
i efektywne zarządzanie procesami, gdzie łatwiej zapobiega się problemom, szybciej
identyfikuje się przyczyny źródłowe i je eliminuje, oraz rozwija pracowników.
Takie nastawienie organizacji pozwala również skuteczniej i efektywniej wprowadzać wszelkie zmiany w organizacji.
5.

Rozwijajmy innych, doskonaląc siebie

Opisane powyżej podejście, techniki i narzędzia tworzą swego rodzaju platformę kulturową i nawykową do wprowadzania pozostałych narzędzi z zestawu lean
management. Koncepcja ta wymaga zmiany sposobu myślenia (na tzw. „szczupłe
myślenie”) i oznacza, że robimy tylko to, co kreuje lub dodaje wartość, czyli to, za
co chce płacić klient. Stąd też często mówi się o TPS jako systemie ludzi myślących.
W tym zakresie następuje zbieżność z poglądami Bhasin'a S. i Burcher'a P.
[2006, s. 67]. Autorzy Ci zwracają szczególną uwagę na fakt, iż "wiele przedsiębiorstw zapomina o wizji i planowaniu dla tego rodzaju przedsięwzięć". Również
podobny pogląd głosi w swej praktyce i swoim opracowaniu Glenday I. [2007,
s. iii]: "jest przepaść pomiędzy aplikowaniem narzędzi Lean, które działają a stawaniem się przedsiębiorstwem, które działa zgodnie z zasadami Lean".
Zarządzanie zgodne z podejściem lean można postawić w opozycji do tradycyjnych metod gospodarowania. Ponieważ, jak wcześniej wspominano, jest to
holistyczna koncepcja, zmiany wymaga nie tylko podejście do procesów produkcji,
ale do innych składowych zarządzania, w tym zarządzania zasobami ludzkimi.
Z rysunku nr 4 wynika, iż liderów Toyoty charakteryzuje swoista kombinacja
dogłębnego zrozumienia pracy oraz umiejętności rozwijania ludzi, która przejawia
się w oddolnym zarządzaniu.
Kierowanie zgodne z zasadami Drogi Toyoty, sprawiają, że pracownicy szanują liderów za wiedzę i podążają za nimi dzięki ich zdolnościom przywódczym.
Jest to koncepcja zgodna z dziewiątą zasadą Drogi Toyoty przedstawioną przez
Liker J.K. [2005, s. 284]: "wychowywać liderów, którzy gruntownie rozumieją
pracę, żyją ogólną koncepcją firmy i nauczają innych". Zasad ta wiąże się ściśle
z ostatnią z czternastu zasad Toyota Way: zostać organizacją ucząca się dzięki
niestrudzonej refleksji 37 i ciągłej poprawie 38.
Wśród praktyków koncepcji lean management, w trakcie wykonywania codziennych obowiązków, często powtarza się stwierdzenia, że: "w błędach widzimy
szanse uczenia się" lub też "nie mamy problemów, tylko mamy szansę na poprawę".
Często w literaturze przedmiotu można spotkać się z japońskim tłumaczeniem tego
słowa, czyli hansei.
38
Jesto to jednoznaczne z wcześniej uzywanym zwrotem, nazywanym z japońskiego
kaizen.
37
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Zasady te stanowią podwalinę do tworzenia organizacji uczącej się. W takim podejściu pomaga fakt, iż Toyota udowadnia sobie i innymi, że skupienie się na samym procesie i ciągłej poprawie przynosi pożądane wyniki finansowe.
Codziennymi przejawami bycia organizacją uczącą się, są scharakteryzowane
wcześniej: 1.: raport A3; 2.: Kaizen i 3.: narzędzia rozwiązywania problemów
i PDCA oraz 4.: Standaryzacja. Dodatkowo istotnym jest również: 5.: TWI. 39
Rysunek 5: Model przywództwa Toyoty

Źródło: Liker J.K. [2005, s. 283].

Transfer koncepcji TWI był bardzo ważnym elementem rozpowszechniania Lean
Management poza Japonią.
39
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TWI40 można zdefiniować za pomocą pięciu wymagań dla dobrego przełożonego. Są nimi:
1. Wiedza na temat wykonywanej pracy;
2. Wiedza o kompetencjach i zakresie odpowiedzialności w organizacji;
3. Umiejętność właściwego instruowania podwładnych;
4. Umiejętność doskonalenia metod pracy;
5. Umiejętność przewodzenia.
Jak przekonują eksperci Lean Enterprise Institute [www.lean.org.pl; 2011]:
"kompetencje dla spełnienia pierwszych dwóch wymagań zdobywa się naturalnie
w trakcie swojej pracy, jednakże kompetencje związane z pozostałymi trzema wymaganiami można nabyć jedynie dzięki praktyce biznesowej. […] Metodyczne ujęcie tych zagadnień pozwala na systematyczne doskonalenie umiejętności dobrego
przełożonego i dlatego program TWI, mimo upływu lat, pozostaje niezmiennie
aktualny".
Podobny pogląd, choć z nieco szerszej perspektywy, prezentuje Rother M.
[2011] pisząc: "od dawna wiemy, że Toyota robi coś, co sprawia, że jest się w stanie
stale doskonalić, bardziej niż inne firmy. Jakiś czas temu odkryliśmy, że zależy to
od jej podejścia do zarządzania. Jednakże sposób, w jaki Toyota jest zarządzana na
co dzień, tym samym wbudowując ciągłe doskonalenie i adaptacyjność w całą
organizację, nie został jeszcze w pełni wyjaśniony".
Zakończenie
Skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi z wykorzystaniem zasad lean management nie jest zadaniem łatwym, gdyż to właśnie przełożony powinien odpowiednio i świadomie kształtować u podwładnych sposób myślenia i działania
niezbędny w procesie doskonalenia, i nie tylko. Znajduje się to u podstaw całej
filozofii Lean Management, gdzie dążeniem jest równoważona produkcja, standaryzacja procesów 41 oraz zarządzanie wizualne.
Najskuteczniejszym sposobem zarządzania wydaje się być dawanie dobrego
przykładu i modelowanie zachowań, na co dzień i przy każdej nadążającej się
okazji. A to zadanie trudne, wymagające konsekwencji i olbrzymiej samodyscyJest to metoda potwierdzająca jak ważne jest budowanie fundamentów systemu
zarządzania, czyli rozwój umiejętności niższej i średniej kadry kierowniczej w zakresie
efektywnego szkolenia podwładnych, doskonalenia metod pracy oraz rozwiązywania
problemów pracowniczych. Brak tych umiejętności jest jedną z głównych barier
wdrażania z sukcesem koncepcji Lean Management.
41
Encyklopedia zarządzania [2011] definiuje standaryzację jako: "wprowadzanie
jednolitych norm, zwłaszcza w przemyśle, ujednolicanie produkcji; normalizacja". Standaryzacja ułatwia przyszłe usprawnienia, a ustandaryzowane procedury pracy są podstawą ciągłego doskonalenia. Kiedy standaryzacja jest wprowadzona, jakiekolwiek
odchyłki od poprawnego wyniku są natychmiast zauważane przez menedżerów, tak
samo jak potencjalne szanse na poprawę lub pokonywanie trudności. W każdym z tych
przypadków skutkiem będzie usprawnienie oraz zmiana standardu.
40
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pliny. Stąd też odpowiedni lider na właściwym miejscu nie jest, niestety, zjawiskiem
powszechnym.
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Streszczenie
Opracowanie zawiera zwięzły rys historyczny Lean Management, opis jego paradygmatów oraz krótką charakterystykę aspektu ludzkiego w tej filozofii. Monografia
ilustruje również kulturę efektywnego rozwiązywania problemów. Autorka zachęca
do stawiania wyzwań, przekazywania odpowiedzialności oraz rozwijania wszystkich
pracowników poprzez samodoskonalenie się liderów. Tylko dzięki odpowiednim liderom na właściwych miejscach, w odpowiednim czasie, organizacje mogą skutecznie zarządzać nieuniknionymi zmianami i konkurować na dynamicznych rynkach.
Summary
The paper consists of concise historical background of Lean Management, its
paradigms explanation and short description of people role in that philosophy. The
following monograph illustrates also the culture of effective problem solving. The
author encourages to: challenge, empower and develop all employees by self-improvement of the leaders. Only by having appropriate leaders in the right place at the
right time, any organization is able to manage unavoidable changes and compete
at the dynamic market effectively.
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ISLAMSKIE FINANSE I BANKOWOŚĆ:
CZYNNIKI ROZWOJU ORAZ TYPOWE RYZYKA
Słowa kluczowe: bankowość muzułmańska, ryzyka, szariat, spełnianie wymogów,
kryzys zaufania.

ISLAMIC FINANCE AND BANKING:
DEVELOPMENT FACTORS AND SPECIFIC RISKS

Keywords: islamic banking, risks, sharia, compliance, confidence crisis.
Wstęp
W 2009 roku w polskich bibliotekach oraz w Internecie z trudem można było
odnaleźć jakiekolwiek polskojęzyczne publikacje dotyczące finansów islamskich.
W tym samym roku w księgarni Amazon było już kilkanaście podobnych pozycji,
w tym An Introduction to Islamic Finance – Theory and Practice autorstwa Z. Iqbala oraz A. Mirakhora. Dla porównania w roku 2014 w serwisie Amazon znajdowało
się już 600 pozycji dotyczących finansów islamskich, pośród których była nawet
książka z serii „For Dummies”, czyli „Dla bystrzaków” 1. Aktualnie wielu polskich
naukowców zajmuje się badaniem tego modnego, interesującego, ale i trudnego
tematu. Islamskie finanse i bankowość należy pojmować jako segment globalnego
systemu finansowego, który rozwija się niezwykle szybko. Jak podaje PWC, globalny kapitał islamskich finansów i bankowości na rok 2014 wynosi 1.2 tryliona USD
i stanowi 1.2% globalnego kapitału. Biorąc pod uwagę tempo rozwoju tego segmentu, można obliczyć, że do 2017 roku udział islamskiego kapitału wzrośnie
do 2.6 tryliona USD 2.
Celem badawczym niniejszego artykułu jest określenie czynników rozwoju dla
islamskich finansów i bankowości oraz zidentyfikowanie ryzyk, które są specyficzne dla tego sektora rynku. Zastosowane metody badawcze to analiza literatury,
w szczególności zagranicznych artykułów naukowych oraz danych statystycznych,
które pochodzą z raportów publikowanych przez oficjalne instytucji ponadnarodowe.

