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WSTĘP
SŁÓW PARĘ O PUBLIKACJI
Przekazujemy Państwu kolejny numer czasopisma zawierający, nieco odmiennie od numerów poprzednich, trzy oddzielne bloki tematyczne.
Pierwsza część czasopisma zorientowana jest na zagadnienia związane z szeroko pojętą przestrzenią. Tym razem ujęto w niej dwa teksty. Jeden z nich został poświęcony historii rozwoju sprzętów oświetleniowych używanych we wnętrzach
mieszkalnych. Drugi natomiast porusza tematykę związaną z jednym z aspektów
zagospodarowania przestrzeni publicznej.
Drugą część tego numeru tworzą artykuły dotyczące zagadnień ekonomicznych. Opracowania zostały poświęcone wzrostowi gospodarczemu Polski po wstąpieniu do Unii Europejskiej, teoretycznym i metodycznym aspektom analizy technicznej, wybranym elementom prawnym związanym z podatkiem od gier hazardowych oraz unii fiskalnej na tle nowego procesu konwergencji w Unii Gospodarczej
i Walutowej.
Ostatnia część opracowania składa się z artykułów poświęconych procedurze
rekrutacji urzędników Unii Europejskiej przez EPSO oraz analizie procesu zmian
kulturowych w przedsiębiorstwie budowlanym.

mgr Izabela Szymichowska
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CZĘŚĆ I
PART I
PRZESTRZEŃ
SPACE
Natalia Sokół

HISTORIA ROZWOJU LAMP I OPRAW OŚWIETLENIOWYCH
SŁUŻĄCYCH DO OŚWIETLANIA WNĘTRZ MIESZKALNYCH.
CZĘŚĆ PIERWSZA 1.
Słowa kluczowe: lampa, oprawa dekoracyjna, oświetlenie wnętrz.

HISTORY OF LAMPS AND LUMINAIRES FOR DOMESTIC ENVIRONMENT.
PART ONE.
Keywords: lamps, decorative luminaires, interior lighting design.
Wstęp
Lampa jako oprawa i źródło światła
Wnętrza mieszkalne oświetlane są światłem dziennym i elektrycznym. Źródła
światła sztucznego mają za zadanie, przede wszystkim, umożliwiać widzenie i ułatwiać funkcjonowanie ludzi we wnętrzach. Zastępują one światło dzienne lub je
uzupełniają. Często oprócz roli użytkowej mogą pełnić role symboliczne, informacyjne, dekoracyjne czy też budować nastrój. Światło elektryczne najczęściej kojarzone jest z lampą 2 bądź oprawą oświetleniową. Słowem lampa potocznie, a także
Tekst ten zawiera fragmenty pracy dyplomowej autorki pt: „Światło w designie. Część
Pierwsza. Rozwój wzornictwa lampy”, obronionej na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu w 2004 roku.
2
W opracowaniu tym, uznano, że zgodnie z nazewnictwem współczesnej techniki
oświetleniowej, słowo lampa dotyczy źródła światła. Natomiast w znaczeniu historycznym, słowo lampa może oznaczać również dawną oprawę oświetleniową. Na potrzeby
tego eseju, ze względu na nazewnictwo stosowane w analizowanych źródłach słowo
lampa w znaczeniu oprawy dotyczy okresu „przedelektrycznego.”
1
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w opracowaniach z zakresu historii sztuki 3, określa się urządzenie świecące, składające się ze źródła światła, jego obudowy i elementów umożliwiających podłączenie
obudowy wraz ze źródłem do obwodu elektrycznego. Natomiast w technice oświetleniowej lampą 4 nazywa się sprzęt wysyłający energię w postaci promieniowania
świetlnego, czyli źródło światła. A oprawą oświetleniową 5 nazywa się urządzenie
elektryczne, którego zadaniem jest przestrzenne, a czasem i widmowe, przekształcanie strumienia świetlnego źródła światła, a także jego zamocowanie w określonym
położeniu, zasilenie w energię elektryczną, zabezpieczenie przed niepożądanym
działaniem środowiska i ochrona otoczenia przed szkodliwym działaniem źródła
oraz zapewnienie możliwości wymiany źródła światła (Żagan, 2012, s. 17). 6
Dla szeroko rozumianej współczesnej kultury materialnej oprawa oświetleniowa, to przedmiot codziennego użytku, stanowiący harmonijne powiązanie czynników technicznych i estetycznych (Hołubiec, 1990, s. 5). O harmonijnym połączeniu
tych czynników decydują projektanci. Dla projektanta form przemysłowych oprawa
oświetleniowa, to obiekt świecący, funkcjonujący we wnętrzach i architekturze zewnętrznej, ciągle zmieniający swoje oblicze wraz ze zmianami w technice oświetleniowej, oczekiwaniami społecznymi, zmianami w trendach, modzie i stylach. Budowa i funkcjonowanie oprawy, jako przedmiotu myśli projektowej, zmienia się
zarówno w sferze wyboru źródła światła, jak i konstrukcji oprawy. Współczesna
oprawa oświetleniowa może też być kojarzona z wyrażeniami: światło sztuczne,
obiekt świecący, instalacja świetlna, czy rzeźba świetlna. Należy wspomnieć, że
równolegle z rozwojem nowych źródeł światła i postępem w dziedzinie technologii
konstrukcji oprawy oświetleniowej, następuje także jej rozwój, jako wytworu sztuki
projektowej, czasami z pominięciem aspektów dotyczących wydajności świetlnej.
1.

Okres „przedelektryczny”

Pierwotnie światło we wnętrzach pojawiało się pod postacią ogniska, później
paleniska i kominka. Wokół ogniska, usytuowanego najczęściej w centrum domu,
skupiało się życie grupowe. Stanowiło ono symbol życia rodzinnego i otaczano je
względami a nawet kultem (Hołubiec, 1990, s. 5). Ogień, jako źródło światła
We współczesnych, przytoczonych w bibliografii, tekstach z zakresu historii sztuki
słowo lampa ma znaczenie potoczne i odnosi się do oprawy oświetleniowej.
4
W języku angielskim, w tekstach oświetleniowych amerykańskich i angielskich znajdziemy lighting fixture, lighting fitting lub luminaire. Słowo lamp jest tożsame ze źródłem światła. W rozumieniu potocznym lamp może oznaczać również luminaire.
5
według Normy PN90/E-01005 Technika świetlna. Terminologia
6
Na potrzeby tego teksu, ze względu na wykluczające się nazewnictwo stosowane
w przytaczanych źródłach z różnych dziedzin, a także niuanse związane z tłumaczeniem
tekstów z języka angielskiego, w części dotyczącej rozwoju historycznego opraw oświetleniowych słowo lampa dotyczy źródła światła wraz z obudową. W związku z zasadami
konstrukcji lamp olejnych i gazowych, gdzie element świecący definiował formę, to
nazewnictwo wydaje się jak najbardziej zasadne. W części dotyczącej opraw elektrycznych, w momencie wyraźnego rozdzielenia źródła światła od formy obudowy, słowo
lampa, w tym tekście, odnosi się tylko do źródła światła.
3
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we wnętrzach, ewoluował z formy ogniska w stronę łuczywa -przenośnych pojedynczych szczap żywicznych, a potem w kierunku ulepszonej formy łuczywa, czyli
pochodni, której schyłek nastąpił w XVI wieku. Pochodnie zastąpiły wynalazki
nowych form oświetlenia: pojawiły się latarnie w użytku zewnętrznym i świece oraz
lampy olejne we wnętrzach.
Wraz z rozwojem nowych źródeł światła następował też rozwój form oprawy
elementu świecącego. Od trzymadła do łuczywa, po uchwyty do pochodni, czy formy ceramicznych, kamiennych, bądź metalowych naczyń i figurek, w przypadku
lampek olejnych i świeczników. Ewolucja tych form wpłynęła na wygląd późniejszych opraw oświetleniowych. Najstarszy postument pod lampę olejną, w kształcie
okrągłego słupa z granitu ozdobionego hieroglifami, pochodzi z Egiptu i powstał
około 2500 lat p.n.e. Rozwiązania techniczne typu obrotowej przesłonki na źródło
światła i komina wywołującego ciąg powietrza, można znaleźć w lampach z I wieku
p.n.e. (Hołubiec, 1990, s. 12). Lampy zawieszane stosowali już starożytni Etruskowie i Grecy. Rzymianie nadali im formę ampli. A przykłady zastosowania szkła
w obudowie lampek olejnych znane są z IX wieku z Persji.
Rozwój form lamp olejnych postępował przez następne stulecia. Do wieku XIX
lampy olejne zostały udoskonalone przez szereg innowacji technicznych takich jak:
dodatkowy podłużny zbiornik na olej Cardana (1550) 7, rozwiązanie problemu równomiernego dopływu oleju wymyślone przez Prousta (1780) 8, skręcany w rurkę knot
i palnik Arganda (1782−84) 9 (zobacz Rycina 1), zbiornik przyścienny na olej autorstwa Quinnqueta, lampy sinombre – bez cienia Philipsa 10 i mleczny kopulasty klosz
Bordier-Marceta (1820) 11. Oświetlenie olejne przetrwało właściwie do czasów lampy elektrycznej. Podobnie jak świece i świeczniki, które pełnią obecnie już funkcję
oświetlenia czysto dekoracyjnego i nastrojowego.

Giordano Cardano udoskonalił konstrukcję lampy olejnej przez wprowadzenie dodatkowego zbiornika na olej, który w miarę wypalania zapewniał uzupełnienie oleju
w zbiorniku podstawowym (Hołubiec, 1990, s.13).
8
Louis Proust wprowadził w lampie olejnej zasadę „naczynia Mariotta”, oddzielił zbiornik oleju od palnika i połączył je rurką, co wywołało stały dopływ oleju do knota, niezależnie od ilości oleju w zbiorniku (Hołubiec, 1990, s. 15).
9
Aime Argand wprowadził w lampie olejnej nowy knot, skręcany, płaski, zwijany
w rurkę i tkany jak taśma oraz specjalny palnik, który pozwalał na oparcie na nim bezpośrednio szklanego naczynia tzw. Komina (Hołubiec, 1990, s. 15).
10
Philips zmienił kształt zbiornika oleju na pierścieniowaty i umieścił go nad palnikiem.
Olej ściekał do palnika specjalnymi rurkami przytrzymującymi równocześnie kulisty
klosz. Takie rozwiązanie powodowało, że lampa nie rzucała cienia (Hołubiec, 1990,
s. 15).
11
Bordier-Marcet zamiast kulistego klosza zaproponował mlecznobiały klosz kopulasty.
Lampie o takim kloszu nadano nazwę: „astralna”. To rozwiązanie przetrwało do dzisiaj
(Hołubiec, 1990, s. 18).
7
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Rycina 1. Lampa olejna Argand’a.

Źródło: Fotografia Pascal Faligot, copyright Conservatoire national des arts et
mẻtiers, inv. 07594, http:www.cordouan.culture.fr.
Kiedy uczeni pracowali nad udoskonaleniem konstrukcji lampy olejnej pojawiało się nowe rozwiązanie w zakresie źródła światła: oświetlenie gazowe. Do powstania lampy gazowej, u schyłku XVIII wieku, świecącej płomieniem gazu świetlnego, przyczynili się uczeni Lebon, Murdoch i Windsor. W roku 1820 polski Dziennik Umiejętności, Wynalazków, Kunsztów i Rękodzieł tak opisywał działanie lampy
gazowej: „Lampa gazem napełniona czyni się tem przenośną, że się w niey poprzednio rzeczony (wodorowo węglowy) gaz zagęszcza, ściskając go za pomocą pompy
w mocnem naczyniu, będące samym korpusem, czyli zbiorem gazu lampy, i że gdy
lampa ma światło wydawać, gaz na pomocą klapki albo przyrządzonego kurka tak
umiarkowanie wypuszcza się, iż panewkę lampy podług potrzeby swym żywiołem
zasila” (Hołubiec, 1990, s. 121).
Pierwsze lampy gazowe dawały słabe światło mimo wynalazku palnika szczelinowego, tzw. motylkowego i zastosowania palnika Arganda stosowanego już
wcześniej w lampach olejowych. Do masowego użytku lamp gazowych we wnętrzach doprowadził wynalazek Karla Aurera von Welsbacha, który polegał na tym,
że wylot palnika gazowego został zamknięty od góry tzw. „koszulką Aurera”, siatkowym, bawełnianym kapturkiem nasączonym tlenkiem toru i cezu, który w płomieniu gazowo-powietrznym żarzył, się dając światło. Ulepszona w ten sposób
lampa gazowa świeciła jasnym, równym płomieniem, nie wydzielała kopcia i była
tania w eksploatacji. Palnik osłaniano kloszem z cienkiej blachy lub szkła, albo
abażurem z materiału. Każdy palnik miał swój kurek, który z reguły umieszczano na
ramionach lampy. A rurki doprowadzające gaz do palnika starano się umiejętnie
wkomponować w mosiężną konstrukcję nośną lampy. Lampy gazowe były stosowane w oprawach sufitowych (przeważały oprawy o układzie przypominającym odwróconą literę T o łukowatych ramionach wygiętych ku górze) (zobacz rycina 2A),
bądź ścienne, rzadziej wolnostojące lub biurkowe (zobacz rycina 2B). Gaz do
wnętrz doprowadzano specjalnymi rurami stalowymi przymocowanymi do ścian.
10

Rycina 2A. Lampa gazowa, Wielka Brytania, ok 1900.