W ramach serii wydawniczej „Dla bystrzaków” wydawane są popularne pozycje
książkowe, adresowane do osób, które w najmniejszym stopniu nie znają danej dziedziny lub zagadnienia, a chciałyby je zrozumieć na bardzo podstawowym poziomie.
2
Islamic Finance Creating Value, PWC, http://www.pwc.com/m1/en/industries/
islamic_finance.jhtml, (dostęp 30.06.2014).
1

171

1.

Historia bankowości islamskiej

Islamskie finanse i bankowość, a raczej ich zasady, są tak stare jak Koran.
Właśnie w tej księdze zostały zapisane ich pryncypia 3. Nie znaczy to jednak, że
przed powstaniem Koranu mieszkańcy dzisiejszego Bliskiego Wschodu nie praktykowali zwyczajów, które zostały sformalizowane w późniejszym okresie. Opisując
historię islamskich finansów i bankowości, możemy z pewnością wskazać dwie
ważne daty. Pierwsza z nich to 632 r. n.e., kiedy powstał Koran, a wraz z nim prawa
dotyczące finansowej sfery życia muzułmanina. Drugim ważnym momentem jest
rok 1963, wówczas w Egipcie został założony pierwszy islamski bank: Mit Ghamr
Islamic Savings Bank, a wydarzenie to uznawane jest przez wielu naukowców zajmujących się tą tematyką za czas powstania pierwszych struktur islamskich finansów i bankowości 4. Badacze jako niezwykle istotny wymieniają również rok 1950 –
w związku z działalnością pobożnych pakistańskich właścicieli ziemskich na obszarach wiejskich tego kraju, którzy jako pierwsi zaczęli inwestować swoje środki
bez jakiegokolwiek oprocentowania 5. Wkładali oni kapitał głównie w działalność
biedniejszych rolników, a ci wykorzystywali otrzymane kwoty na rozwój technologiczny. Inwestorzy nie wymagali wypłaty procentów, jednak bacznie obserwowali,
w jaki sposób środki są wykorzystywane, cierpliwie oczekując na zwrot z inwestycji. Podsumowując powyższe wywody, można przyjąć, że rok 632 n.e. wyznacza
powstanie zasad, rok 1970 zaś zapoczątkował formalizację finansów islamskich,
dzięki czemu możliwe było stworzenie realnych struktur i produktów6.
Faktem o niebagatelnym znaczeniu jest to, że powstanie formalnych struktur
finanse islamskie mogą zawdzięczać w dużej mierze zaangażowaniu krajów Europy
Zachodniej w interesy na Bliskim Wschodzie. Działania te nie są niczym innym jak
kontynuacją europejskiej polityki zapoczątkowanej jeszcze w czasach kolonialnych.
Aby zrozumieć, dlaczego w latach 70. XX wieku mieliśmy do czynienia z zacieśnioną współpracą Zachodniej Europy z Bliskim Wschodem, należy przyjrzeć się
historii tych relacji, a konkretnie temu, jak wyglądały one w okresie kolonizacji.
Pozwoli to dostrzec i zrozumieć, gdzie mają swoje źródło więzi, które łączą dzisiejszy (2014) Bliski Wschód z Europą Zachodnią.
Już w latach 1699–1789 trzy największe muzułmańskie imperia: Ottomańskie,
Safawidzkie oraz Moghulskie zaczęły odczuwać kryzys. Największe z nich, Ottomańskie, w wyniku podpisania Pokoju w Karłowicach (Treaty of Karlowitz, 1699)
straciło ogromne terytoria w Europie. Wielu historyków uważa tę datę za początek
końca ery dominacji Azji, a rozpoczęcie prymatu europejskiego. W latach 1798–
1822, wraz z ekspedycją Napoleona do Egiptu (1798) oraz krótką jego okupacją,
przewaga europejska na Bliskim Wschodzie jeszcze wzrosła. Od tej pory mamy do
Patrz podrozdział 1.2.
N. Schoon, Islamic finance – a history, “Financial Services Review” 2008, August,
nr 87, s. 10-11.
5
M.A. El-Gamal, Islamic Finance: Law, Economics, and Practice, Cambridge University Press, Cambridge 2006, s. 137, 183.
6
Ibidem.
3
4
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czynienia nie tylko z zaangażowaniem mocarstw europejskich w sprawy regionu,
ale również ze zdominowaniem niemal wszystkich krajów Bliskiego Wschodu oraz
Afryki Subsaharyjskiej przez europejskie imperia. Poniższe zestawienie pokazuje,
jak długo trwał ten proces i jak obszerna była ta dominacja:
− Kraje kontrolowane przez Francję: Maroko – do 1956, Algieria – do 1962,
Tunezja – do 1956, Syria – do 1946;
− Kraje kontrolowane przez Włochy: Libia – do 1951;
− Kraje kontrolowane przez Wielką Brytanię: Egipt – 1922, Sudan – do 1956,
Terytoria przyszłego Izraela – do 1948, Jordania – do 1946, Irak – do 1930,
Kuwejt – do 1961, Bahrajn – do 1971, Katar – do 1971, Zjednoczone Emiraty
Arabskie – do 1971, Oman – do 1970 7.
Wieloletnia obecność obcych sił na terytoriach okupowanych krajów nie mogła
pozostawić śladu na relacjach pomiędzy dwiema stronami. Zaowocowała ona stworzeniem bardzo silnych więzi, które trwają po dziś dzień (2014), co przejawia się
choćby w kierunku migracji z podległych wcześniej terytoriów do państw europejskich. Zobrazowane zostało to w poniższej tabeli, która poza liczbą muzułmanów
zamieszkujących wybrane kraje w 2009 roku, przedstawia również ich pochodzenie,
szczególnie widoczne w przypadku Francji oraz Wielkiej Brytanii.
Tabela 1. Liczba oraz pochodzenie imigrantów wyznania muzułmańskiego zamieszkujących wybrane kraje Europy Zachodniej (2009)
Francja

Austria

Niemcy

Wielka
Brytania

Europa

7.5%

5.7%

5.0%

2.8%

2.7%

Liczebność mniejszości muzułmańskiej

4,704,000

475,000

4,119,000

1,588,890

44,138,000

Pochodzenie emigrantów muzułmańskich

Północno- oraz
subsaharyjscy
Afrykanie

Turcy

Turcy

Pakistańczycy

N/D

Zmienna/Kraj
Procent mniejszości
muzułmańskiej

Źródło: European Union Minorities and Discrimination Survey, European Union
Agency for Fundamental Rights, 2009.
Jak wspomniano wcześniej, niezaprzeczalnie źródłem rozwoju islamskich
finansów i bankowości jest Koran. Swój obecny kształt zawdzięczają one wieloletniemu zaangażowaniu mocarstw zachodnioeuropejskich (oraz banków) w ten rejon, którego państwa wchodzą aktualnie w skład Gulf Cooperation Council (GCC) 8.
7

A. Afsaruddin, Modern Period: The Rise of Colonial Interests in The Middle East, University of Notre Dame, OpenCourseWare materials, dostęp 19.06.2014.
8
Gulf Cooperation Council (GCC), czyli Rada Współpracy Zatoki Perskiej, jest międzynarodową organizacją współpracy gospodarczej, która powstała 25 Maja 1981 roku
i zrzeszają Zjednoczone Królestwo Arabii Saudyjskiej, Bahrajn, Królestwo Abu Dhabi,
Zjednoczone Emiraty Arabskie, Oman, Katar oraz Kuwejt. Jednym z najważniejszych
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Po wyżej wspominanym okresie kolonizacji Bliskiego Wschodu zaangażowanie
krajów europejskich objawiało się głównie w handlu międzynarodowym. Jak wiadomo, do prowadzenia handlu na wielką skalę niezbędny jest system bankowy, potrzebny choćby do deponowania środków i dokonywania transakcji. Strony, które
w czasach kolonialnych prowadziły interesy z krajami Europy Zachodniej, miały
wówczas dwie możliwości: zaakceptowanie modelu usług bankowych opartego na
stopie procentowej, jaki oferował Zachód, lub stworzenie własnego systemu, wolnego od stopy procentowej. Niestety ówczesne instytucje regulacyjne (rady szariatu)
w okresie dominacji kolonizatorów były bardzo słabe i nie były w stanie pracować
nawet nad certyfikowaniem bankowych produktów islamskich, a co dopiero nad
stworzeniem odpowiednich struktur. Dlatego muzułmanie zostali zmuszeni, aby aż
do lat 70. XX wieku pracować z organizacjami zachodnioeuropejskimi, w tym
z konwencjonalnymi bankami komercyjnymi. Niektóre z tych banków wyszły naprzeciw oczekiwaniom i otworzyły samodzielne jednostki strategiczne, oferujące
produkty zgodne z naukami Koranu. Przykładem takiego działania była sytuacja
zaistniała w Bahrajnie, kiedy jego władca poprosił Eastern Bank o otworzenie oddziału w swoim kraju pod rygorem, że filia nie będzie dystrybuować usług finansowych opartych na stopie procentowej 9.
Kolejnym wydarzeniem, które przyczyniło się do powstania tej gałęzi finansów, był naftowy boom z 1973 roku. Zyskały na nim gospodarki krajów Bliskiego
Wschodu, m.in. Arabia Saudyjska, Bahrajn i Kuwejt. Ożywił on gospodarkę
w regionie oraz stworzył popyt na lokalne usługi bankowe. Dodatkowo na Półwyspie Arabskim pojawiła się nowa zamożna grupa społeczna, zainteresowana inwestowaniem swoich nadwyżek kapitału – ale zgodnie z zasadami Koranu. Możemy
wnioskować, że na rozwój finansów islamskich w latach 70. XX wieku miało
wpływ bardzo wiele czynników. Zostały one zilustrowane na rysunku 1.

celów GCC jest wzmocnienie współpracy i integracji pomiędzy zrzeszonymi państwami
oraz stworzenie jedności. Więcej informacji można odnaleźć na temat GCC na stronie
organizacji: http://www.gcc-sg.org/eng.
9
S. Heffernan, Modern Banking, John Wiley and Sons, Chichester 2005, s. 59.
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Rysunek 6. Czynniki wpływające na rozwój sektora islamskich finansów i bankowości w latach 70. XX wieku na Bliskim Wschodzie
Odrodzenie islamu
na Półwyspie
Arabskim

Naftowy boom
w 1973 roku
Wzrost standardów
życia religijnego
społeczeństwa

Bliskie relacje
handlowe
z Europą

Zapotrzebowanie na
usługi finansujące
w regionie
Wzrost
sektora
bankowości
islamskiej

Wzrastająca
liczba populacji
islamskiej

Źródło: Opracowanie własne.
Boom naftowy niewątpliwie wywołał ogromne ożywienie gospodarcze w regionie Bliskiego Wschodu. Sytuacja ta przyciągnęła uwagę krajów Europy Zachodniej, które dostrzegły w niej szansę na wygenerowanie dużego zysku. W związku
z tym w początkowym okresie angażowały się 4tylko w transakcje i produkty hurtowe (korporacyjne), pomijając rynek detaliczny. Przykładem tego zaangażowania
była działalność Standard Chartered w Zatoce Perskiej, w Pakistanie oraz Malezji.
Organizację w ramach ekspansji rynkowej już w 1957 roku przejął Eastern Bank
operujący na Bliskim Wschodzie. Za pierwszy islamski bank uważa się wspomniany
już wcześniej Mit Ghamr Islamic Saving Bank, który nazwano na cześć małego
miasta, gdzie powstała jedna z pierwszych placówek. Bank ten został założony przez
egipskiego przedsiębiorcę Ahmeda Al Najjara będącego pod wpływem swojego
wujka profesora ekonomii i pierwszego naukowca w Egipcie zajmującego się tematyką finansów islamskich. Najjar przy tworzeniu Mir Ghamr Islamic Saving
Bank wzorował się na German Savings Bank, dostosowując jego ofertę do zasad
islamu 10. Niestety przedsięwzięcie Ahmeda Al Najjara nie powiodło się i już
w 1967 roku zlikwidowano wszystkie placówki ze względu na zaszłości religijnopolityczne 11. Mimo niepowodzenia powszechnie uznanego protoplasty finansów
islamskich w owym okresie powstało szereg innych instytucji i banków islamskich,
które odegrały ogromną rolę w dalszym rozwoju tego sektora 12:
− 1966 – Tabung Haji, Malezja;
− 1972 – Nasser Social Bank, Egipt;
10

M. M. Billah, Islamic banking and the growth of takaful, w: Handbook of Islamic banking, M. K. Kabir, M. K. Lewis (red.), Edward Elgar Publishing, Northampton 2007, s. 401.
11
M. Kahf, Islamic banks: The Rise of New Power Alliance of Wealth and Shari’a Scholarship, w: The Politics of Islamic Finance, C.M. Henry, R. Wilson (red.), Edinburgh
University Press, Edinburgh 2004, s. 18-19.
12
M. Kahf, op. cit., s. 17–36; M.M. Billah, op. cit., s. 401–402.
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−
−
−
−

1974 – Islamic Development Bank, Arabia Saudyjska, Jeddach;
1975 – Dubai Islamic Bank, Zjednoczone Emiraty Arabskie;
1977 – Faisal Islamic Bank of Egypt, Egipt;
1983 – Bank Islam Malayasia Berhad; Malezja.

Warto wspomnieć, że koncentracja instytucji islamskich nastąpiła w dwóch
centrach: Bahrajnie dla Bliskiego Wschodu oraz Malezji dla Południowo-Wschodniej Azji 13.
Dalszy rozwój sektora zaowocował powstaniem takich instytucji, jak Islamic
Interbank Money Market w 1994 roku oraz organizacji będącej swego rodzaju
regulatorem rynku: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial
Institution (AAOIFI) w roku 1990 14.
W latach 80. można zaobserwować większe zaangażowanie rządów w budowę
systemu finansów islamskich. W efekcie powstała większa liczba banków, nastąpił
rozwój produktów bankowych, można było zauważyć przyrost liczby specjalistów
zajmujących się tą dziedziną, a także wzrost indeksów oraz funduszy islamskich.
Od lat 90. XX wieku zaś rozwijała się koncepcja okienek islamskich. Powstały różnego rodzaju indeksy ukazujące dynamikę i stan sektora finansów islamskich, narodziły się instytucje regulujące ten rynek na poziomie lokalnym oraz globalnym.
Obrazuje to przedstawiona poniżej tabela 2.

13

P. Imam, K. Kpodar, Islamic Banking: How Has it Diffused?, IMF Working Paper
WP/10/195, International Monetary Fund, August 2010, s. 6.
14
Więcej informacji na temat AAOIFI można znaleźć na stronie domowej organizacji:
http://www.aaoifi.com/, dostęp 22.06.2014.
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Tabela 2. Rozwój sektora finansów islamskich od 1970 do 2000 roku
1970
INSTYTUCJE
• Komercyjne banki
islamskie
PRODUKTY
• Komercyjne banowe
produkty islamskie
REJON
• Zatoka Perska /
Środkowy Wschód

1980
INSTYTUCJE
• Komercyjne banki
islamskie
• Takaful
• Islamskie firmy
inwestycyjne
PRODUKTY
• Komercyjne
bankowe produkty
islamskie
• Takaful
REJON
• Zatoka Perska /
Środkowy Wschód
• Azja i rejon Pacyfiku

1990
INSTYTUCJE
• Komercyjne banki
islamskie
• Takaful
• Islamskie firmy
inwestycyjne
• Zarządzanie
aktywami
• Firmy brokerskie
PRODUKTY
• Komercyjne
bankowe produkty
islamskie
• Takaful
• Fundusze wzajemne
/ Fundusze
powiernicze
• Islamskie obligacje
• Islamskie akcje
• Islamskie usługi
maklerskie
REJON
• Zatoka Perska /
Środkowy Wschód
• Azja i rejon Pacyfiku

2000
INSTYTUCJE
• Komercyjne banki
islamskie
• Takaful
• Islamskie firmy
inwestycyjne
• Islamskie banki
inwestycyjne
• Firmy zarządzające
aktywami
• E-handel
• Firmy brokerskie
PRODUKTY
• Komercyjne
bankowe produkty
islamskie
• Takaful
• Fundusze wzajemne
/ Fundusze
powiernicze
• Obligacje islamskie
• Akcje islamskie
• Islamskie usługi
maklerskie
REJON
• Zatoka perska /
Środkowy Wschód
• Azja i rejon Pacyfiku
• Globalny rynek
zamorski

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Islamic Capital Market Fact Finding
Report, Islamic Capital Market Task Force of the International Organization of Securities Commissions, Malaysia, 2004, s. 16.
2.

Zasady bankowości islamskiej

Zasady bankowości islamskiej płyną z Koranu. Aby lepiej zrozumieć, w jaki
sposób święta księga islamu odnosi się do sfery życia gospodarczego jego wyznawców, należy przyjrzeć się podziałowi jego nauk:
− Aqidah – formy wyznania wiary, system wierzeń, prawdy wiary,
− Ibadah – zasady praktyk religijnych oraz oddawania należytej czci Bogu,
− Akhalat – zasady zachowania, stosunek do pracy i etyki.
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Nadzór nad tym, aby wyznawcy wypełniali postanowienia Koranu, a także aby
był on należycie interpretowany, sprawuje szariat – czyli prawo islamskie. Nie ogranicza się on jedynie do regulacji dotyczących kultu, ale wchodzi w obszar spraw
społecznych i karnych, obejmując praktycznie każdą sferę życia muzułmanina.
Ze względu na zakres działania szariatu możemy wyróżnić dwie główne sfery będące przedmiotem zainteresowania islamskiego prawa: Ibadat oraz Muamalat. Ibadat dotyczy praktyk czczenia Allaha w kontekście relacji ludzi do Boga, Muamalat
z kolei odnosi się do wzajemnych relacji ludzi, przejawiających się np. w handlu,
w pożyczaniu, w sprawach związanych z zawieraniem małżeństw oraz innych codziennych aktywnościach, które nie są obce żadnemu człowiekowi. Właśnie w części Muamalat zawarte są zasady finansów islamskich. Warto dodać, że Muamalat
bierze swój początek nie tylko w Koranie, ale również w Hadisie (opowieści przytaczającej wypowiedź proroka Mahometa; wszystkie Hadisy tworzą razem Sunnę).
Poniższy rysunek pokazuję umiejscowienie sfery finansowej w naukach islamu.
Rysunek 7. Umiejscowienie finansów i bankowości w naukach islam
ISLAM
Aqidah
(Wiara i jej wyznanie)

Shari'a
(Prawo oraz Praktyki religijne)

Ibadat
(Czczcenie Boga przez ludzi)

Akhlaq
(Moralność i etyka)

Muamalat
(Relacje pomiędzy ludźmi)

Życie codzienne

Życie gospodarcze

Aktywność
bankowa
i finansowa

Życie społeczne

Źródło: M.M. Billah, Islamic banking and the growth of takaful, w: Handbook
of Islamic banking, M. K. Kabir, M. K. Lewis, E. Elgar (red.), Cheltenham – Northampton 2007, s. 403.
Jak opisano powyżej, kwestie regulujące finanse islamskie płyną z dwóch
źródeł – pierwsze z nich to Koran, drugie zaś to Hadisy, które tworzą Sunnę. Najważniejszymi zakazami, na których opiera się cały islamski system finansowobankowy są:
178

−
−

Gharar – zakaz zawierania niepewnych (nieprzewidywalnych) transakcji 15,
Riba – zakaz stosowania stopy procentowej 16.