Źródło: www.1900s.org.uk
Rycina 2B. Wzory lamp gazowych, ok. 1818 roku.

Źródło 2B: ilustracja z książki Fredrick Accum’a A Practical Treatise on GasLight, London, 1818. Cytuję za The Institution of Engineering and Technology
www.theiet.org/resources/library/archives/exhibition/domestic/before.cfm
11

Kolejną innowacją w zakresie oświetlenia było pojawienie się lampy naftowej.
Spalana ropa naftowa wytwarzała więcej dymu i sadzy niż dawała światła. Mimo to
próbowano wykorzystać ją jako paliwo oświetleniowe do lamp, mieszając z olejami
roślinnymi. Wzrost cen oleju do lamp spowodował, że w pierwszej połowie XIX
wieku nasiliły się badania nad ropą naftową jako nowym paliwem oświetleniowym.
Zakończone one zostały sukcesem Ignacego Łukasiewicza, który otrzymał z ropy
destylat – naftę. A dla wypróbowania jego wartości oświetleniowych skonstruował
doświadczalną lampę. Lampy naftowe z powodzeniem zastąpiły lampy olejne. Wykorzystywano w nich rozwiązania techniczne zastosowane w lampach olejnych,
dokonując jednak pewnych modyfikacji. Zasadnicza różnica między lampą olejową
a naftową, poza zastosowaniem innego rodzaju paliwa oświetleniowego, polegała na
tym, że w lampie naftowej umieszczano zbiornik paliwa nad palnikiem. Nafta była
lżejsza niż olej i łatwiej wsiąkała w knot. Nowe, tańsze paliwo umożliwiło większą
jeszcze popularyzację oświetlenia naftowego, zwłaszcza wśród przedstawicieli
biedniejszych warstw społeczeństwa. Lampy naftowe stosowane były zarówno
w reprezentacyjnych pałacach, jak i zwykłych domach. Elementy konstrukcyjne
lamp weszły do masowej produkcji, co wpłynęło na unifikację palników, zbiorników i szkiełek. Najprostsze wersje lamp naftowych stołowych z blachy mosiężnej
pozbawione były ozdób. Inne przybierały formy bardzo dekoracyjnych wazonów
lub kolumn wykonanych z żeliwa, mosiądzu, cynku, fajansu ręcznie malowanego,
lub porcelany, czy srebra. Klosze drogich lamp robione były ze szkła barwionego
lub trawionego. Pod koniec XIX wieku szukając sposobów na zwiększenie jasności
światła lampy naftowej, uzupełniano jej konstrukcję o ramiona do osadzania świec
lub stosowano znane już z lampy olejowej i spirytusowej rozwiązanie: koszulkę
Auera. Nowinką projektową było użycie w lampie naftowej prostego szkiełka i specjalnego palnika, który umożliwiał otrzymanie lampy naftowo-żarowej ze swobodnym przepływem powietrza. Innym rozwiązaniem konstrukcyjnym stosowanym
w lampie naftowo-żarowej było sprężanie powierza do około dwóch atmosfer
w specjalnym zbiorniku za pomocą pompki, a następnie wypuszczanie go przez
dysze z parą nafty lub denaturatu do siateczki, gdzie mieszanina ulegała spalaniu.
Lampy żarowe o takiej budowie dawały silniejsze światło. Kolejnym rozwiązaniem
sprawdzonym już w lampie olejnej były klosze. Klosze blaszane i szklane kuliste
klosze Philipsa były stosowane już na początku XIX wieku. Dołączyły do nich kopulaste, astralne klosze Bordier-Marceta. Klosz Marceta był używany powszechnie
w oświetleniu gazowym, naftowym a potem elektrycznym. W lampach naftowych
najczęściej stosowano osłony z mlecznego lub matowego szkła o kształcie kuli lub
stożka albo kształcie tulipanowym, otwartym od góry (zobacz rycina 3). W lampach
przedelektrycznych już w starożytności stosowano odbłyśniki z polerowanej blachy,
które skupiały światło pochodni. W czasach późniejszych rolę tę pełniły: szklane
wypełnione wodą kule, pryzmaty, wklęsłe zwierciadła i soczewki.
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Rycina 3. Różne formy lamp naftowych.

Źródło: zdjęcie ze strony www.oswietlenie.muzeum.krosno.pl Muzeum Podkarpackiego w Krośnie - Dział Historii Oświetlenia.
Następnym wynalazkiem XIX wzornictwa była lampa łukowa. Źródłem światła
w tej lampie był luk elektryczny autorstwa Volty, tworzący się pomiędzy dwiema
elektrodami elektrycznymi. Pierwsze udane próby oświetlenia lampami elektrycznymi miały miejsce w Paryżu w 1843 roku (Hołubiec, 1990, s. 45). Lampy łukowe
dawały oślepiająco białe światło, ale wytwarzały bardzo dużą ilość ciepła i były
zawodne. Od 1857 roku podjęto ich większą produkcję, jednak nadal oświetlenie
łukowe było kilkakrotnie droższe od gazowego. Mimo tego faktu lampami łukowymi oświetlano scenę opery paryskiej. Weszły one na wyposażenie latarni morskich
od 1863 roku. Udoskonaleniem konstrukcji lampy łukowej była tzw. świeca Jabloczkowa (zobacz rycina 4). Wynalazek ten polegał na tym, że elektrody węglowe
były w niej umieszczone równolegle obok siebie i oddzielone wkładką kaolinową.
Niestety świeca zużywała się po dwóch godzinach, wiec w każdej lampie szeregowo
umieszczano ich kilka. Jednak świece silnie dymiły, grzały się i nie można było
regulować natężenia światła, co spowodowało, że nie ustawały prace nad znalezieniem doskonalszego źródła światła.
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Rycina 4. Rycina przedstawiająca konstrukcję lampy łukowej – świeca Jabloczkowa.

Źródło: Electricity in the service of man Alfred Ritter von Urbanitzky, edycja Richard Wormell, Cessall & Company 1886: Nieznany autor ilustracji, Fig. 499
ze strony 511.
2.

Oprawy elektryczne – przełom w oświetleniu

Jeden z pierwszych systemów oświetleniowych wykorzystujących energię
elektryczną skonstruował w latach osiemdziesiątych XIX wieku Lord Armstrong.
Żarówka elektryczna wynaleziona równolegle przez Eddisona i Swana została zademonstrowana już w 1879 roku. To źródło światła stosowane było powszechnie od
1882 roku, a zwłaszcza od momentu zastąpienia w żarówkach włókna węglowego,
spiralą z osmu lub tantalu i drucikami z wolframu. Źródłem światła w żarówce była
wolframowa spirala, której utlenianie się spowalniała otaczająca ją, zamknięta
w szklanym pojemniku, mieszanina gazów. Żarówka była niezależnym od oprawy
elementem i mogła zostać wymieniona. Nastąpiło rozdzielenie żarówki od oprawy
oświetleniowej. W roku 1900 zorganizowano w Paryżu Wystawę Światową z Pałacem Elektryczności. Wystawa przyczyniła się do jeszcze większej popularyzacji
oświetlenia elektrycznego.

14

Rycina 5. Rycina przedstawiająca konstrukcję żarówki elektrycznej z 1880 roku.

Źródło: Ilustracja z Scientific American.
W XX wieku postęp techniczny w dziedzinie elektryczności wyznaczył kierunki rozwoju oświetlenia i wpłynął zasadniczo na wzornictwo oprawy oświetleniowej.
Nastąpiła daleko idąca specjalizacja form oprawy ze względu na zastosowanie różnych typów wymiennych źródeł światła. Jednak ogólne zadanie oprawy, oprócz
doświetlenia wnętrza, polegało nadal na obudowie źródła światła, zwiększeniu
strumienia światła – odbłyśniki lub zmniejszeniu efektu olśnienia strumieniem światła bezpośredniego przez zastosowanie kloszy, lub innego rodzaju przysłon. Czasami jednak, oprawa oświetleniowa stawała się przedmiotem ekspresji artystycznej
projektanta i jej kształt był odpowiedzią twórcy na studia wzajemnych relacji światła i formy. Wpływ na rozwój wzornictwa oświetleniowego niewątpliwie miała też
popularyzacja elektryczności, oraz pojawienie się masowego konsumenta, który stał
się w XX wieku podstawowym odbiorcą wytworów sztuki użytkowej.
Mimo „rewolucji elektrycznej” pierwsze oprawy żarówkowe przejęły wiele
charakterystycznych cech lamp przedelektrycznych. Nadal większość opraw elektrycznych posiadała typowy astralny układ, w którym jedynie krąg światła wokół
podstawy był oświetlany światłem bezpośrednim (Hołubiec, 1990, s. 45). Miały one
15

bardzo zbliżone formy do późnych lamp naftowych, zwłaszcza jeżeli chodzi
o kształt gruszkowatej podstawy, kulistego klosza lub okrągłej obręczy na klosz
i stożkowatego abażuru. W XX wieku ogromny wpływ na rozwój myślenia o oprawie oświetleniowej miały zmiany zachodzące w społecznym podejściu do projektowania. W sztuce stosowanej coraz częściej mówiono o funkcjonalności i celowości
formy projektowanej. Nowatorskość założeń wzornictwa przemysłowego polegała
na tym, że zaczęto zwracać uwagę na maksymalne i oszczędne oświetlenie powierzchni mieszkalnych. Na przykład w polskim katalogu Fabryki Żyrandoli Elektrycznych A. Marciniaka z lat 30-tych pojawiają się wykresy krzywych rozsyłu
strumienia świetlnego dla poszczególnych produktów i kloszy wraz ze wskazówkami dotyczącymi optymalnego zastosowania opraw w zależności od charakterystyki
funkcjonalnej wnętrza (Fabryka Żyrandoli Elektrycznych, 1937, s.20). Przy fabryce
Marciniaka znajdowało się Biuro Studiów i Projektów Oświetleniowych, które zapewniało fachową pomoc w wyborze odpowiednich źródeł światła do mieszkań.
Biuro proponowało oprawy do wnętrz mieszkalnych 12 według następującej klasyfikacji:
−

lampy biurkowe i kandelabry: lampy stojące, gabinetowe, oraz sypialne nocne
z abażurami szklanymi, jedwabnymi lub celonowymi,

−

kinkiety (świeczniki ścienne),

−

zwieszaki z mosiądzu, sufitówki przeznaczone do mieszkań niskich z opalowymi kloszami i plafoniery,

−

ample do pokojów sypialnych,

−

lampy do pokojów stołowych (np. historyzujące, lub stylizowane),

−

żyrandole (świeczniki, kandelabry) ( Hołubiec,1990, s. 140).