Najwięcej odniesień do zakazu Gharar można znaleźć we wcześniej opisanych
Hadisach. Są tam nawet przykłady opisujące, które transakcje naruszają zakaz
Gharar – na przykład: kupno latających ptaków na niebie lub ryb w morzu, sprzedaż
nienarodzonego cielaka w łonie jego matki, a nawet spermy i niezapłodnionego
jajeczka wielbłąda.
Drugi z zakazów, Riba, czyli zakaz stosowania stopy procentowej, pochodzi
prosto z Koranu. Jednym z zapisów, który zabrania Riby są wersy 2:278-279 17:
2:278

„O wy, którzy wierzycie! Bójcie się Boga i porzućcie to, co pozostało
z lichwy, jeśli jesteście wierzącymi!”

2:279

„Jeśli jednak tego nie uczynicie, to oczekujcie wezwania do wojny od Boga
i Jego Posłańca! A jeśli się nawrócicie, to otrzymacie swój kapitał.
Nie czyńcie niesprawiedliwości, to i wy nie doznacie niesprawiedliwości!”

Według Mahmouda Amina El-Gamala (2001) uzasadnienie tych zapisów nie
tylko płynie z samej religii oraz moralności (czyli niewyzyskiwania innych), ale
również z rozważań dotyczących efektywności ekonomicznej 18. Ponadto w związku
z tym zakazem pojawiła się dyskusja czy islam uznaje wartość pieniądza w czasie,
czy też nie. Rozważania te toczyli uczeni już w 1979 toku. Należy zwrócić uwagę,
że podczas gdy cała zachodnia ekonomia zbudowana jest de facto na stopie procentowej, islamskie finanse i bankowość proponują alternatywny system, który, jak
niektórzy wierzą, jest bardziej odporny na kryzys oraz – co jest prawdą – uznawany
za bardziej etyczny.
3.

Produkty bankowości islamskiej

Islamskie produkty bankowe dorównują swoją różnorodnością podstawowym
produktom bankowości zachodniej (konwencjonalnej). Ekonomiczna aktywność
praktycznie w każdym systemie może być reprezentowana w postaci kontraktów
pomiędzy różnymi stronami. Zatem instrument finansowy jest również kontraktem,
a jego warunki definiują ryzyko, zasady działania instrumentu, tj. w jaki sposób ma
on przynieść zysk. Oficjalnego podziału produktów (kontraktów) dokonali Z. Iqbal

15

M. A. El-Gamal, An Economic Explication of the Prohibition of Ghara in Classical
Islamic Jurisprudence, “Islamic Economic Studies” 2001, vol. 8, nr 2, s. 30–35.
16
M. A. El-Gamal, An Economic Explication of the Prohibition of Riba in Classical
Islamic Jurisprudence, w: “Islamic Finance: Local Challenges, Global Opportunities:Proceedings of the Third Harvard University forum on Islamic Finance”,Center for
Middle Eastern Studies, Harvard University, Cambridge 2001, s. 29–40
17
Koran, tłum. J. Bielawski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa2013, wersy:
2:278-279.
18
El-Gamal, An Economic Explication of the Prohibition of Riba…, s. 2.
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oraz A. Mirakhor (2007) 19. Klasyfikacja ta (rysunek 3.) jest po dziś dzień z powodzeniem wykorzystywana przez innych badaczy zajmujących się zagadnieniami
finansów i bankowości islamskiej. Według ich podziału istnieją cztery grupy kontraktów islamskich, sklasyfikowanych ze względu na ich funkcje oraz cele:
− kontrakty transakcyjne,
− kontrakty finansujące,
− kontrakty pośrednictwa (najliczniejsza grupa),
− kontrakty społeczno-socjalne.
Według islamu kontrakty są uznawane za pełnoprawne, o ile nie naruszają zakazów. Oznacza to, że w kontrakcie nie mogą pojawić się elementy Gharar lub
Riba, ale również że nie może on być niezgodny z innymi obszarami prawa. Przykładem sytuacji, w której kontrakt spełnia wymogi dotyczące Gharar i Riba, ale nie
spełnia innych zasad, jest kontrakt, jaki finansowałby działalność fabryki alkoholu –
zakładając, że jest wolny od zakazów stopy procentowej oraz niepewności, nie jest
zgodny z ogólnymi zasadami islamu, zabraniającymi muzułmanom spożywania
alkoholu, zatem jest to kontrakt nieważny. W islamskich finansach i bankowości
powstało szereg podstawowych produktów, aktualnie będących podstawą do tworzenia bardziej wyszukanych instrumentów finansowych.

19

Z. Iqbal, A. Mirakhor, An Introduction to Islamic Finance – Theory and Practice,
John Willey & Sons (Asia) Pte Ltd., Singapur 2007, s. 77–79.
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Rysunek 8. Klasyfikacja finansowych produktów islamskich

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Z. Iqbal, A. Mirakhor, An Introduction
to Islamic Finance, John Willey & Sons (Asia) Pte Ltd., Singapur 2007.
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4.

Ryzyka specyficzne dla finansów i bankowości islamskiej

Ryzyka w finansach i bankowości islamskiej nie różnią się znacznie od tych
pojmowanych przez konwencjonalne systemy finansowe. Próbę klasyfikacji tych
ryzyk (rysunek 4) podjął El-Hawary (2007), a także inni badacze 20.
Wymienione przez nich ryzyka są nam dobrze znane poza dodatkowym jego
rodzajem, który pojawia się tylko w przypadku instytucji islamskich. Ryzyko to
nazywa się Displaced Commercial Risk (DCR), czyli w wolnym tłumaczeniu: przeniesione ryzyko handlowe, dotyczące jedynie banków islamskich. Należy pamiętać,
że islamskie instytucje finansowe nigdy nie wypłacają stałych stóp zwrotu klientom
w zamian za same depozyty czy inwestycje. Inwestorzy, którzy wprowadzają do
islamskich instytucji swój kapitał, spodziewają się dzielenia z instytucją zarówno
zysków, jak i strat. Oczywiście jak można sobie wyobrazić, dzielenie się zyskami
i stratami działa bardzo dobrze w teorii, jednak niezaprzeczalnym jest fakt, że żaden
z inwestorów nie będzie liczył na stratę. Jeżeli islamska instytucja finansowa dzieliłaby się ze swoimi klientami wyłącznie stratami, długo nie zatrzymałaby ich
kapitału. W wyniku powstania dużej liczby islamskich banków konkurencja w tym
sektorze wzrosła, co daje klientom szersze pole manewru. W związku z powyższym
islamskie instytucje finansowe są zmuszone do wypłacania zawsze zysku, nawet
kiedy dany kapitał go nie przynosi. Innymi słowy DCR jest ryzykiem powstającym
w islamskich bankach w związku handlowym naciskiem, aby wypłacić stopę zwrotu
równą konkurencyjnej stopie zwrotu i zaabsorbować również część strat, które normalnie powstałyby u inwestora (właściciela konta), a jego celem jest zapobieganie
masowym wycofaniom środków. Pojawiły się już różne strategie zarządzania ryzykiem DCR, są to między innymi 21:
− rezygnacja z części własnych zysków lub zrzeknięcie się opłat za zarządzanie,
projekt lub kapitał, co pozwala na przetransferowanie pieniędzy do klienta;
− stworzenie odpowiednich funduszy zabezpieczających zwanych Profit Equalization Reserve (PER), ustanawiając odpowiedni wskaźnik na podstawie wyników zysków z poprzednich lat;
− stworzenie dodatkowego funduszu Investment Risk Reserve (IRR) również na
podstawie wyników z poprzednich lat, który pozwala na pokrycie strat w danym roku finansowym;
− dokonanie wszelkich starań, aby inwestycje były prowadzone w najwyższej
jakości, czego efektem są wysokie stopy zwrotu.

20

D. El-Hawary, Diversity in the regulation of Islamic Financial Institutions, “The
Quarterly Review of Economics and Finance” 2007, nr 46, s. 778–800.
21
M.O. Farooq, S. Vivek, Displaced Commercial Risk (DCR) and Value of Alpha(%) for
Islamic Banks in Bahrain/GCC, artykuł zaakceptowany do przedstawienia na Gulf Research Council (2012) Conference at University of Cambridge, UK, s. 3–7.
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Rysunek 9. Klasyfikacja ryzyka dla islamskich finansów i bankowości
Profile ryzyk finansowych instytucji islamskich
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Źródło: D. El-Hawary, Diversity in the regulation of Islamic Financial Institutions,
„The Quarterly Review of Economics and Finance” 2007, nr 46, s. 778–800.
Kolejnym ryzykiem typowym dla sektora islamskich finansów i bankowości
jest ryzyko inwestycji kapitałowych. Spowodowane jest ono tym, że instytucje
islamskie oferują produkty oparte na inwestycjach kapitałowych. Należą do nich
dwa główne rodzaje kontraktów: mudaraba (współpraca) oraz musharaka (współudział w spółce). Ryzyko inwestycji kapitałowych powstaje w momencie potencjalnego spadku wartości godziwej kapitału. Udział kapitału przybiera różne formy,
począwszy od inwestycji bezpośrednich kończąc na pośrednich takich jak akcje.
W przypadku spadku wartości kapitału instytucja może stracić potencjalny zysk na
danej inwestycji, jak również stracić zainwestowany kapitał. Sytuacja ta niekiedy
doprowadza do pojawienia się dodatkowych ryzyk, takich jak ryzyko kredytowe
bądź płynności. Zarządzać tego rodzaju ryzykiem można choćby poprzez wnikliwą
analizę, ocenę ryzyka oraz jego zarządzanie, a także tworząc szczegółowe plany
biznesowe oraz badając uwarunkowania makroekonomiczne.
Ryzyko stopy zwrotu powstaje w momencie niespodziewanych zmian rynku,
które oddziałują na wynik instytucji. W konwencjonalnym systemie finansowym
zyski są stałe (fixed), instytucja oraz inwestorzy wiedzą z góry, jaki będzie zysk.
W finansach islamskich zyski nie są pewne, a inwestorzy są zmuszeni do dzielenia
z instytucją również strat, pomimo tego, że inwestorzy korzystający z usług instytucji islamskich na straty najpewniej zareagują negatywnie i najbardziej prawdopodobnym scenariuszem będzie wycofanie przez nich kapitału. Podobnie jest w sytuacji, gdy zyski instytucji będą niższe niż u konkurencji. Za każdym razem, kiedy
benchmark całego rynku wzrasta, islamska instytucja finansowa odczuwa większą
presję, aby generować większe zyski i tym samym dorównać wartościom benchmarkowym. Jeżeli instytucja nie będzie w stanie wygenerować wskaźników wystę183