Takich i bardziej jeszcze szczegółowych klasyfikacji pojawiało się wiele. Następował dynamiczny rozwój przemysłu oświetleniowego, co było związane z rosnącym popytem na oświetlenie elektryczne i spadkiem cen na energię elektryczną.
Żarówka 13 w pewien sposób zunifikowała myślenie o oświetleniu we wnętrzach. A dzięki projektantom miedzy innymi z Buhausu żarówka w różnych odmianach funkcjonowała, nie tylko jako źródło świata, ale i obiekt rządzący się własną
estetyką. Fascynacje kształtem żarówki można też zauważyć i u współczesnych
projektantów takich jak: Lorenzo Damiani: Filoconinuo Lamp z 2001, Packlight
Collection z 1997, Tsutomu Kurokawa:Maty Lamp z 2001 lub Timo Salli: TimoTimo Lamp z 1999, Mattias Ståhlbom: E27 Pendant Lamp dla Muuto z 2008 (zobacz
rycina 6).
Firmy oświetleniowe stosują różne nazewnictwo. W firmach produkujących i sprzedających oprawy dekoracyjne, oprawa do wnętrz jest często nazywana lampą.
13
często stosowane obecnie oznaczenia źródeł światła to: żarówka GLS (general lighting
source) QT, QT-V, lub świetlówka LFL, świetlówka kompaktowa CFL, żarówka halogenowa HIT, lub HIT-DE, i dioda elektroluminescencyjna LED.
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Rycina 6. Mattias Ståhlbom E27 Pendant Lamp dla Muuto.

Źródło: Zdjęcie © 2014, www. muuto.com.
3.

Innowacje w zakresie oświetlenia elektrycznego: linia, punkt i płaszczyzna
świecąca

Okres po II wojnie światowej to czas szybkiego rozwoju technologii świetlnych. Od roku 1938 do oświetlenia wnętrz stosowana jest świetlówka. Geneza tego
źródła światła sięga badań Heinricha Gesslera w XIX wieku. Świetlówka, to lampa
wyładowcza. Upraszczając opis, to szklana rura wypełniona oparami rtęci i argonu,
i zakończona elektrodami. Elektrody emitują elektrony, które wchodzą w reakcje
z gazami i wytwarzają światło ultrafioletowe, widziane na zewnątrz dzięki luminoforowi – warstwie różnych związków chemicznych na ściankach wewnętrznych
rury. Świetlówki są łatwe w eksploatacji, dają światło linowe lub punktowe. Wykorzystywane są chętnie jako oświetlenie do biur i sklepów. Mają jednak swoje wady:
mają inne niż żarówka promieniowanie widmowe, potrzebują czasu po załączeniu
na osiągnięcie pełnej sprawności świetlnej, wymagają utylizacji. Różnorodność
form świetlówek spowodowała rozwój wszelkiego rodzaju opraw płaskich ściennych i sufitowych oraz opraw wbudowywanych w sufit lub ścianę. Do asortymentu
elementów konstrukcyjnych opraw weszły też różnego rodzaju szyby refrakcyjne,
filtry optyczne, rastry, odbłyśniki i szyny mocujące - umożliwiające tworzenie ciągłych i nieciągłych linii świetlnych. Współcześnie źródła fluorescencyjne charakteryzują się dużą różnorodnością mocy, typów, kształtów i barwy światła 14 od ciepłego do zimnego. Świetlówki kompaktowe (w tym także, te gdzie rurki zamknięte są
w bańce typu A o wyglądzie standardowej żarówki), w porównaniu z tradycyjną
Temperatura barwowa wyrażona w Kelwinach [K] danego źródła to wartość równa
temperaturze ciała doskonale czarnego, emitującego światło o chromatyczności, barwie
najbardziej zbliżonej do światła porównywanej lampy. Inaczej mówiąc to obiektywna
miara wrażenia barwy danego źródła światła.
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żarówką emitują więcej światła, w stosunku do poboru prądu, i mają dziesięciokrotnie dłuższą średnią trwałość świecenia. Świetlówki liniowe o zimnej barwie światła 15 oświetlają wnętrza mieszkalne w wielu domach w Chinach. W Europie dominują świetlówki kompaktowe, punktowe o ciepłej barwie światła 16, które powoli
jednak wypierane są przez LED-y 17. Niezależnie od kształtu źródła światła większość świetlówek kompaktowych bazuje na gwintach żarówek konwencjonalnych
E14, E27 i montowana jest w oprawach dla źródeł punktowych. Należy pamiętać, że
źródła energooszczędne, jakim potocznie nazywane są CFL czyli świetlówki kompaktowe nie nadają się do każdego typu zastosowań we wnętrzach mieszkalnych
(zobacz rycina 7) 18.
Rycina 7. Plumen świetlówka kompaktowa w oprawie. Świetlówka dekoracyjna
11W, zaprojektowana przez HULGER i Samuela Wilkinsona w 2010 roku.

Źródło: Zdjęcie © 2014 www.plumen.com.

Światło zimne lub inaczej chłodne to: 4000−6500 K.
2700−3000 K
17
diody elektroluminescencyjne
18
Takim przykładem jest zastosowanie świetlówek kompaktowych w żyrandolach
kryształowych oświetlających Aulę Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Szkło kryształowe oświetlane światłem świetlówkowym o gorszej jakości światła (nieciągłe widmo) gaśnie i nie mieni się, wydaję się być przybrudzone. Podobna sytuacja ma
miejsce w oświetleniu wnętrz pokoi kąpielowych i łazienek włożonych błyszczącymi
płytkami ceramicznymi lub elementami chromowanymi.
15
16

18

Kolejną innowacją na rynku światła okazuje się być oświetlenie punktowe, halogenowe 19 zasilane dwoma rodzajami napięcia, zwykłym i od lat 80-tych niskim.
Działanie żarówek halogenowych przypomina zasadę działania żarówek wolframowych, z tą różnicą, że użyty w halogenach gaz regeneruje wolfram (tzw. regenerujący cykl halogenowy), dając silniejsze światło przy znacznie mniejszych rozmiarach
kwarcowego balonu żarówki. W tradycyjnej żarówce żarzenie się skrętki wolframowej wywołuje parowanie cząsteczek wolframu. Cząsteczki osiadają na ściankach
żarówki jako czarny osad. W żarówce halogenowej ciśnienie gazu jest zwiększone,
co wpływa na spadek szybkości parowania wolframu. A dodanie halogenu do gazu
wypełniającego balon żarówki spowodowało, że cząsteczki wolframu łączą się
z cząsteczkami halogenu, jeszcze przed osadzeniem się tych ostatnich na ścianie
balonu. Dzięki cyrkulacji termicznej ta mieszanina cząstek dostaje się w pobliże
skrętki i w wyniku działania wysokiej temperatury ulega rozpadowi. Proces ten
powoduje, że żarówka halogenowa daje więcej światła przy tej samym poborze
mocy, a strumień świetlny w czasie całego okresu eksploatacji jest równomierny.
Pozwala to projektantom na większą manipulację wielkością i kształtem oprawy
żarówki. Zastosowanie oprawy w przypadku żarówek halogenowych jest raczej
niezbędne, ze względu na kruchość i stopień nagrzania elementów świecących żarówki. Oświetlenie reflektorowe zainicjowało na większą skalę myślenie o oprawach projektorowych i punktowych, umieszczanych na prowadnicach lub na podstawach, i dających możliwość swobodnego manipulowania ułożeniem źródła światła.
W latach 80-tych i 90-tych wchodzą do produkcji miniświetlówki i żarówki halogenowe o niskim napięciu, które umożliwiają regulację strumienia świata i są
znacznie mniejsze od poprzedników. Posiadają jednak pewien mankament, wymagają transformatora, który musi zostać wzięty pod uwagę przez projektantów jako
część składowa oprawy. Lampy halogenowe, w porównaniu z klasycznymi lampami
żarówkowymi, dają światło bielsze i bardziej skrzące ze względu na wyższą temperaturę barwową ok. 3000K, przy takim samym poziomie oddawania barw. Dlatego
stosowane są chętnie w oprawach do oświetlania powierzchni wystawowych
i w aplikacjach we wnętrzach komercyjnych. Charakteryzują się także dłuższym
czasem życia. Oprawy ze źródłami halogenowymi mogą być wyposażone w ściemniacze. Wyróżnia je szeroka gama kątów rozsyłu wiązki świetlnej, zwłaszcza przy
zastosowaniu reflektorów dichroicznych. Wobec bogatej oferty źródeł halogenowych: halogeny z reflektorem, halogeny na napięcie sieciowe bez odbłyśnika, halogeny linowe, halogeny z odbłyśnikami aluminiowymi następuje duża specyfikacja
opraw oświetleniowych.
Sukcesami w poszukiwaniu nowych źródeł światła były prace nad źródłami
LED (light emitting diode, 1965) i wiązką promieni laserowych (light amplification
by stimulated emission of radiation, 1960) i OLED (Organic Light-Emitting DioKwarcowa lampa halogenowa została zaprezentowana w 1960 roku, podaję za B.
Williams, Ligh Sources for Architectural Lighting, Edition 1.1, 2000, www.mts.net/
~williams5/history/hol.htm
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de) 20. LEDy to diody półprzewodnikowe, luminescencyjne czyli przyrządy optoelektroniczne, emitujące promieniowanie w zakresie światła widzialnego, podczerwieni i ultrafioletu. OLEDy to diody elektroluminescencyjne wytwarzane ze związków organicznych Zastosowanie tych mini źródeł światła do oświetlenia punktowego oraz płaszczyznowego, wyświetlania trójwymiarowych hologramów i do oświetlenia rozrywkowego spowodowało rozwój końcówek świetlnych, ekranów świetlnych, elewacji mulitmedialnych i systemów nowych opraw ze zintegrowanym źródłami światła. LEDy przez swoje cechy, czyli małe rozmiary a dużą sprawność
świetlną, możliwość zmiany koloru, energooszczędność i bardzo dużą żywotność
(od 30 do 100 tysięcy godzin), a przede wszystkim wąskie pasmo promieniowania
mają szansę zastąpić tradycyjną żarówkę. Jednak wymagają one od projektantów
nowego spojrzenia na oprawę oświetleniowa (zobacz rycina 8). LEDy jako niewielkie źródła światła, często funkcjonują w zespołach i bardziej sprawdzają się jako
oświetlenie płaszczyznowe i liniowe. Często instalowane są na meblach, na przykład pod szafkami kuchennymi lub w szczelinach sufitów podwieszanych. Na rynku
jest wiele produktów oferujących diody w formie zamienników dla żarówek wolframowych i żarówek halogenowych o tradycyjnych E27, E14 lub GU10, G4, G9,
MR16, MR11 gwintach.
Rycina 8. Oprawa A Miss Sissi E14 (pierwsza z lewej) zaprojektowana przez Philippe Starck’a dla Flos w 1991 roku. Oprawa B Ether (środkowa) ze źródłem światła
LED zaprojektowana przez Philippe Starck’a dla Flos i przedstawiona na targach
Euroluce w 2015 roku. Oprawa C (pierwsza z lewej) Light Photon autorstwa Philippe Starck’a w 2015 roku dla Flos ze źródełem OLED.

.
Źródło: Zdjęcia © 2015 www.flos.com i www.usa.flos.com oraz www.euroluce.com.au.
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Ze względu na ograniczenia tego tekstu historia tych odkryć nie jest tu zaprezentowana.

20

Charakterystyka LED-owych źródeł światła otwiera morze nowych możliwości
projektowych. Niektórzy projektanci 21 przewidują w przyszłości pełną integrację LED
ze strukturą budynków i oświetlenie powierzchniowe (świecące sufity i ściany) mieszkań oraz odejście od formy tradycyjnej oprawy oświetleniowej (zobacz rycina 9).
Rycina 9. Tapeta ze źródłami LED zaprojektowana przez Ingo Maurer and Team
w 2011. Tapeta ma 320 cm długości i 60 cm szerokości, 840 LED źródeł na jedną
rolkę. Główny wzór (wymiary 64 na 60 cm) tworzy pięć powtarzających się elementów, składających się z 48 białych, 60 niebieskich i 60 czerwonych źródeł LED.