pujących na rynku, może to doprowadzić do zmaterializowania się ryzyka płynności
z powodu wycofania kapitału przez inwestorów. Z kolei jeśli odpowie na presję
ze strony rynku, stworzy wcześniej opisane ryzyko DCR 22.
W dobie kryzysu finansowego, który trwa od 2007 roku, finanse islamskie jako
nowy sektor rynku finansowego napotykają różnego rodzaju utrudnienia. Jednym
z nich jest kryzys zaufania inwestorów, dotyczący również sektora finansów konwencjonalnych. Jak wiemy, produkty islamskie, poza podleganiem pod wytyczne
krajowych oraz ponadnarodowych regulatorów, muszą również otrzymać certyfikat
od odpowiedniej rady szariatu, która sprawdza, czy produkty te na pewno spełniają
wcześniej opisane pryncypia i są pełnoprawnymi produktami islamskimi. Można
sobie wyobrazić, że w dzisiejszej sytuacji wielu inwestorów będzie podchodziło
sceptycznie do nowego rodzaju produktów, wybierając raczej te produkty, które już
znają ze świata konwencjonalnych finansów. Z faktem konieczności certyfikowania
tych produktów przez rady szariatu wiąże się dodatkowe ryzyko – ryzyko niezgodności z prawem islamskim. Należy zauważyć, że to tylko dzięki radom szariatu
finanse islamskie istnieją – ostatecznie tylko te rady mogą certyfikować produkt
finansowy, aby mógł być uznany za zgodny z Koranem. Jeżeli rada szariatu rzuci
chociaż cień podejrzeń, że dana instytucja finansowa rozprowadza produkty islamskie naruszające lub częściowo naruszające zasady szariatu, reputacja takiej organizacji może bardzo mocno ucierpieć. Sytuacja, kiedy dochodzi do ujawnienia wad
w produktach islamskich nazywa się Maqasid al.-Sharia, co oznacza: „czyli sprzeczna z szariatem”.
Szariat nie tylko certyfikuje nowe produkty, ale również prowadzi regularne
audyty mające na celu sprawdzenie, czy instytucje kontynuują odpowiednie praktyki. Ryzyko to jest wyjątkowe i możemy o nim mówić tylko w odniesieniu do
finansów islamskich, ponieważ w finansach konwencjonalnych istnieje jedynie ryzyko odrzucenia papierów przez regulatora, zaś produkty islamskie muszą spełniać
wymogi obydwu – rad szariatu oraz regulatorów.
Niektóre z opisanych powyżej ryzyk są typowymi dla finansów islamskich, ale
mogą również wystąpić w tradycyjnym systemie finansowym. Niemniej w świecie
finansów islamskich nabierają szczególnego znaczenia ze względu na dwa główne
zakazy Gharar i Riba, które są podstawą całej struktury.
Zakończenie
Rozwój struktur finansów islamskich rozpoczął się w latach 70. XX wieku,
jednak odmienność tematyki ryzyka w finansach islamskich od ryzyka w finansach
konwencjonalnych zaczęto badać dopiero wraz z początkiem XXI wieku. Stało się
tak zapewne dzięki powstaniu wysoko wyspecjalizowanych instytucji, takich jak
Islamic Financial Services Board (IFSB) w roku 2002 oraz islamskiej agencji
ratingowej – Islamic International Rating Agency (IIRA) w 2005 roku. Čihák
22

M.A. Nadwi, An Analysis of the Various Types of Risks that Islamic Banking Products
Are Exposed To, University of Gloucestershire – Markfield Institute of Higher Education
(MIHE); working papers, 2012.
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i Hesse (2008) zauważyli, że bankowość islamska jest bardziej odporna na ryzyka
niż ogromne banki konwencjonalne. Bankowość islamska udowodniła także większą wytrzymałość na kryzys finansowy, głównie ze względu na niedopuszczenie do
obrotu bardzo ryzykownymi „toksycznymi” papierami. Poza tym podmioty bankowości islamskiej, w przeciwieństwie do instytucji konwencjonalnych, finansują
swoją działalność z własnych depozytów, a nie z transakcji hurtowych, w związku
z czym są bardziej odporne na wahania rynków, co tworzy warstwę stabilności.
Należy wnioskować, że kluczowymi czynnikami dla rozwoju nowoczesnej
bankowości islamskiej (w aspekcie globalnym) będą kolejno: boom naftowy z 1973
roku, który niezwykle ożywił gospodarkę krajów GCC przyczyniając się do
ekspansji tych usług na rynki Europejskie; odrodzenie Islamu na całym świecie oraz
towarzyszący mu wzrost tożsamości narodowych w krajach muzułmańskich oraz
trwające po dzisiejszy dzień bliskie relacje krajów Europy Zachodniej z Bliskim
Wschodem. Jak można również zauważyć, ekspansja gospodarcza nie zna takich
granic jak narodowe czy religijne – dowodem na to jest choćby działalność banków
europejskich w latach siedemdziesiątych dwudziestego wieku, kiedy to one jako
pierwsze ustrukturyzowały produkty islamskie. Londyn będący Europejską stolicą
islamskich finansów i bankowości, dzięki członkostwu Wielkiej Brytanii w Unii
Europejskiej oraz swoim reformom systemu podatkowego, które miały miejsce
w latach 2003-2005 otworzył drogę produktom islamskich do całej Unii Europejskiej, ponieważ zgodnie z jej zasadami, instytucje finansowe, które zostały zarejestrowane przez regulatorów na terenie dowolnego kraju członkowskiego mogą być
swobodnie dystrybuowane na terenie całej Wspólnoty.
Niewątpliwie islamskie finanse i bankowość otrzymały ogromną szansę na
dalszy rozwój na Świecie oraz w Europie. Biorąc pod uwagę przeanalizowane w niniejszym artykule czynniki i ich dalszy rozwój, można wysunąć przypuszczenie,
że będziemy mogli zaobserwować w nadchodzących latach dalszy rozwój tego
segmentu. Niewątpliwie pojawi się większe zapotrzebowanie na wykwalifikowany
personel zajmujący się bankowością islamską, którzy będą potrafili na bieżąco
wykrywać i analizować ryzyka, które są ściśle związane z islamskimi finansami
i bankowością. Z pewnością również przedsiębiorcy, municypalia a nawet rządy
poszukując bogatych inwestorów z Bliskiego Wschodu będą sięgali po takie produkty jak islamskie obligacje sukuk. Dlatego tematykę tę powinno się badać i popularyzować, gdyż stała się ona nieodłączną częścią wpsółczesnej ekonomii oraz
finansów.
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Streszczenie
Celem artykułu jest przybliżenie oraz wyjaśnienie podłoża rozwoju i ekspansji
islamskich finansów i bankowości. Artykuł można podzielić na dwie główne części.
W pierwszej (w 2. rozdziale) dokonano wyjaśnienia źródeł pochodzenia finansów
islamskich; a także wskazano czynniki mające wpływ na powstanie pierwszych
zorganizowanych struktur oraz dalszą ekspansję finansów i bankowości islamskiej.
Następnie w drugiej części artykułu (w 2., 3. oraz 4. rozdziałach) opisano ryzyka
typowe dla islamskich instytucji finansowych oraz dalsze perspektywy rozwoju tego
sektora w ich kontekście, jak również w kontekście szans stwarzanych przez
unikalność tego sektora. Artykuł pokazuje odrębność sektora finansów i bankowości
islamskiej od jego konwencjonalnego odpowiednika, co spowodowane jest jego unikalnym uwarunkowaniom prawnym, specyficznym dla niego ryzykom oraz religii
z którą finanse islamskie są mocno związane.
Summary
The goal of this paper is to familiarize and examine reasons of Islamic finance development and expansion. Paper can be divided in two main parts in which the first
one (chapter 1) is an explanation of the Islamic finance and banking origins;
indication of the factors which have a crucial meaning for the creation of first
structures and their further expansion. The second part of the paper (chapters 2, 3
and 4) describe the associated risks, which are typical for this market segment and
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also opportunities which are arising due to unique structure of Islamic finance and
banking sector. Paper indicates that the Islamic finance and banking is a separate
market sector which differs from the conventional banking sector thanks to its
unique legal requirements, specific risks and religion on which the Islamic finance
and banking is based on.

Informacja o autorze:
mgr Rafał Komorowski,
Politechnika Gdańska,
Wydział Zarządzania i Ekonomii,
rkomorowsk@zie.pg.gda.pl

188

CZĘŚĆ V
PART V
STUDENCKI RUCH NAUKOWY
STUDENT’S SCIENTIFIC MOVEMENT
Elżbieta Łonska

FINANSOWANIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA PRZYKŁADZIE GMINY BRUSY
Słowa kluczowe: finansowanie, gospodarka odpadami, gmina.