Źródło: Zdjęcie © 2015 www.ingo-maurer.com i www.architects-paper.com.
Ogólny nurt profesjonalizmu w projektowaniu popularny w latach 60-tych i 70tych dotyczył również wzornictwa oświetleniowego. Obecnie hasła „naukowego
operacjonalizmu” w projektowaniu, zastępuje się bardziej słowami: ekonomia, ekologia i ergonomia świetlna, zrównoważony rozwój. Proponuje się energooszczędność (”save the energy”) i oświetlenie przyjazne odbiorcy . Do formy oprawy dodaje
się całą masę urządzeń elektronicznych „wygaszaczy” i kontrolerów poziomu światła, oraz materiałów odbijających i przepuszczających światło. Jedna oprawa, sterowana telefonem komórkowym, bądź pilotem może służyć do oświetlenia całego
pokoju, ale także może przyjąć funkcje oświetlenia informacyjnego. Oprawy oferują
światło o różnym natężeniu, kolorze, barwie światła i nasyceniu. Trendy te oddają
dobrze klimat współczesnej czasów: potrzebę ciągłej i szybkiej zmiany, scalenie
wielu funkcji w jednym przedmiocie i poszukiwanie rozwiązań gwarantujących
maksymalną wygodę masowego konsumenta.
Jednocześnie w sztuce użytkowej XXI wieku stale obecny jest nurt wzornictwa
elitarnego. Powstają oprawy wykonane z wysokiej jakości materiałów, o wysublimowanych formach i oferujące urozmaicone efekty świetlne. Pojawiają się oprawy

Takie opinie powszechnie pojawiają się podczas konferencji i spotkań architektów
z projektantami oświetlenia na przykład na spotkaniach organizowanych przez Society
of Light and Lighting w Londynie. Na spotkaniu SLL w 2009 roku toczyła się burzliwa
dyskusja na temat przyszłości sposobów oświetlania domów.
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o krótkich seriach bądź też jednostkowych rozwiązaniach. Nieobce projektantom
jest też łączenie designu 22 masowego, przemysłowego z indywidualnym 23.
Zakończenie
Wraz z rozwojem różnych źródeł światła nastąpił rozwój myślenia o świetle we
wnętrzu mieszkalnym. Wzrosła ilość stosownych lamp, poprawiła się ich jakość,
parametry oświetleniowe i wzrosły kryteria użytkowników wnętrz na przykład dotyczące wymaganych poziomów natężenia światła i jego barwy w konkretnych pomieszczeniach. Pojawiło się mnóstwo różnych typów opraw oświetleniowych. Wraz
z wynalezieniem żarówki elektrycznej nastąpiła szansa na częściowe oderwanie
formy oprawy od źródła światła. Nastąpiła specjalizacja opraw, w celu zagwarantowania optymalnych rozwiązań świetlnych w stosunku do specyfiki źródła i funkcji
oświetlanych pomieszczeń. Wraz z rozwojem techniki oświetleniowej, projektując
oprawy zaczęto odnosić się do takich parametrów świetlnych jak: wydajność światła
w stosunku do pobieranej energii, barwa temperatury światła, zdolność oddawania
kolorów, możliwość sterowania natężenia światła, żywotność źródła światła i elementów oprawy, moc czy świetlistość. Oprócz opraw świecących punkowo lub
wielopunktowo, pojawiły się oprawy na źródła liniowe i płaszczyznowe. Ostatnie
lata i rozwój nowych źródeł światła LED i OLED wymusiły zmiany w projektowaniu opraw. Pojawiły się płaszczyzny świetlne i oprawy o źródłach zintegrowanych,
gdzie nie jest możliwa wymiana źródła. Źródła LED są masowo stosowane w obudowach charakterystycznych dla źródeł GLS i umieszczane w oprawach o konwencjonalnych gwintach. Dynamiczny rozwój technologii LED i OLED nie pozwala
obecnie stwierdzić, czy i kiedy źródła te wyprą zupełnie źródła żarowe i lampy wyładowcze oraz czy nastąpi unifikacja formy źródła i kształtu oprawy.
Współcześnie projektowaniem opraw oświetleniowych zajmują się zazwyczaj
projektanci, inżynierowie techniki oświetleniowej, technicy lub projektanci wzornictwa przemysłowego. Ta ostatnia grupa przywiązuje dużą wagę do aspektów estetycznych oprawy, jako przedmiotu codziennego użytku. Obserwując formy, kolory
i pracę opraw oświetleniowych można wysunąć wniosek, że często ich twórcy prezentują różne podejścia projektowe od postaw naukowo-technicznych, kładących
nacisk na ergonomię światła w masowym produkcie, do skrajnie artystycznych,
charakteryzujących się podejściem do oprawy, jako „rzeźby świetlnej” i obiektu
sztuki.
To, co fascynuje w projektowaniu opraw oświetleniowych, to jest niewątpliwe
złożoność problemów, które pojawiają się w czasie procesu projektowego. Z jednej
strony, są to obiekty, które muszą spełniać określone parametry świetlne, materiałowe i wymagania bezpieczeństwa, z drugiej strony, oprawy funkcjonują we wnęlub dizajnu – Autorka używa pisowni najczęściej używanej w pracach z zakresu
wzornictwa przemysłowego.
23
Na przykład jednym z pionierów był Philipe Starck i jego projekty dla sieci Target
w US. Innym przykładem mogą być oprawy znanych projektantów (Secto) w sieciach
restauracji McDonald.
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trzach, jako formy dekoracyjne lub użytkowe, oświetlane w dużej części dnia światłem dziennym.
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Summary
This paper reflects on the history of decorative luminaire design. The development of the new sources of light within residential environment has been changing
the luminaire design. Residential dwellings have been lit by a lot of light sources
through the centuries form a point lamps like candle or incandescent lamps to linear
florescent lamps and LED strips. A development of SSL technology introduced
an idea of lit surfaces. Energy efficiency of light sources and luminaires has been
playing more important role since an idea of sustainable design had entered the residential dwellings. The design of electric lighting is combined with daylight design
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and applied into modern home setups. The changes in energy efficient lighting technology have increased the complexity of luminaire design often leaving a user with
a wide choice of luminaires but with a lack of knowledge how to use them.
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Katarzyna Kapturska

STREFY OGRANICZONEGO RUCHU JAKO RECEPTA NA PROBLEMY ŚRÓDMIEJSKICH ULIC HANDLOWYCH WSPÓŁCZESNYCH MIAST?
ŚRÓDMIEŚCIE GDYNI – ULICA STAROWIEJSKA
Słowa kluczowe: miasto, przestrzeń publiczna, handel, ruchy społeczne, zrównoważony transport miejski.

PEDESTRIAN AREAS AS A SOLUTION FOR PROBLEMS OF DOWNTOWN
SHOPPING STREETS IN MODERN, RESURGENT CITIES?
GDYNIA DOWNTOWN – STAROWIEJSKA STREET
Keywords: city, public areas, street commerce, grassroot movements, sustainable
mobility.
Wstęp
Ulice handlowe pełnią istotne funkcje w śródmieściach miast – transportowe,
wizerunkowe, są przestrzeniami publicznymi. Współczesne strategie rozwoju miast
podkreślają kluczową rolę śródmieść w procesie ich odradzania. Realizując idee
zrównoważonego transportu, miasta stają się przyjazne przechodniom (ang. walkable city ). Uwzględnienie zwiększonego udziału pieszych i rowerzystów w ruchu
może być impulsem dla rewitalizacji śródmiejskich ulic. Przy wzrastającej liczbie
centrów i galerii handlowych wymagają one szczególnej uwagi, ich kondycja ma
wpływ na wizerunek całego miasta.
W artykule, opisana w powyższym akapicie tematyka została opisana na przykładzie ulicy Starowiejskiej w Gdyni.
Gdynia, która uzyskała prawa miejskie 10 lutego 1926 roku, zdążyła przejść
w swojej historii wszystkie etapy rozwoju, upadku i odrodzenia miast XX i XXI w.
Pomimo dynamicznego rozrostu sektora handlu i usług po transformacji systemowej
1989 roku 1, zauważalne jest obniżenie wartości ulic handlowych w śródmieściu jako
przestrzeni publicznych. Udział Gdyni w projekcie Civitas Dyn@mo 2 umożliwia
wprowadzanie w mieście rozwiązań z zakresu zrównoważonego transportu. Projekt
zakłada między innymi wprowadzenie strefy ograniczonego ruchu na jednej z ulic
wytypowanych po wstępnych analizach.
Zintegrowany Plan Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miasta Gdyni, w zakresie
miejskich obiektów kulturalnych, obiektów usługowych i handlowych oraz działań rewitalizacyjnych ( ZIPROM), Gdynia 2011
2
DYNamic citizens @ctive for sustainable MObility to europejski projekt naukowobadawczy realizowany w ramach inicjatywy CIVITAS II PLUS, opisany w rozdziale 4,
podrozdziale 4.2. niniejszego artykułu.
1
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Niniejszy artykuł opisuje sytuację ulic handlowych w śródmieściu Gdyni.
W opracowaniu zauważone są występujące na nich problemy 3, podjęta zostaje próba
ich zdefiniowania, a także określenie ich przyczyn. Celem artykułu jest określenie,
czy wprowadzenie strefy ograniczonego ruchu może być rozwiązaniem problemów
śródmiejskiej ulicy o funkcji handlowo–usługowej oraz podniesienia jej roli jako
przestrzeni publicznej. Przykładem służącym do niniejszych rozważań jest ulica
Starowiejska w Gdyni. Realizując powyższy cel zastosowano następujące metody
naukowe: obserwacyjne, intuicyjne, analizę krytyczna (literatury i dokumentów),
wywiad i rozmowy z użytkownikami ulicy (mieszkańcami, kupcami i gośćmi ).
1.

Współczesne miasto, a przestrzeń publiczna, ulica handlowa, transport –
podstawa rozważań.
1.1. Współczesne miasto.

Współczesne miasta znajdują się obecnie w stadium odrodzenia (ang. resurgent
cities). Odzyskują witalność ekonomiczną, zabiegają o miano „kreatywnych” 4. Karta Lipska określa strategie rozwoju miast, które opisuje jako niezastąpione dobra
gospodarcze, społeczne i kulturowe, będące centrami wiedzy i innowacji. Karta
została przyjęta w Lipsku w 2007 roku, ale już w 2002 roku Richard Florida pisał
o sile napędowej toczących się wielkich przemian, którą jest wzrost ludzkiej kreatywności jako cechy definiującej życie gospodarcze naszych czasów 5. Podstawowy
zasób ekonomiczny –„środki produkcji”, jeśli użyć terminu ekonomicznego, nie jest
już kapitałem, podobnie zresztą jak nie są nim bogactwa naturalne (…) czy „siła
robocza”. Tym zasobem jest i będzie wiedza 6. Współczesna metropolia zachęca
mieszkańców do używania wyobraźni i wykracza poza paradygmat inżynierii miejskiej w urbanistyce, w którym najważniejsza była twarda infrastruktura, a więc drogi, bliźniaczo podobne projekty mieszkaniowe, czy obiekty biurowe. Dziś ową infrastrukturę należy połączyć z infrastrukturą miękką, która uwzględnia to, czy ludzie
mogą się w mieście spotykać, wymieniać pomysłami i nawiązywać kontakty 7.
Gdynia przeszła przeobrażenia układające się w trójczłonowy schemat – triadę
rozwojową urbanizacji. Pierwszy człon tej triady odpowiada kryzysowi miast. Drugi
człon to odnowa miast, a trzeci to ich odrodzenie 8. Jest przykładem realizacji współczesnych założeń rozwoju miast. Dowodzą tego zapisy Zintegrowanego Planu
Zrównoważonego Rozwoju Obszarów miasta Gdyni w zakresie obiektów kulturalnych, obiektów usługowych i handlowych oraz działań rewitalizacyjnych (ZIPROM,
Gdynia, październik 2011 ) oraz realizowane inwestycje. W ich skład wchodzą Park
Naukowo-Technologiczny (skupiający innowacyjne firmy i inkubator przedsiębiorRozdział 2.
Majer A., Odrodzenie miast, Łódź-Warszawa 2014, s.16-17.
5
Florida R., Narodziny klasy kreatywnej, Warszawa 2010, s.41.
6
Florida R., Narodziny klasy kreatywnej, Warszawa 2010,s.61. za Drucker P., Społeczeństwo pokapitalistyczne, Warszawa 1999, s.14.
7
Landry C., Kreatywne miasto, Warszawa 2013, s.34.
8
Majer A., Odrodzenie miast, Łódź-Warszawa 2014, s.16.
3
4
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czości), obiekty biurowe, handlowe, wielofunkcyjne, szkoła filmowa, centrum design’u, planowane „forum kultury”. Miasto organizuje i współorganizuje także festiwale i duże imprezy plenerowe o zróżnicowanym charakterze. W lutym 2015
roku Gdynia zyskała kolejny atut podkreślający jej tożsamość, rozporządzeniem
Prezydenta RP historyczny układ urbanistyczny śródmieścia został uznany za Pomnik Historii 9.
1.2. Ulica handlowa.
Handel leży u podstaw koncentracji kontaktów społecznych, kulturalnych
w ośrodkach miejskich. Pierwotnie miał miejsce się na placach, targowiskach, a od
XVI wieku na ulicach, w sklepach mieszczących się w parterach kamienic. Początkowo wymiana handlowa odbywała się na otwartej ladzie na granicy pomieszczenia
sklepu i ulicy. Oddzielenie wnętrza lokalu od ulicy za pomocą przeziernych przegród stało się podwaliną dla współczesnych sklepów. Witryny składające się
z niewielkich szybek były standardem do połowy XIX wieku, kiedy to postęp technologiczny umożliwił produkcję szyb wielkoformatowych 10. Wtedy ulice handlowe
i sklepy nabrały znanego do dziś kształtu i cech.
Ulice w centrach miast odgrywają kluczową rolę dla ich funkcjonowania i wizerunku. Szczególnie w Gdyni, której podstawą układu urbanistycznego śródmieścia
są biegnące po linii prostej, wytyczone na kierunku wschód-zachód i północpołudnie ulice. Oś reprezentacyjną, prowadzącą w kierunku morza, tworzy ciąg
ulicy 10 Lutego, Skwer Kościuszki oraz Aleja Jana Pawła II wraz z pirsem – Molem
Południowym oraz Basen Żeglarski. Oś handlowa obejmuje ulicę Świętojańską,
natomiast trzecią oś tworzy najstarsza w Gdyni ulica Starowiejska 11. Obecnie ulica
Starowiejska, obok Świętojańskiej pełni funkcję handlowo-usługową. Na każdej
z nich występują problemy, których geneza jest bardzo złożona. Podupadanie, utrata
prestiżu skutkują w utracie ich znaczenia jako przestrzeni publicznych, a jak zauważyła Jane Jacobs „zwyczajne życie miejskiego chodnika wiąże się przecież bezpośrednio z innymi formami życia publicznego” 12. Jeśli w śródmieściu chodniki są
zaniedbane, pełnią funkcje parkingów albo przylegają do zamkniętych sklepów
i pustych lokali bez najemców życie publiczne opuszcza je. Handel odbywa się
w obiektach do tego celu zaprojektowanych. Ulice, dotychczas o dominującej funkcji handlowej, sukcesywnie tracą znaczenie w przestrzeni miejskiej.
1.3. Przestrzeń publiczna.
Jedną ze strategii dla ponowoczesnych miast europejskich zawartych w Karcie
Lipskiej jest tworzenie i zapewnianie wysokiej jakości przestrzeni publicznej. BuGdynia-historyczny układ śródmieścia,
http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/Pomniki_historii/Lista_miej
sc/miejsce.php?ID=279, dostęp dnia 19.10.2015.
10
Coleman P., Shopping enviroments Evolution, planning and design, Oxford 2006,
s.26−28.
11
Gdynia-historyczny …, op.cit., dostęp dnia 19.10.2015.
12
Jacobs J., Śmierć i życie wielkich miast Ameryki, Warszawa 2014, s.75.
9
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dynki historyczne, przestrzenie publiczne oraz ich wartość dla miast musi koniecznie zostać zachowana, ponieważ przyciągają inwestorów, siłę roboczą, turystów
i umacniają jedność oraz tożsamość mieszkańców 13. Karta Przestrzeni Publicznej
definiuje ją w kategoriach społeczno ekonomicznych, rozumiejąc jako dobro wspólnie użytkowane, celowo kształtowane przez człowieka, zgodnie ze społecznymi
zasadami i wartościami – służące zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnych
i ponadlokalnych. O publicznym charakterze przestrzeni decyduje zbiorowy sposób
jej użytkowania 14. Powyższa definicja kwalifikuje ulice handlowe jako przestrzenie
publiczne, a tym samym jako dobro strategiczne dla społeczności lokalnych. Jest
ono miejscem transmisji różnych produktów materialnych i niematerialnych zaspokających różne potrzeby.
1.4. Transport we współczesnym mieście.
Zrównoważony, dostępny, skoordynowany z sieciami regionalnymi, taki ma
być współczesny transport miejski. Nurt „nowej miejskości” upowszechnia uatrakcyjnianie centrów miast, poprzez ich kompleksową rewitalizację 15. Strategia odwrotu od zasiedlania przedmieść wymaga uspokojenia śródmieść poprzez, między innymi, wprowadzanie stref ograniczonego ruchu i stref pieszych w miejsce rozcinających miasta dróg szybkiego ruchu (łącznie z ich likwidacją w centrach miast
i zniesieniem wszelkich utrudnień dla ruchu pieszego – np. przejść podziemnych,
kładek, czy świateł) 16.
Strefy ograniczonego ruchu występowały w modernistycznych wizjach urbanistycznych jako elementy teorii segregacji ruchu. Pierwsze tego typu realizacje pojawiły się obrębie centrów miast w latach 70-ych XX w. w Holandii i Szwecji. Funkcjonują współcześnie zarówno w śródmieściach, jak i w dzielnicach mieszkaniowych (np. hol. woonerf). Ogranicza się w nich ruch samochodowy na rzecz transportu publicznego, komunikacji pieszej i rowerowej. W strefach pieszych ogranicza
się go całkowicie.
Idea zrównoważonego miasta wzmacnia się, gdy większość transportu publicznego stanowi „zielona mobilność”, czyli ruch pieszy, rowerowy i komunikacja zbiorowa. Atrakcyjność systemów transportu publicznego zwiększa się znacząco, jeśli
jego użytkownicy czują się bezpiecznie i komfortowo – idąc lub jadąc rowerem –

Karta Lipska, https://pl.wikipedia.org/wiki/Karta_Lipska, dostęp dnia 11.10.2015.
Biegański L., Buczek G., Gzell S., Kowalewski A., Markowski T., Cichy-Pazder E.,
Karta Przestrzeni Publicznej, adresowana do uczestników III Kongresu Urbanistyki
Polskiej ZMP i TUPi innych organizacji dbających o lad przestrzenny w celu propagowania dbałości o przestrzeń publiczną naszych miast, która stanowi ich szczególną wartość, daje świadectwo tożsamości terytorialnej i narodowej oraz gwarantuje podstawy
rozwoju zrównoważonego, s.1.
15
Nowa urbanistyka, https://pl.wikipedia.org/wiki/New_urbanism, dostęp dnia 5 października 2015 r.
16
Nowa urbanistyka, https://pl.wikipedia.org/wiki/New_urbanism, dostęp dnia 5 października 2015 r.
13
14
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w drodze do autobusu, tramwaju czy pociągu. Dobra przestrzeń publiczna i dobry
system transportu publicznego są w zasadzie nierozłącznie ze sobą związane 17.
Poruszanie się po ulicach w śródmieściu miast powinno być bezpieczne i komfortowe dla ich pieszych użytkowników, bez spełnienia tego warunku obniżenie ich
wartości jako przestrzeni publicznych będzie postępowało. Jednocześnie konieczne
jest zapewnienie przez miasta sprawnego transportu z dzielnic mieszkaniowych do
śródmieść. Spełnienie tych warunków może zachęcić większą liczbę mieszkańców
miast do spędzania czasu w ich centrach, na ulicach handlowych.
2.

Problemy występujące na śródmiejskich ulicach handlowych w Gdyni.

Główna oś handlowa Gdyni to ulica Świętojańska 18. Pomimo przeprowadzenia
paroetapowych prac remontowych w zakresie wymiany nawierzchni, oświetlenia
i mebli miejskich widoczne jest stopniowe obniżenie jej statusu. Znaczący procent
lokali użytkowych nie jest wynajmowanych, a elewacje kamienic wymagają odświeżenia. Pomimo zauważalnego obniżenia estetyki ulicy i malejącej liczby użytkowników Świętojańska znajduje się w czołówce rankingu najdroższych ulic handlowych w Polsce.
W przeciwieństwie do ulicy Świętojańskiej, ulica Starowiejska, w założeniu nie
miała stanowić głównej osi handlowej. Obserwacje pozwalają jednak stwierdzić, że
to właśnie Starowiejska przejęła funkcję głównej ulicy handlowej miasta. Znacząca
większość lokali użytkowych w parterach budynków jest wynajmowana. Rotacja
najemców jest niewielka. Na tle prestiżowej, ale tracącej na atrakcyjności Świętojańskiej, Starowiejska jest ulicą żywą i o dużym znaczeniu w codziennym funkcjonowaniu miasta. Dysponuje ogromnym atutem położenia, skupia większość ruchu
z Dworca PKP w kierunku Placu Kaszubskiego, a następnie w kierunku Skweru
Kościuszki.
Opisane uwarunkowania i zalety stanowią o wartości i potencjale ulicy, który
nie jest w pełni wykorzystywany. Użytkownicy ulicy określają przebywanie na niej
koniecznością. Intensywny ruch samochodów osobowych i dostawczych, zły stan
nawierzchni jezdni oraz chodnika, parkowanie pojazdów wzdłuż ulicy po obu jej
stronach utrudnia przebywanie na niej i korzystanie przez pieszych i rowerzystów.
Witryny sklepów, lokali usługowych i gastronomicznych oraz elewacje kamienic są
zdewastowane, zniszczone. Powyższe wady i zaniedbania obniżają znacząco estetykę i prestiż ulicy , dyskwalifikują ją jako przyjazną użytkownikom w kontekście idei
współczesnego miasta i zrównoważonego transportu

17

Gehl J., Miasta dla ludzi, Kraków 2014, s.7.
Według opisu historycznego układu śródmieścia Gdyni zawartego w podrozdziale 1.2,
za Gdynia-historyczny układ śródmieścia, http://www.nid.pl/pl/Informacje_ ogolne/Zabytki_w_Polsce/Pomniki_historii/Lista_miejsc/miejsce.php?ID=279, dostęp dnia
19.10.2015.
18
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Fotografia. 1. Ulica Starowiejska w Gdyni, zdewastowana elewacja kamienicy
i witryna sklepu jubilerskiego

Źródło: Opracowanie własne
Zintegrowany Plan Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miasta Gdyni zauważa opisane problemy śródmieścia i określa rewitalizację śródmieścia jako „cel
strategiczny 1”.
3.

Możliwe przyczyny problemów ulic handlowych w Gdyni.

Przyczyn obecnej sytuacji można upatrywać w bardzo wielu czynnikach wymagających dogłębnej, interdyscyplinarnej analizy. Na potrzeby niniejszego artykułu zostaną one nakreślone szkicowo.
Ulice handlowe tracą użytkowników, prestiż oraz znaczenie jako przestrzenie
publiczne. Jedną z podstawowych przyczyn jest niewątpliwie utrzymywanie jednorodnej funkcji. Od czasu powstania pierwszych obiektów dedykowanych w pełni
handlowi (XIX wiek) stały się one ogromną konkurencją dla otwartych ulic ze sklepami w parterach budynków. Zadaszone arkady i galerie, domy towarowe, supermarkety, centra / galerie handlowe umożliwiają komfortową wymianę handlową bez
względu na warunki zewnętrzne. Handel w internecie (ang.e-commerce) zastępuje
wielu kupującym tradycyjne sklepy. Zmieniają się potrzeby współczesnego mieszczanina: styl życia, sposoby spędzania wolnego czasu. Zmiany społeczne, demograficzne, ekonomiczne, kulturowe określają zapotrzebowanie na przestrzeń publiczną,
jej rodzaj i jakość. Richard Florida nie pisze o polskim społeczeństwie, ale jego
obserwacje wydają się aktualne w naszych miastach : „(…) angażujemy się dziś w
tak wiele różnych form aktywności, że łącznie stanowią one dowód na radykalną
transformację spędzania czasu wolnego w naszym społeczeństwie. (…) Ponieważ na
gospodarkę patrzymy przez pryzmat naszej kreatywności i identyfikujemy się w ten
sposób jako „kreatywne jednostki”, będziemy wybierać takie hobby i takie formy
kulturowe, które dobrze wyrażają i wspierają naszą kreatywność” 19.
19

Florida R., Narodziny klasy kreatywnej, Warszawa 2010, s.177.
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Winę za negatywny odbiór i wizerunek ulic handlowych ponosi także zaniedbanie i wzmożony ruch samochodowy. W mieście występują przypadki zawłaszczania przestrzeni publicznej. Opisywana przez Jane Jacobs „nijakość” obecna jest
na ulicach handlowych w postaci sieciowych sklepów i restauracji, pozbawiających
śródmieścia tożsamości. „Należy piętnować Wielką Zarazę Nijakości oraz zrozumieć, dlaczego niszczy ona miejskie życie (…)” 20.
Zły stan nawierzchni, witryn, elewacji wynika z braku inwestycji ze środków
miejskich i prywatnych. Powodem jest brak projektów, źródeł finansowania, skutecznych działań w obszarze promocji inwestycji w ramach budżetów obywatelskich. Próby pozyskania finansowania poprzedzone bywają konfliktami 21 o priorytety w zakresie inwestycji, szczególnie dotyczy to większych działań związanych
z remontami infrastruktury.
4.