FINANCING OF MUNICIPAL WASTE MANAGEMENT
ON THE EXAMPLE OF BRUSY
Keywords: finance, waste management, dist.
Wstęp
Współcześnie ochrona środowiska staje się coraz istotniejszym zagadnieniem.
Sektorem, który bez wątpienia może wywrzeć znaczący wpływ w zakresie pozytywnych zmian środowiskowych jest sektor samorządowy. Realizuje on swoje zadania zgodnie z założeniami przyjętymi przez państwo i wyrażonymi zarówno
w Konstytucji, jak też dokumentach programowych dotyczących ochrony środowiska. W ostatnich latach jednym z ważniejszych tematów była kwestia zorganizowania sytemu odbioru i segregowania odpadów, który pozwoliłby na zaspokojenie
potrzeb mieszkańców w tym zakresie, ale także był w jak największym stopniu
przyjazny środowisku.
Do zadań własnych gminy zalicza się między innymi wiele działań z zakresu
ochrony środowiska, w tym wspomniany system odbioru odpadów. Gmina musi je
więc wykonywać na własny koszt, a co więcej jest odpowiedzialna za ich realizację. Obecnie zadania te nabierają coraz większego znaczenia, zwłaszcza w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju. Niniejsza praca ma na celu ukazanie złożoności zadań gminy z zakresu odbioru odpadów oraz zagadnień związanych
z finansowaniem systemu odbioru odpadów.
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Ogólne metody badawcze zastosowane w pracy to dedukcja i indukcja. Ponadto w pracy wykorzystano krytyczną analizę aktów prawnych i studium przypadków.
1.

Gospodarka odpadami w regulacjach prawnych

Głównym aktem prawnym regulującym problem gospodarki odpadami jest
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach. Ustawa określa zasady postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz
ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, Podstawowe znaczenie ma zapobieganie powstawaniu odpadów, ograniczanie ich ilości i negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.
Odpady definiowane są jako wszelkie przedmioty oraz substancje stałe,
a także nie będące ściekami substancje ciekłe powstałe w wyniku prowadzonej
działalności gospodarczej lub bytowania człowieka i nieprzydatne w miejscu
i czasie ich powstania (również osady ściekowe). 1
Ze względu na miejsce powstawania odpady można podzielić na:
–
odpady przemysłowe, czyli nieużyteczne substancje powstające w procesach
produkcyjnych różnych gałęzi przemysłu;
–
odpady komunalne (bytowe), czyli takie które powstają w gospodarstwach
domowych;
–
odpady rolnicze, czyli organiczne (naturalne) i nieorganiczne (sztuczne) pozostałości powstałe w wyniku działalności rolniczej. 2
We wszystkich grupach odpadów wyróżnia się dodatkowo odpady niebezpieczne, czyli takie które ze względu na swoje właściwości stanowią zagrożenie
dla życia lub zdrowia ludzi albo dla środowiska.
Podział odpadów według stopnia szczególnego zagrożenia dzieli je na:
–
surowe produkty i inne materiały uznane za nieprzydatne do wykorzystania
gospodarczego,
–
odpady grożące skażeniem – zawierające substancje promieniotwórcze,
–
odpady grożące zakażeniem – zawierające drobnoustroje chorobotwórcze,
jaja pasożytów itp.,
–
odpady szczególnie szkodliwe dla środowiska – zawierające substancje uznane przez ministra zdrowia za trucizny lub środki szkodliwe. 3
Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 1 lipca
2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz
niektórych innych ustaw 4, nazywanej potocznie „ustawą śmieciową”. Nowelizacja
1

C. Rosik-Duleska, Podstawy gospodarki odpadami, Warszawa 2010, s. 12.
Ibidem, s. 28.
3
Ibidem, s. 29.
4
Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r., poz. 897, z późn. zm.).
2
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wprowadziła istotne zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi. Do
tej pory o sposobie zagospodarowania odpadów komunalnych decydowali przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Dowolność
wyboru składowiska przez firmy powodowała, że inwestowanie w zakłady gospodarki odpadami segregujące i przetwarzające odpady było nieopłacalne. Składowanie odpadów na najbliższym wysypisku jest najtańszym sposobem ich unieszkodliwiania. Zmiana przepisów wiąże się z przejęciem władztwa nad odpadami przez
gminy i wyposażenia je w instrumenty pozwalające na kierowanie strumieniem
zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych do konkretnych instalacji służących ich zagospodarowaniu. Przejmując obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych gmina będzie robiła to z mocy ustawy, bez konieczności przeprowadzania referendum gminnego.
Każdy mieszkaniec, który wnosi opłaty za wodę i ścieki, jest zobowiązany płacić
gminie za odbiór odpadów komunalnych. 5
Wprowadzenie w życie nowego systemu wywozu i zagospodarowania śmieci
to głównie zadanie dla gminy. Gminy mogą przyjąć różne rozwiązania organizacji
odbioru śmieci, w zależności od specyfiki danej gmin. Mieszkańcy mają pewne
obowiązki wynikające ze zmiany przepisów.
Punktem wyjścia do realizacji tych zadań jest stworzenie racjonalnego i funkcjonalnego systemu gospodarki odpadami, szczególnie uwzględniającego selektywne ich zbieranie. Dobre zaprojektowanie systemu, a następnie jego właściwa
realizacja daje największe szanse powodzenia. W wyniku jego wprowadzenia zostają wyodrębnione poszczególne frakcje odpadów z jednoczesnym wskazaniem
metod dalszego postępowania z nimi. Jest to szczególnie ważne z uwagi na konieczność odrębnego postępowania z poszczególnymi frakcjami (odpady zmieszane, selektywnie zebrane surowce wtórne, odpady niebezpieczne, bioodpady itd.).
Dopełnieniem systemu gromadzenia i wywozu jest zapewnienie odpowiedniej
infrastruktury technicznej do realizacji programu.
2.

Organizacja gospodarki odpadami (zbieranie, transport, przetwarzanie
odpadów)

Poprzez gospodarowanie odpadami rozumie się zbieranie, transport, odzysk
i unieszkodliwianie odpadów, nadzór nad tymi działaniami oraz nad miejscami ich
unieszkodliwiania. 6 Zbieraniem odpadów jest każde działanie (umieszczanie w pojemnikach, segregowanie, magazynowanie), które ma na celu przygotowanie ich
do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania. Podstawowa zasada postępowania z odpadami zawarta w ustawie o odpadach stanowi, że ten, kto podejmuje
działania powodujące lub mogące powodować powstawanie odpadów, powinien
takie działania planować, projektować i prowadzić w taki sposób, aby zapobiegać
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U. z 2012 r., poz. 391).
6
M. Smoczyńska, Gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie w myśl
przepisów prawa, Warszawa 2007, s. 78.
5
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powstawaniu odpadów lub ograniczać ich ilość i ich negatywne oddziaływanie na
środowisko oraz zapewniać (zgodne z zasadami ochrony środowiska) ich odzysk
lub unieszkodliwianie w miejscu ich powstawania.
Najważniejsze dwie kategorie podmiotów zdefiniowane w ustawie o odpadach to: wytwórca odpadów i posiadacz odpadów. Wytwórcą odpadów jest ten,
którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów oraz ten, kto
przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działanie powodujące
zmianę charakteru lub składu odpadów. Wytwórca odpadów jest zobowiązany do
stosowania takich surowców i materiałów, sposobów produkcji lub form usług,
które zapobiegają powstawaniu odpadów lub pozwalają utrzymać je na możliwie
najniższym poziomie. Do jego obowiązków należy także ograniczanie negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko oraz na zagrożenie życia i zdrowia
ludzi. 7
Posiadaczem odpadów jest każdy, kto faktycznie włada odpadami (wytwórca
odpadów, osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne). Domniemywa
się, że władający powierzchnią ziemi są posiadaczami odpadów znajdujących się
na terenie nieruchomości. Posiadacz odpadów jest zobligowany do postępowania
z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami, jednak jego podstawowym obowiązkiem jest poddania odpadów odzyskowi. Odzysk odpadów to wszelkie działania niestwarzające zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi ani dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części bądź prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania. 8 Unieszkodliwianie odpadów polega na poddawaniu ich procesom
przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych w celu doprowadzenia
ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi ani dla środowiska. Unieszkodliwianiu poddaje się te odpady, z których uprzednio wysegregowano substancje nadające się do odzysku.
Jeżeli niemożliwym jest uporanie się z odpadami w miejscu ich powstawania,
powinny być one przekazywane do najbliżej położonych miejsc, w których mogą
zostać poddane odzyskowi lub unieszkodliwione. Zazwyczaj takim miejscem jest
obiekt – składowisko odpadów – położony na terenie gminy. Wynika to z faktu,
iż do zadań gminy należy:
–
tworzenie warunków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy lub zapewniania wykonania tych prac przez
tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych,
–
zapewnianie budowy, utrzymanie i eksploatacja własnych lub wspólnych
z innymi gminami instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów komunalnych, stacji zlewnych, w przypadku gdy podłączenie
wszystkich nieruchomości do sieci kanalizacyjnej jest niemożliwe lub powo-

7
8

Ibidem, s. 79.
Ibidem, s. 78.
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duje nadmierne koszty, instalacji i urządzeń do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych lub ich części oraz szaletów publicznych,
organizacja zbiórki, segregacja oraz magazynowanie odpadów komunalnych,
w tym odpadów niebezpiecznych, przydatnych do odzysku (w tych działaniach gminy współdziałają z przedsiębiorcami podejmującymi działalność
w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami),
zapobieganie zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych, w szczególności przez zbieranie i pozbywanie się błota, śniegu, lodu oraz innych
zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości
oraz odpadów zgromadzonych w przeznaczonych do tego celu urządzeniach
ustawionych na chodniku,
zapewnianie pozbycia się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli gmina pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów
samochodowych na takim chodniku, oraz zbieranie i pozbycie się odpadów
zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych umieszczonych na
tym chodniku i utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym,
utrzymywanie czystość i porządku na terenach innych niż objęte obowiązkami właścicieli nieruchomości, kierowników budów, przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej oraz zarządców dróg. 9

Odpowiedzialność samorządów gminnych za właściwe gospodarowanie odpadami jest, jak wynika z analizy informacji zgromadzonych przez polskie placówki
dyplomatyczne, rozwiązaniem sprawdzonym i stosowanym w zdecydowanej większości krajów Europy Zachodniej. Pamiętać przy tym należy, że jednym z najbardziej odpowiedzialnych zadań w pracach projektowych w zakresie gospodarki
odpadami jest lokalizacja składowiska odpadów. Podjęcie decyzji w tej sprawie
wymaga przeprowadzenia szerokich studiów i badań z zakresu hydrogeologii,
hydrologii, geotechniki i innych dziedzin. Nie pomniejszając znaczenia innych
czynników, za najistotniejsze należy uznać czynniki hydrogeologiczne, dotyczące
wód podziemnych (gruntowych) i możliwości ich ochrony przed zanieczyszczeniem. Wybierając lokalizację należy dążyć do wyeliminowania kontaktu wód
gruntowych ze stopą składowiska. 10
3.

Opłaty za gospodarowanie odpadami i ich kalkulacja

W większości miast europejskich średnia roczna opłata za odbiór odpadów
wynosi około 180–230 euro na gospodarstwo domowe. W gospodarstwie domowym żyje średnio około 2–3 osoby, w związku z tym można przyjąć, że koszt
odbioru odpadów przeliczany na osobę wynosi około100 euro.

Europejski dialog gmin wiejskich o ochronie środowiska, Poznań 2009, s. 136.
K. Garbulewski, W. Wolski, Urządzanie składowisk odpadów w gminach,
[w:] T. Brandyk, P. Hewelke (red.), Ochrona i zrównoważony rozwój środowiska
wiejskiego, Warszawa 1996, s. 308.

9

10
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Opłata najczęściej składa się z dwóch elementów:
–
stałej opłaty (czyli podatku śmieciowego) wynoszącej około 60-90 euro na
rok od gospodarstwa domowego,
–
za jednokrotne opróżnienie pojemnika na odpady, opłaty wynoszącej od 3
do 5 euro w zależności od objętości pojemnika (5 euro to opłata za jednokrotne opróżnienie pojemnika o pojemności 240 litrów). 11
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi jedno ze źródeł
dochodów własnych gmin. Pobiera się ją od właścicieli nieruchomości z tytułu
zorganizowanego przez gminę odbierania odpadów komunalnych. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, pozostawiając radzie gminy ustalenie
w formie uchwały stawek opłaty, wskazuje, jako swego rodzaju wytyczne co do
treści uchwały, z jednej strony sposób zbierania odpadów, z drugiej zaś liczbę
mieszkańców gminy, ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów oraz to,
że z pobranych opłat gmina powinna pokrywać koszty funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi. Z punktu widzenia realizacji wymagania
zawartego w art. 167 ust. 1 Konstytucji RP, zgodnie z którym jednostkom samorządu terytorialnego należy zapewnić udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań, istotne jest to, że ustawodawca wiąże wysokość
omawianej opłaty nie z wartością świadczeń na rzecz poszczególnych mieszkańców gminy i innych podmiotów, ale wprost z wysokością kosztów, które ponosi dana gmina na realizację określonego zadania własnego.
Analizując metody naliczania opłat za śmieci należy przede wszystkim
wskazać, że ustawodawca rozróżnił dwa przypadki. Pierwszym z nich są nieruchomości, które zamieszkują mieszkańcy. W odniesieniu do tego rodzaju nieruchomości gminy mają obowiązek zorganizowania odbioru odpadów komunalnych. 12
Odmiennie wygląda kwestia odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości,
na których nie zamieszkują mieszkańcy. Tu działania gminy mają charakter fakultatywny, a podstawą ewentualnego odbioru śmieci są akty prawa miejscowego
w postaci uchwał rad gmin. 13
W odniesieniu do nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy ustawa
przewiduje trzy alternatywne możliwości ustalania wysokości opłaty tj. w zależności od:
1. liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo
2. ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo
3. powierzchni lokalu mieszkalnego. 14

11

www.bip.warszawa.pl (27-02-2014) Biuletyn informacji Publicznej m.st. Warszawy,
prezentacja gospodarka odpadami.ppt.
12
Art. 6c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości.
13
Art. 6c ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości.
14
Art. 6j ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości.
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Podmiotem uprawnionym do wyboru sposobu obliczania jest rada gminy,
która jednak może ustalić jedną stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego. 15
Przejawem rozwiązań umożliwiających uwzględnienie różnorodności mogącej występować na terenie tej samej gminy są postanowienia art. 6j ust. 2a ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, określającego, że „Rada gminy
może zróżnicować stawki opłaty w zależności od powierzchni lokalu mieszkalnego, liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, odbierania odpadów
z terenów wiejskich lub miejskich, a także od rodzaju zabudowy.” Przytoczone
rozwiązanie umożliwia bowiem zróżnicowanie sposobu ustalania opłaty za odbiór
odpadów w zależności od okoliczności wymienionych w tym przepisie. To zaś
oznacza, że wysokość opłat ponoszonych przez mieszkańców w zależności od
sytuacji może być odmienna. W przepisie tym zróżnicowanie sposobu ustalania
opłaty za odbieranie odpadów komunalnych nie wiąże się z jego rzeczywistym
kosztem. W związku z tym w praktyce może okazać się, że w niektórych przypadkach będzie on wyższy od tego ponoszonego przez konkretnego mieszkańca.
W takiej zaś sytuacji brak jest jednoznacznych rozwiązań, z których wynikałoby,
czy ma być pokryta ze środków budżetu gminy, czy też będzie to jeden z kosztów
funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych przez mieszkańców.
Jednakże preferencyjne potraktowanie pewnych kategorii mieszkańców odbywałoby się kosztem pozostałych. 16
W odniesieniu do nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy,
ustawa przewiduje tylko jedną możliwość ustalenia wysokości opłaty wynikającą
z pomnożenia liczby pojemników z odpadami powstałymi na danej nieruchomości
przez stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustaloną przez
radę gminy, czyli za pojemnik o określonej pojemności. 17
Ustawodawca przewidział taką sytuację, w której jedna nieruchomość:
–
w części jest zamieszkana przez mieszkańców,
–
w pozostałej części nie jest zamieszkana przez mieszkańców.
W takim przypadku opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
stanowi sumę opłat obliczoną odrębnie dla części zamieszkanej i części niezamieszkanej, przy czym rada gminy może podjąć uchwałę stanowiącą akt prawa
miejscowego, w której ustali tylko jeden sposób obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie takiej nieruchomości. Sposób ten może
polegać na:
–
wyborze spośród alternatyw przewidzianych dla nieruchomości zamieszkanych,
–
przyjęciu jednej stawki od nieruchomości, tak jak od gospodarstwa domowego,
Art. 6j ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości.
Ł. Kuligowski, Ulgi w opłatach za śmieci, Rzeczpospolita z 23.05.2013 r.
17
art. 6j ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości.
15
16
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–

liczeniu na podstawie pojemników według zasad przewidzianych dla nieruchomości niezamieszkanych. 18

Biorąc pod uwagę fakt, że z postanowień art. 6k ust. 4 ustawy o utrzymania
czystości i porządku w gminach wynika możliwość wprowadzenia systemu ulg
w ponoszeniu opłat za odbieranie odpadów komunalnych, w pierwszej kolejności
należy zastanowić się nad tym, jaki może być zakres podmiotowy ich zastosowania. Z postanowień przytoczonego przepisu wynika, że określając kryteria podmiotowe uprawniające do skorzystania z dopłaty dla właścicieli nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy, gmina nie jest ograniczona jakimiś szczególnymi
ramami. Jednocześnie muszą one mieć charakter generalny, tak aby wszystkie osoby spełniające określone przesłanki mogły z nich skorzystać. Oznacza to, że w zależności od gminy pomocą mogą być objęte osoby o mocno zróżnicowanej sytuacji
materialnej lub spełniające inne przesłanki, wskazane przez radę (np. inwalidztwo,
przekroczenie określonego wieku itp.). W związku z tym w celu uniknięcia wątpliwości, komu one w praktyce przysługują, kategorie osób uprawnionych do skorzystania z ulg powinny być określone przy użyciu zwrotów ostrych, ograniczających wątpliwości interpretacyjne. W przeciwnym razie może to skutkować składaniem odwołań na podstawie art. 6m ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku gminach. To zaś będzie wymagało wydania przez organ wykonawczy gminy na podstawie art. 6 o decyzji ustalającej wysokość należnej opłaty za odbiór
odpadów komunalnych. Określenie grup osób uprawnionych do wniesienia obniżonej opłaty w niższej wysokości przy wykorzystaniu zwrotów prawnie niedookreślonych może zaś to utrudniać.
4.

System gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Brusy

Gmina Brusy położona jest w południowo-zachodniej części województwa
pomorskiego, w powiecie chojnickim. Jest ona jedną z trzech największych gmin
na terenie województw pomorskiego. Sieć osadniczą w gminie tworzy miasto Brusy, podzielona na dwa osiedla oraz 23 sołectwa. W gminie Brusy przeważa gospodarka rolnicza i leśna. Obszar gminy Brusy zajmowany jest w 53% przez lasy,
w 28% przez użytki rolne oraz w 13% przez pozostałe grunty w tym 6% wody
(co nadaje gminie turystyczny charakter). Teren gminy zamieszkuje ponad 13 700
osób, w tym w mieście Brusy ok. 4600.
W gminie Brusy funkcjonuje mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków o przepustowości 1300 m3/d, która pozwala na przyjęcie ścieków komunalnych z dużej części gminy. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Niechwaszcz. Miasto Brusy skanalizowane jest w 80%, ale wciąż trwają prace nad
budową kanalizacji grawitacyjnej i przesyłowej na terenie wiejskim gminy.
We władaniu Administracji Lasów Państwowych znajdują się oczyszczalnie ścieków w Przymuszewie i Asmusie. Oczyszczalnie przydomowe zainstalowano
w miejscowościach: Czernica i Leśno. Na pozostałym obszarze gminy Brusy brak
jest, z małymi wyjątkami, zorganizowanego systemu kanalizacji sanitarnej. Część
18

Art. 6j ust 4-5 ustawy o utrzymaniu czystości.
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ścieków gromadzona jest w zbiornikach bezodpływowych, czyli tzw. szambach
skąd są one wywożone do oczyszczalni ścieków w Brusach, albo trafiają bezpośrednio do gruntu. Na terenie wiejskim w zasadzie nie występuje sieć kanalizacji
deszczowej. Wody opadowe odprowadzane są w tradycyjny sposób systemami rowów przydrożnych i melioracyjnych”.
„Odrębną kwestią jest zagospodarowanie odpadów stałych określanych mianem odpadów komunalnych. Odpady komunalne są to odpady powstające w wyniku działalności bytowo-gospodarczej człowieka w środowisku miejskim i osiedlowym. Na terenie gminy Brusy funkcjonuje jedno wysypisko. Jest to wysypisko
miejskie w Kosobudach, które zostało założone w 1984 r. Wysypisko to zajmuje
powierzchnię ok. 1 ha (w tym część eksploatowana – 0,5 ha). Roczny przychód
odpadów wynosi 1730 m3. W związku z tym, że ilość odpadów rośnie wraz z rozwojem urbanizacji, postępem cywilizacyjnym i poprawą poziomu życia ludności,
planuje się rozbudowę wysypiska w Kosobudach. Na terenie gminy 99% odpadów
komunalnych usuwa się przez składowanie. Taka gospodarka odpadami stwarzać
może zagrożenie toksyczne i epidemiologiczne dla ludzi.
Zgodnie z regulacjami prawnymi, wywozem odpadów i ich poprawnym zagospodarowaniem zajmie się samorząd; w tym przypadku gmina Brusy. Zatem
mieszkańcy nie są zobowiązani do zawierania indywidualnych umów z firmą
wywożącą odpady. Za odbiór odpadów mieszkańcy uiszczają do Urzędu Miejskiego w Brusach opłatę, ustaloną przez Radę Miejską. Odpady od mieszkańców
odbiera wyłoniony w drodze przetargu przedsiębiorca prowadzący tego rodzaju
działalność. Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest wyposażenie nieruchomości w pojemniki o właściwej pojemności 19”.
Na mocy Uchwały nr XIX/171/1 Rady Miejskiej w Bursach z dnia 26 marca
2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty podjęto decyzję, że w gminie Bursy
wysokość opłaty będzie uzależniona od liczby mieszkańców zamieszkujących
w gospodarstwie domowym i wynosi ona odpowiednio:
–
dla gospodarstw domowych do 2 osób – 42,00 zł;
–
dla gospodarstw domowych od 3 do 5 osób – 60,00 zł;
–
dla gospodarstw domowych od 6 do 10 osób – 70,50 zł;
–
dla gospodarstw domowych powyżej 10 osób – 70,50 zł plus 6,75 za każdą
kolejną osobę.

Uchwała nr XVI/139/12 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 16 listopada 2012 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Brusy.

19
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W przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny stawki przedstawiają
się następująco:
–
dla gospodarstw domowych do 2 osób – 28,00 zł;
–
dla gospodarstw domowych od 3 do 5 osób – 40,00 zł;
–
dla gospodarstw domowych od 6 do 10 osób – 47,00 zł;
–
dla gospodarstw domowych powyżej 10 osób – 47,00 zł plus 4,50 za każdą
kolejną osobę.
Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zostali zobowiązani do złożenia w Urzędzie Miejskim „Deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi”.
Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
złożone w gminie Brusy w 2013 roku wskazały, że najwięcej jest gospodarstw
domowych liczących 3–5 osób (1561), najmniej zaś gospodarstw liczących powyżej 10 osób (20). Udział poszczególnych wielkości gospodarstw domowych
w gminie Brusy w roku 2013 przedstawia wykres nr 1:
Wykres 1. Procentowy udział poszczególnych wielkości gospodarstw domowych
wynikających z deklaracji wywozu odpadów komunalnych w gminie Brusy
w 2013 roku.

Źródło: opracowanie własne.
Właściciele nieruchomości, którzy do dnia 1 lipca 2013 r. zobowiązani byli
do złożenia deklaracji w gminie, mają obowiązek uiszczać na rzecz gminy opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości ustalonej przez Radę
Gminy. Zgodnie ze złożonymi deklaracjami, należności za odbiór odpadów komunalnych w gminie Brusy w okresie od 01.07.2013 do 31.12.2013 wyniosły
714.554,30 zł. Wykonanie płatności wyniosło 699.439,10 zł (co stanowiło 97,9%
należnych kwot).
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Opłata uiszczana przez mieszkańców za gospodarowanie odpadami obejmuje
odbiór następujących odpadów:
–
komunalne odpady zmieszane;
–
odpady ze szkła;
–
odpady z tworzywa sztucznego, papieru i tektury, metalu oraz opakowania
wielomateriałowe;
–
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
–
meble i inne odpady wielkogabarytowe a także zużyte opony;
–
powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki i chemikalia
oraz zużyte baterie i akumulatory;
–
komunalne odpady zielone ulegające biodegradacji;
–
odpady budowlane i rozbiórkowe. 20
Odpady, które nie są segregowane zgodnie z zasadami selektywnej zbiórki
odpadów, traktowane są jako odpady zmieszane.
Uchwała Rady Miejskiej w Brusach określa częstotliwość wywozu poszczególnych kategorii odpadów. Zgodnie z zawartymi w niej wytycznymi odpady są
odbierane w sposób następujący:
–
szkło – raz na kwartał;
–
plastik, papier, tworzywa sztuczne, metal – 2 razy na kwartał;
–
odpady zmieszane – co dwa tygodnie.
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z pobranych
opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi, które obejmują:
–
koszt unieszkodliwienia,
–
koszt odbioru, transportu odpadów i utrzymania PSZOKu
,
–
koszt wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki w kontenery,
–
koszt edukacji ekologicznej,
–
obsługa administracyjna.
Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Brusy w 2013 roku przedstawiały się następująco 21:
koszt unieszkodliwienia odpadów (VII - XII)
280.532,56 zł
koszt odbioru, transportu odpadów i utrzymania PSZOKu
454.403,52 zł
koszt wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki w kontenery
43.760,00 zł
koszt edukacji ekologicznej
8.760,50 zł
obsługa administracyjna (2,5 etatu w okresie VII-XII)
44.434,50 zł
Razem
831.891,08 zł

Uchwała nr XIX/174/13 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 26 marca 2013 roku
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
21
Dane Urzędu Gminy Brusy.
20
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W tym okresie koszty unieszkodliwienia zmieszanych odpadów komunalnych
wyniósł 279.502,37zł. Koszty unieszkodliwienia pozostałych odpadów były następujące:
–
odpady BIO – 65,75 zł,
–
zmieszane odpady opakowaniowe – 72,80 zł,
–
odpady wielkogabarytowe – 578,47 zł,
–
tworzywa sztuczne – 313,17 zł.
Z podanych danych wynika, iż miesięczny koszt odbioru, transportu odpadów
i utrzymania PSZOKu w roku 2013 wyniósł 75.733,92 zł, natomiast średni miesięczny
koszt zagospodarowania odpadów komunalnych stanowił kwotę 46.755,43 zł.
Zgodnie z ideą samorządności, samorząd ma zaspokajać potrzeby zbiorowe
społeczności. Obejmuje on poczynania nie tylko stricte ochronne, ale także wiele
działań, które w bezpośredni sposób rzutują na jakość życia mieszkańców gminy.
Zadania z zakresu ochrony środowiska stanowią istotny element tych działań,
a jednym z ważniejszych zadań w tym obszarze jest gospodarowanie odpadami.
Zakończenie
Zapisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mają na celu –
między innymi – właściwe zagospodarowanie odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych, w tym osiągnięcie wysokich, ustawowo przyjętych, poziomów odzysku odpadów, w szczególności szkła, plastiku, makulatury i odpadów
biodegradowalnych oraz podniesienie poziomu czystości wokół nas, likwidację
dzikich wysypisk w przydrożnych rowach i lasach. Pozytywnym aspektem tej
ustawy jest bez wątpienia to, że jest ona wyrazem dążenia do coraz lepszej organizacji selekcji odpadów.
Konieczność ochrony środowiska w coraz większym zakresie dociera
do świadomości społecznej. Jednakże w dalszym ciągu problem działań niekorzystnych dla środowiska jest istotny poczynając od stosunkowo mało szkodliwych
czynów jak chociażby zaśmiecanie, aż po poważne czyny o charakterze katastrof
ekologicznych. W celu ochrony środowiska podejmowane są szeroko zakrojone
działania przede wszystkim przez władze. Doskonałym tego przykładem jest
koncepcja zrównoważonego rozwoju, zgodnie z którą rozwój społeczny i gospodarczy powinien następować w zgodzie ze środowiskiem naturalnym. Działania
gmin w zakresie odbioru odpadów świetnie wpisują się w ten nurt.
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Streszczenie
Nowelizacja ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, nałożyła na gminę szereg nowych zadań i obowiązków związanych
z utrzymaniem czystości i porządku, zmieniła też w sposób znaczący system
gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności zasady finansowania
systemu. W artykule scharakteryzowano finansowanie gospodarki odpadami na
terenie gminy Brusy, akcentując regulacje prawne w tym zakresie.
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Summary
The amendment of the Act of 13 September 1996 on maintaining cleanliness and
order in municipalities, imposed on the municipality a number of new tasks and
responsibilities associated with maintaining cleanliness and order. It also changed
significantly municipal waste management system, in particular the principle of
funding the system. The article describes the financing of waste management in the
municipality Brusy, emphasizing the legal regulations in this field.
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