Poszukiwanie rozwiązań – autentyczność, tożsamość, zrównoważony
transport?
4.1. Możliwe rozwiązania.

Niewątpliwym atutem ulicy Starowiejskiej jest duża liczba sklepów i lokali
usługowych, które nie są elementami większej sieci, ale indywidualnymi „przedsiębiorstwami”, często z bogatą historią. To najstarsza ulica Gdyni, która dzięki temu
posiada ogromny potencjał związany z jej tożsamością w kontekście całego miasta.
Starowiejska jest autentyczna. Sharon Zukin pisze, że miasto jest wówczas autentyczne, gdy potrafi wytworzyć doświadczenie początków, korzeni. Gdy zachowane
są historyczne budynki oraz całe stare dzielnice, w których pielęgnowana jest lokalna przedsiębiorczość. Powstają małe sklepy, kawiarnie, a „branding” dzielnicy budowany jest na jej charakterystycznych cechach związanych z kulturową tożsamością 22. Uznając za największe problemy ulicy Starowiejskiej opisane zaniedbanie,
wzmożony ruch samochodów i wynikającą z nich „nieprzyjazność” można wysnuć
tezę, że możliwym do zastosowania rozwiązaniem jest wprowadzenie na niej strefy
ograniczonego ruchu. Inwestycja tego typu pozwoliłaby na przygotowanie projektu,
a następnie przeprowadzenie przebudowy nawierzchni ulicy wraz z infrastrukturą.
Przewidywane podwyższenie prestiżu Starowiejskiej umożliwiłoby dalsze działania
polegające na oczyszczaniu i estetyzacji witryn, remontach elewacji.
4.2. Strefy ograniczonego ruchu w ramach projektu Civitas Dyn@amo
w Gdyni.
Gdynia przystąpiła do europejskiego projektu naukowo-badawczego realizowanego w ramach inicjatywy CIVITAS II PLUS (finansowany z 7-go Programu
Jacobs J., Śmierć i życie wielkich miast Ameryki, Warszawa 2014, s.158.
Na przykład pomiędzy grupami mieszkańców o różnorakich poglądach, potrzebach,
właścicielami kamienic, także władzami miasta, co przybliżone jest w podrozdziale 4.3.
22
Groyecka D., Gentryfikacja Berlina od życia na podsłuchu do kultury caffe latte,
Gdańsk 2014, s.27−28., za Zukin S., Naked City:The Death and Life of Authentic Urban
Places, New York 2014, s.3.
20
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Ramowego Komisji Europejskiej). Nadrzędnym celem projektu jest wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie mobilności, oraz wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestniczącymi w nim miastami 23. Projekt ten nosi nazwę Civitas
Dyn@mo. Wraz z Gdynią, równolegle biorą w nim udział Akwizgran (Niemcy) –
jako lider projektu, Koprivnica (Chorwacja) oraz Palma de Mallorca (Hiszpania).
Projekt rozpoczął się z dniem 1 grudnia 2012 roku i będzie trwał 48 miesięcy.
W ramach CIVITAS DYN@MO przygotowano 6 grup zadań, zwanych WP (ang.
Work Packages), między innymi WP 1 Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego (SUMP to ang. sustainable urban mobility plan), a także w ramach wszystkich
grup i w dedykowanym WP 5 promocję, edukację, zapewnienie udziału społecznego. W ciągu 4 lat trwania projektu, planuje się wdrożyć różnorakie działania (kolejno) : opracowanie i sformalizowanie Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego
(SUMP) dla miasta w oparciu o badania, projekty i konsultacje; przygotowanie studium dla priorytetowych działań zidentyfikowanych w SUMP; utworzenie pierwszej
w mieście strefy pieszej (projekt pilotażowy) oraz przeprowadzenie kampanii promujących ruch rowerowy, strefy piesze, miejski transport elektryczny. Pozostałe
grupy zadań zostają na potrzeby artykułu pominięte, ponieważ nie są już ściśle
związane z tematem stref ograniczonego ruchu.
W badaniu i analizie preferencji w zakresie organizacji ruchu na ulicy Starowiejskiej, opracowanym przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni oraz Uniwersytet
Gdański, Katedrę Rynku Transportowego znajdują się szczegółowe informacje na
temat projektu oraz typowanych do niego ulic. Są to ulica Starowiejska, Świętojańska oraz Skwer Kościuszki, dla których przeprowadzone zostały badania natężenia
ruchu oraz wywiady i ankiety. Decyzja odnośnie ostatecznego wyboru ulicy nie
została jeszcze przez miasto podjęta. Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonych
na potrzeby projektu opracowań, ulica Starowiejska wydaje się być prawdopodobnym wyborem.
Raport stwierdza, że wykreowanie nowych ulic wolnych od ruchu samochodowego lub z jego znacznym ograniczeniem spowoduje przede wszystkim ożywienie funkcji handlowych i gastronomicznych, czym najbardziej zainteresowani są
właściciele lokali. Warto dodać, że deptaki mają zazwyczaj pozytywny wpływ na
wartość nieruchomości, która jest z reguły wyższa w porównaniu z ulicami z dominacją ruchu samochodowego 24.
Na podstawie prowadzonej w niniejszym artykule argumentacji, przybliżenia
pojęć 25 przeprowadzanych w ramach Civitas Dyn@amo badań i ich wyników 26
Civitas Dyn@mo, http://www.pktgdynia.pl/index.php/civitas-dynmo/, dostęp dnia
21.10.2015.
24
Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni oraz Uniwersytet Gdański, Katedra Rynku Transportowego, Badanie i analiza preferencji w zakresie organizacji ruchu na ulicy Starowiejskiej, Gdynia 2014, s.3.
25
Rozdział 1. miał na celu określenie tła rozważań dotyczących szczególnego przypadku, poprzez przybliżenie pojęć z zakresu tematyki artykułu.
26
Przytaczanych w pierwszych trzech akapitach podrozdziału 4.2.
23
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można założyć, że dla ulicy Starowiejskiej wprowadzenie strefy ograniczonego
ruchu będzie trafnym rozwiązaniem. Lokale handlowe i gastronomiczne funkcjonują
utrzymując w wielu przypadkach stały poziom zysków, ale strefa ograniczonego
ruchu mogłaby spowodować wzmożony ruch użytkowników i pozostawanie ich na
niej na dłuższy czas.
Śródmieście Gdyni ma doskonałe warunki topograficzne do korzystania przez
pieszych i rowerzystów. Spokojniejszy ruch na ulicach to lepsze miasto do spotkań,
a dobre miasto do spotkań to w pierwszym rzędzie miasto o dobrych uwarunkowaniach dla trzech podstawowych ludzkich aktywności: patrzenia, słuchania i mówienia 27. Ludzi kreatywnych przyciąga „organiczna”, lokalna kultura ulicy 28. „Centrum
i okolice centrów miast to miejsca, gdzie może wytworzyć się pewnego rodzaju
wspólna tożsamość i swoista atmosfera, która zapobiega segregacji przestrzennej
wynikającej z podziałów klasowych. Jako „terytoria neutralne”, centra miast lub
przestrzeń publiczna sprzyjają powstawaniu kreatywnych pomysłów, ponieważ
ludzie czują się tu przyjemnie zrelaksowani, a równocześnie pobudzeni (…)” 29.
Strefy ograniczonego ruchu wprowadzane w europejskich miastach podnoszą wartość ulic i całych dzielnic (np. Buchanan Street w Glasgow), pobudzają miejskie
życie.
4.3. Mieszkańcy, a rozwiązania odgórne, krytyka i wątpliwości, obudzenie
ruchów miejskich w rejonie śródmieścia.
Beneficjentami ożywienia funkcji handlowych i gastronomicznych oraz usług,
będących skutkiem ograniczenia ruchu na danej ulicy mają być kupcy i restauratorzy, rzemieślnicy. W przypadku ulicy Starowiejskiej działania związane z projektem
Civitas Dyn@mo pobudziły inicjatywy społeczne w postaci ruchów miejskich demonstrujących poparcie lub sprzeciw dla planowanych działań. Najaktywniejszym
i najlepiej zorganizowanym jest stowarzyszenie „Kupcy Starowiejskiej” wyrażające
stanowczy sprzeciw wobec planowanego ograniczenia ruchu. Stowarzyszenie przeprowadziło kampanię uwidocznioną na witrynach większości lokali użytkowych
w postaci plakatów o treści „STOP deptakowi”.

27

Gehl J., Miasta dla ludzi, Kraków 2014, s.148.
Florida R., Narodziny klasy kreatywnej, Warszawa 2010, s.189.
29
Landry C., Kreatywne miasto, Warszawa 2013, s.148−149.
28
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Fotografia. 2. Witryna sklepu na ulicy Starowiejskiej w Gdyni, plakat stowarzyszenia Kupcy Starowiejskiej

Źródło: Opracowanie własne
Przeprowadzone w sierpniu 2015 roku wywiady z członkami ruchu pokazały
jak odbierają oni działania ramach projektu Civitas Dyn@mo na ulicy Starowiejskiej. Kupcy i mieszkańcy popierający stowarzyszenie obawiali się wzrostu kosztów
najmu lokali oraz czynszów, co zmusiłoby ich do podniesienia ceny swoich towarów i usług i zniechęciłoby dotychczasowych klientów. Respondenci wyrażali przekonanie, że większość ich klientów jest zmotoryzowana i nie byłaby zainteresowana
poruszaniem się po ulicy Starowiejskiej pieszo. Wypowiadający się podważali sposób przeprowadzenia planowanego remontu, jako powierzchowny, z pominięciem
infrastruktury technicznej znajdującej się pod ulicą. Kwestionowali także obiektywizm ankiet i badań przeprowadzonych w ramach SUMP. Sugerowali wpływ na ich
wyniki innych potencjalnych beneficjentów projektu: architektów, urzędników.
Plany przekształcenia ulicy Starowiejskiej w strefę ograniczonego ruchu lub deptak
określono wielokrotnie mianem „groźby”.
Na stronie internetowej Stowarzyszenia „Kupcy Starowiejskiej” zamieszczono
manifest o następującej treści: „My – mieszkańcy, kupcy i miłośnicy ulicy nie popieramy takich działań projektantów. Poprzez założenie stowarzyszenia chcemy
wyrazić swój głośny sprzeciw. Taki rodzaj zmian nie jest dobry dla naszej ulicy.
Oczywistym jest fakt, że Starowiejska wymaga odświeżenia, ale nie tak radykalnego! (…) Deptak oznacza zamknięcie ruchu kołowego, co pociąga za sobą wiele
negatywnych skutków. Począwszy od pozbawienia mieszkańców ulicy możliwości
zaparkowania aut pod swoimi domami skończywszy na powstaniu korków na terenie całego Śródmieścia. Kupcy oraz klienci będą mieli z kolei problem z pozosta-
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wieniem pojazdu pod punktami handlowymi, co może spowodować upadek wielu
przedsiębiorstw” 30.
Fundamentalnym elementem projektu Civitas Dyn@mo są działania mające na
celu aktywizację społeczeństwa, konsultacje, udział mieszkańców miast w podejmowanych działaniach i poprzedzanie ich podnoszeniem świadomości z zakresu
zagadnień zrównoważonego transportu. Paradoksalnie, w opisanym przypadku
mieszkańcy ulicy potencjalnie objętej projektem nie zostali zaproszeni do udziału
w podejmowaniu decyzji, a dyskusja społeczna miała miejsce już po wstępnym
wyborze ulic. Poczucie pominięcia w procesie decyzyjnym doprowadziło do obudzenia ruchów miejskich wymuszających komunikację na władzach miasta. Reakcja
członków stowarzyszenia oraz jego zwolenników wskazała także na niepodważalną
rolę analiz przyczyn problemów i możliwych rozwiązań dla każdego odrębnego
przypadku. Niezależność jaką zapewnia indywidualny środek transportu oraz związany z jego posiadaniem prestiż wciąż funkcjonuje we mentalności współczesnego
mieszkańca polskiego miasta. Od władz miasta oczekuje się rozwoju infrastruktury
parkingowej oraz poszerzenia ulic. Nie istnieje gotowość na zmiany w kierunku
„zielonej mobilności”. Wspomniane pominięcie w rozważanych zmianach w funkcjonowaniu jednej z głównych ulic miasta zostało także odebrane jako ograniczenie
prawa własności i próba wykluczenia.
Kampania informacyjna w ramach opisywanego projektu została przeprowadzona niewłaściwie i na niewystarczającą skalę. Świadczy o tym forma i treść cytowanego wpisu definiującego działania stowarzyszenia Kupców Starowiejskiej.
Za pozytywny aspekt zaistniałej sytuacji można uznać nieczęsto lokalnie spotykane zjawisko aktywizacji ruchów miejskich. Warto jednak zwrócić uwagę na
fakt, że ostatecznie działania okazały się zdystansowane i powierzchowne, pozbawione reprezentantów w postaci rzeczywistych osób. Fenomen nie wykroczył poza
plakaty na witrynach, wpisy informacyjne na portalach społecznościowych i stronie
internetowej. Faktyczne ożywienie ulicy przy udziale mieszkańców i kupców nie
nastąpiło.
Zakończenie
Opisana w artykule sytuacja śródmieścia Gdyni, szczególnie ulicy Starowiejskiej ukazuje jej problemy. Ma miejsce obniżenie wartości ulicy jako przestrzeni
publicznej, obniżenie prestiżu. Przebywanie i korzystanie z ulicy przez pieszych jest
niekomfortowe, czasem utrudnione. Proponowane przez władze miasta zmiany spotykają się z dużą krytyką, szczególnie kupców.
W celu znalezienia odpowiednich rozwiązań dla każdego przypadku konieczna
jest dogłębna, indywidualna analiza. Rozwiązania te mogą okazać się złożone, wymagające działań w wielu obszarach . Idee zrównoważonego transportu, wprowadzane sukcesywnie w miastach europejskich zawierają w sobie potencjalne sugestie
Kupcy Starowiejskiej, Nasze idee, http://kupcystarowiejskiej.pl/, dostęp dnia 9 września 2015 r.
30
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dla rewitalizacji śródmieść, w tym ulic handlowych. Efektywną metodą może być
wprowadzanie stref ograniczonego ruchu. Skuteczność rozwiązań uwarunkowana
jest odpowiednią kolejnością działań, zapewnieniem od początku partycypacji społecznej mieszkańców miast.
W przypadku ulicy Starowiejskiej, planowana strefa ograniczonego ruchu, mogąca zwiększyć jej atrakcyjność, podnieść prestiż, umożliwić dalsze inwestycje,
spotkała się ze sprzeciwem organizacji społecznych zrzeszających kupców i mieszkańców. Sytuacja taka powstała z powodu braku odpowiedniej kampanii informacyjnej oraz niewłaściwej kolejności działań. Rozwiązanie nie zostało wytypowane
jako recepta na specyficzne problemy konkretnej lokalizacji, ale konkretna lokalizacja została wytypowana, aby możliwe było zrealizowane pełnego spektrum działań
w ramach dużego projektu. Mieszkańcy Gdyni nie są zaznajomieni z ideami zrównoważonego transportu i nie są gotowi na zmianę stylu życia 31, odrzucają tym samym możliwie słuszne idee. W ramach planowanych działań z zakresu Civitas
Dyn@mo nie uwzględniono rozwiązań równoważących wyłączenie ulicy Starowiejskiej z ruchu.
Reasumując, strefy ograniczonego ruchu są możliwą receptą na problemy ulic
handlowych, ale ich implementacja w objętym zmianami projektowymi mieście
powinna być zastosowana odpowiednio w miejscu i czasie. Dotyczyć ona musi ulicy, na której taka strefa przeniesie korzyści dla mieszkańców, kupców, przedsiębiorców oraz spowoduje pojawienie się większej liczby „gości” 32. Nie jest możliwe
pomijanie tożsamości miejsca, które oprócz struktury urbanistycznej i architektonicznej tworzą przede wszystkim mieszkańcy. Jeśli te warunki zostaną spełnione,
rewitalizacja ulicy handlowej przy pomocy wprowadzenia strefy ograniczonego
ruchu może zakończyć się sukcesem mającym znaczenie dla całego miasta.
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Streszczenie
Ulice handlowe pełnią istotne funkcje w śródmieściach miast: transportowe,
wizerunkowe, są przestrzeniami publicznymi. Współczesne strategie rozwoju miast
podkreślają kluczową rolę śródmieść w procesie ich odradzania. Uwzględnienie
zwiększonego udziału pieszych i rowerzystów w ruchu może stać się impulsem dla
rewitalizacji śródmiejskich ulic. Przy wzrastającej liczbie centrów i galerii handlowych wymagają one szczególnej uwagi, ich kondycja ma wpływ na wizerunek
całego miasta. Artykuł, opisując problematykę na przykładzie ulicy Starowiejskiej
w Gdyni, próbuje określić, czy wprowadzanie stref ograniczonego ruchu może być
rozwiązaniem dla problemów ulic handlowych. Zdefiniowanie pojęć związanych ze
współczesnym miastem poprzedza zauważenie i opisanie problemu, określenie jego
możliwych przyczyn oraz poszukiwanie rozwiązań. Strefy ograniczonego ruchu
określane są jako jedne z możliwych odpowiedzi na problemy ulic handlowych
w śródmieściach. Opisany jest udział Gdyni w projekcie Civitas Dyn@mo, cele
i zasady jego działania, reakcje społeczne na planowane zmiany. Strefy ograniczonego ruchu są możliwą receptą na problemy ulic handlowych, ale ich zastosowanie
w objętym zmianami projektowymi mieście powinna być odpowiednio zlokalizowana w miejscu i czasie. Nie jest możliwe pomijanie tożsamości miejsca, które
37

oprócz struktury urbanistycznej i architektonicznej tworzą przede wszystkim mieszkańcy.
Summary
Shopping streets act as transportation axes, image creators and public areas.
Contemporary strategies for development of cities emphasize the role of the centers
as essential in their revitalization. Including growing participation of pedestrians and
cyclists in the traffic may become a stimulus for regeneration of the central streets.
With growing numbers of shopping malls of various types and sizes they need special attention, as their condition influence image of a whole city. The article, describes the issues analyzing an example of Starowiejska street in Gdynia and tries to
determine if implementing pedestrian or low traffic areas can be a solution for problems of shopping streets. Defining concepts and terms connected with modern, resurgent city is followed by defining the problem, specifying its possible reasons and
searching for solutions. Limited traffic zones and promenades might be one of possible answers to high street problems in downtowns. The text describes participation
of Gdynia in Civitas Dyn@mo project, aims and principles of operation, social reactions to planned changes. Article determines pedestrian areas as possible answer to
described problems of shopping streets but emphasizes that their implementation
must be correctly located in place and time. It is not possible to omit identity of
place, which apart from architecture and urbanism is above all created by city main
actors – inhabitants, modern burghers and their needs.
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CZĘŚĆ II
PART II
EKONOMIA
ECONOMY
Jerzy Czesław Ossowski

WZROST GOSPODARCZY POLSKI PO WSTĄPIENIU
DO UNII EUROPEJSKIEJ – ANALIZA PORÓWNAWCZA
Słowa kluczowe: stopa wzrostu gospodarczego, wstąpienie do Unii Europejskiej,
koniunktura gospodarcza.

ECONOMIC GROWTH OF POLAND AFTER ACCESSION
TO THE EUROPEAN UNION – COMPARATIVE ANALYSIS
Keywords: rate of economic growth, accession to the European Union, economic
conditions.
Wstęp
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku zmieniło gruntownie warunki funkcjonowania jej gospodarki z uwagi na poszerzenie się rynków towarowych oraz rynków usług, pracy a ponadto rynków kapitałowych. Przed polskimi przedsiębiorstwami zostały otwarte bardzo chłonne ale i wymagające rynki wysoko rozwiniętych krajów europejskich, rynki obejmujące blisko 0,5 miliarda ludności. Zmieniły się nie tylko warunki popytowe na polskie produkty. Zmieniły się
bowiem również warunki podażowe. Na dotychczasowe rynki wewnętrzne mogły
swobodnie napływać produkty z pozostałych krajów Unii Europejskiej – często
produkty o najwyższych standardach jakościowych. Wzmogła się tym samym konkurencyjność w zakresie wytwarzanych produktów. Z drugiej strony swobodzie
przepływów towarów towarzyszyła również swoboda przepływu kapitałów. Mógł
tym samym swobodnie napływać kapitał oraz związane z nim inwestycje w sferę
realną oraz finansową gospodarki polskiej. Przyciągnięcie inwestycji zagranicznych
w Polsce, szczególnie w sferze realnej, wymagało przygotowania warunków do poprawy ich efektywności funkcjonowania. Polska w momencie przystąpienia do Unii,
mimo niewątpliwych sukcesów gospodarczych osiągniętych w pierwszej fazie trans39

formacji, charakteryzowała się olbrzymimi niedostatkami w zakresie poziomu infrastruktury zarówno gospodarczej jak i społecznej. Nadgonieniu tych zaległości służyć
miały fundusze unijne przeznaczone między innymi na remonty i budowę nowych
dróg, modernizację sieci kolejowych, budowę różnorodnych obiektów gospodarczych (np. ochrony środowiska), obiektów kulturalnych, naukowych, oświatowych
i rekreacyjnych. Z informacji przedstawionej przez Ministerstwo Finansów wynika,
że od 1 maja 2004 roku do 31 grudnia 2014 roku transfery z UE do Polski wyniosły
121,5 miliarda Euro. Z tego na Politykę Spójności przeznaczonych zostało 77,7
miliarda Euro a na Wspólną Politykę Rolną 39,5 miliarda Euro. Z drugiej strony
wpłaty Polski do budżetu UE wyniosły 38,2 miliarda Euro. Oznacza to, że netto
Polska uzyskała pomoc unijną wynoszącą 83,1 miliarda Euro. Środki te w dużej
mierze poprawiły jakość infrastruktury gospodarczej. Jednak przyciągnięcie inwestycji zagranicznych w sferę realną gospodarki polskiej wymagało nie tylko zmiany
rzeczowych czynników infrastrukturalnych. Wymagało zmian jakościowych
w czynniku ludzkim. A Polska w momencie wejścia na drogę transformacji miała
olbrzymie zaległości w zakresie liczby ludności z wyższym wykształceniem, a więc
w zakresie osób przygotowanych do pracy w warunkach gwałtownie zmieniającej
sie technologii produkcji (między innymi informatyzacja) oraz globalizacji (znajomości obcych kultur oraz języków obcych). Okres transformacji nie został w tym
zakresie zmarnowany. Z informacji przedstawionej przez Główny rząd Statystyczny
oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynika, że w roku akademickim
1990/1991 studiowało w Polsce zaledwie 390 tys. osób. W następnych latach liczba
ta gwałtownie wzrastała, osiągając w roku akademicki 2005/2006 rekordową wielkość 1,95 miliona osób. Obecnie liczba ta z uwagi na zmiany demograficzne
zmniejszyła się do około 1,5 miliona osób. Jednak w zakresie stopnia skolaryzacji
Polska osiągnęła jeden z najwyższych poziomów w świecie. W roku 1990 współczynnik ten wynosił zaledwie 9,8%. Już w roku 2000 osiągnął poziom 30,6%. Praktycznie rzecz biorąc od roku 2007 utrzymuje się na poziomie przekraczającym 40%.
Warto zauważyć, że przez szereg długich lat liczba studentów studiów niestacjonarnych w ogólnej liczbie studentów przekraczała znacznie poziom 50%. Z pewnym
przybliżeniem możemy uznać, że studenci studiów niestacjonarnych są z jednej
strony osobami pracującymi, a z drugiej strony są osobami ponoszącymi koszty
studiowania, co uznać można za ewenement w skali przynajmniej Europy dotyczący
ich aspiracji w zakresie awansu społecznego. Można to jednocześnie ocenić za
symptom przejawu przedsiębiorczości młodej generacji wkraczającej na rynek pracy
w okresie transformacji gospodarczej. Pokolenie to bowiem w dużej mierze swój
awans społeczny zawdzięczało ponoszonym przez siebie kosztom.
Warto zauważyć, że 1 maja 2004 roku do Unii Europejskiej wraz z Polską
przystąpiło łącznie dziesięć państw europejskich. Były to kraje nadbałtyckie, takie
jak Estonia, Litwa i Łotwa, kraje Europy Środkowej zaliczane wraz z Polską do
tak zwanej grupy wyszehradzkiej, czyli Czechy, Słowacja i Węgry oraz Słowenia, nie zaliczana do tej grupy państw oraz Malta i Cypr. Powstaje pytanie, czy
z perspektywy dnia dzisiejszego efekty wstąpienia Polski do Unii Europejskiej,
w kontekście zarysowanej sytuacji, wyróżniało ją na tle pozostałych krajów
z którymi przystąpiła do tej wspólnoty? Pytanie to jest w sensie poznawczo nie
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tylko interesujące ale i ważne, jako że oceniany okres obejmuje dwa zasadniczo różniące się podokresy. Podokres pierwszy obejmuje lata 2004−2007 – a więc lata
światowej koniunktury gospodarczej. Z kolei podokres drugi obejmuje lata
2008−2014 – a więc lata światowej dekoniunktury gospodarczej z silnie zarysowanym podokresem światowego kryzysu na rynkach finansowych w latach 2008−2010.
Celem udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie warto zastanowić się nad porównaniem dynamiki wzrostu gospodarczego Polski z pozostałymi krajami z którymi Polska
przystąpiła do Unii Europejskiej. Szczególnie interesujące wydaje się porównanie
z krajami nadbałtyckimi oraz krajami grupy wyszehradzkiej a więc krajami, które
wcześniej musiały borykać się z transformowaniem swoich gospodarek z systemów
gospodarek centralnie planowanych na tory gospodarek rynkowych. Każde z tych
krajów prowadziła po okresie wejścia do UE inną politykę gospodarczą. Tym samym
inna była ich polityka w zakresie struktury i wykorzystania funduszy unijnych, tzn.
funduszy spójnościowych, strukturalnych oraz wspólnej polityki rolnej.
1.

Wzrost gospodarczy Polski na tle wzrostu gospodarczego krajów nadbałtyckich i grupy wyszehradzkiej w latach 2003−2014.

Rozważmy informacje zawarte w Tablicy 1 charakteryzujące dynamikę oraz
stopę wzrostu PKB w 10 krajach przyjętych do Unii Europejskiej w 2003 roku.
Tablica1. Dynamika wzrostu PKB (iYt/2003) oraz procentowy przyrost PKB (rYt/2003)
w 10-ciu krajach przyjętych do UE w 2004 r. (2003 r.=100).
PAŃSTWO

Dynamika wzrostu PKB

Stopa przyrostu PKB

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Cypr

119,5

113,0

112,6

19,5

13,0

12,6

Czechy

128,5

127,4

124,4

28,5

27,4

24,4

Estonia

131,7

132,7

135,5

31,7

32,7

35,5

Litwa

134,2

138,7

142,7

34,2

38,7

42,7

Łotwa

127,9

133,1

136,4

27,9

33,1

36,4

Malta

118,1

121,8

126,1

18,10

21,8

26,1

POLSKA

146,3

148,6

153,8

46,3

48,7

53,8

Słowacja

147,8

149,1

152,7

47,8

49,1

52,7

Słowenia

116,5

115,2

118,2

16,5

15,2

18,2

Węgry

107,6

108,8

112,7

7,6

8,8

12,7

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
Charakteryzując dynamikę wzrostu PKB uznano, że poziom produktu PKB (Y)
w roku poprzedzającym przystąpienie do Unii Europejskiej był równy 100. W rezultacie miarę dynamiki wzrostu definiujemy następująco:
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iYt /j 2003 =

Yt j
⋅ 100
Y2003

(1)

gdzie Yt jest wielkością PKB w roku t (t=2004,2005, ...,2014) a Y2003 poziomem
tegoż produktu w roku 2003, tj. w roku poprzedzającym przystąpienie każdego
z rozważanych krajów do UE. Na podstawie powyżej zdefiniowanego miernika
powiemy, jaki poziom PKB osiągnęło wyróżnione państwo j-te, jeżeli uznamy, że
poziom jego PKB w roku 2003 wynosił 100.
Z kolei miarę przyrostu procentowego PKB określono na podstawie następująco zdefiniowanego wskaźnika:
rYt /j 2003 =

j

 Yt j
∆Yt j
Yt j − Y2003

100
100
⋅
=
− 1 ⋅ 100
⋅
=
j
j
j

Y2003
Y2003

 Y2003

(2)

gdzie Y2013 jest poziomem tegoż produktu w roku 2013, tj w roku poprzedzającym przystąpienie każdego z rozważanych krajów do UE. Na podstawie powyżej
zdefiniowanego miernika powiemy, o ile procent w kraju j-tym wzrósł PKB w roku
t w stosunku do roku 2003, a więc roku poprzedzającego przystąpienie tego kraju do
Unii Europejskiej.
Wykorzystując informacje zawarte w Tablicy 1 na Wykresie 1, zgodnie z formułą (2), przedstawiono procentowy przyrost PKB wyróżnionych krajów w roku
2014 w stosunku do roku poprzedzającego ich przystąpienie do Unii Europejskiej.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych w Tablicy 1.
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Analizując Wykres 1 oraz dane zawarte w Tablicy 1 stwierdzamy, że analizowane państwa charakteryzowały się znacznie różniącymi się przyrostami PKB.
Uwzględniając kryterium procentowego przyrostu PKB w okresie przynależności
tych państw do Unii Europejskiej wyróżnić możemy cztery podgrupy:
1.

Podgrupa pierwsza obejmująca Polskę i Słowację, w których przyrost PKB
przekroczył 50 procent.

2.

Podgrupa druga obejmująca kraje nadbałtyckie – Litwę, Łotwę i Estonię, których przyrost PKB mieścił się w granicach od 35 do 45 procent.

3.

Podgrupa trzecia obejmująca trzy kraje – Maltę, Czechy i Słowenię, których
przyrost PKB w analizowanych latach oscylował w granicach 20-25 procent,

4.

Podgrupa czwarta obejmująca dwa kraje – Węgry i Cypr, których przyrost
PKB w analizowanych latach nieznacznie przekroczył 10 procent.

Z powyższego wynika, że liderami wzrostu gospodarczego w analizowanym
okresie okazały się Polska i Słowacja. Najsłabszym wzrostem gospodarczym wykazały sie Cypr i Węgry. Koncentrując swoją uwagę na krajach nadbałtyckich
i krajach grupy wyszehradzkiej, zastanówmy się, jak przebiegał proces wzrostu
gospodarczego w tych państwach w poszczególnych latach ich przynależności do
Unii Europejskiej. W Tablicy 2 przedstawiono indeksy dynamiki wzrostu tych państw wyliczone zgodnie z formułą (1).
Tablica 2. Dynamika wzrostu PKB (iYt/2003) w Krajach Nadbałtyckich oraz Grupy
Wyszehradzkiej w latach 2003−2014 (rok 2003=100,0).
Rok

Polska

Estonia

Litwa

Łotwa

Czechy

Słowacja

Węgry

2003

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2004

105,3

106,3

107,4

108,8

104,7

105,0

104,8

2005

109,1

115,7

115,8

119,8

111,8

112,1

109,0

2006

115,8

127,4

124,8

133,0

119,6

121,4

113,2

2007

123,7

137,0

137,0

146,2

126,4

134,2

113,3

2008

130,1

131,2

141,0

142,2

130,4

141,9

114,4

2009

132,2

112,8

120,1

117,0

124,5

135,0

106,6

2010

137,3

115,6

122,0

115,4

127,6

140,9

107,7

2011

143,4

126,8

129,4

121,6

129,9

145,1

109,5

2012

146,2

131,7

134,2

127,9

128,5

147,8

107,6

2013

148,7

132,7

138,7

133,1

127,4

149,1

108,8

2014

153,8

135,5

142,7

136,4

124,4

152,7

112,7

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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Na podstawie informacji zawartych w Tablicy 2 sporządzono Wykres 2 przedstawiający obraz graficzny dynamiki wzrostu PKB (iY) w krajach nadbałtyckich
w konfrontacji z dynamiką wzrostu PKB w Polsce.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych w Tablicy 2.
Z analizy Wykresu 2 wynika, że w odróżnieniu od państw Grupy Bałtyckiej
gospodarka Polski charakteryzowała sie stosunkowo równomiernym wzrostem,
osiągając w 2014 roku poziom 153,8% swojego 100% poziomu z 1993 roku. Warto
zauważyć, że wszystkie kraje nadbałtyckie w okresie światowej koniunktury gospodarczej, tj. do roku 2007 wykazywały znacznie większą dynamikę wzrostu. Poziom
wzrostu PKB Polski w ostatnim roku koniunktury w porównaniu z rokiem 2003
wyniósł 123,7. Natomiast największy wzrost wykazała Łotwa, której przyrost produktu w 2007 w stosunku do roku 2003 wyniósł aż 46,2%. Przyrost ten w przypadku
Estonii wynosił 37%. Z kolei Litwa wykazała się w 2007 roku w porównaniu z rokiem 2003 wzrostem 37% i jako jedyny kraj nadbałtycki utrzymała przyrost produktu w pierwszym roku kryzysu światowego tj. 2008. Gwałtowny spadek poziomu
produktu krajowego we wszystkich krajach nadbałtyckich zaobserwowano w 2009
roku. Po tym roku w zasadzie wszystkie kraje nadbałtyckie wykazały się stosunkowo dużym przyrostem produktu. Z analizy Wykresu 2, wzrost ten nie wystarcza aby
w najbliższych latach kraje te mogły przybliżyć się do poziomu wzrostu wykazanego przez Polskę.
Rozważmy obecnie Wykres 3 na którym przedstawiono dynamikę wzrostu
PKB w krajach grupy wyszehradzkiej.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych w Tablicy 2.
Z analizy Wykresu 2 wynika, że w grupie czterech analizowanych krajów dwa
z nich, tj. Polska i Słowacja wyróżniały się stosunkowo dużym przyrostem PKB.
Przy czym wzrost ten w przypadku Słowacji w okresie poprzedzającym kryzys
światowy był znacznie wyższy od wzrostu obserwowanego w Polsce. W roku 2009
w Słowacji nastąpił spadek produktu krajowego i po tym okresie dynamiki wzrostu
PKB w Polsce i Słowacji wyrównały się. Jak wynika z danych zawartych w tablicach 1 i 2 oraz wykresów 1 i 3 kraje te w roku 2014 osiągnęły w stosunku do roku
2003 przyrost PKB wynoszący około 53%. Nieco inaczej należy ocenić gospodarkę
Czech. Do roku poprzedzającego pojawienie się światowego kryzysu Czechy wykazywały dynamikę wzrostu PKB zbliżoną do dynamiki wzrostu obserwowanej
w Polsce. Zasadnicza różnica pomiędzy obu gospodarkami wystąpiła po roku 2008.
W roku 2009 nastąpił w Czechach spadek PKB. Z kolei w następnych latach zaobserwować można w kraju tym stagnację gospodarczą. Jeszcze inaczej sytuacja
przedstawia się na Węgrzech. Zahamowanie wzrostu gospodarczego Węgier można
było zaobserwować już w roku 2007, a więc ostatnim roku światowej koniunktury
gospodarczej. Następnie po spadku PKB w roku 2009 do poziomu roku 2004 gospodarka wykazywała stagnację. Dopiero w roku 2014 obserwujemy większy przyrost produktu krajowego.
2.

Roczne stopy wzrostu gospodarczego krajów nadbałtyckich i grupy wyszehradzkiej w latach 2003−2014.

Prowadzone powyżej rozważania dotyczące dynamiki zmian wzrostu gospodarczego wyróżnionych krajów warto wzbogacić o analizę rocznych stóp wzrostu.
Stopy te obliczamy zgodnie z następującą regułą:
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rYt /j 2003

=

∆iYt j
iYt −j 1

⋅ 100 =

iYt j − iYt −j 1
iYt −j 1

 iY j

⋅ 100 =  tj − 1 ⋅ 100
Y

 t −1


(3)

iYtj

jest jednopodstawowym indeksem wzrostu PKB w roku t w kraju jgdzie
tym. Na podstawie powyżej zdefiniowanego miernika powiemy, o ile procent
w roku t w porównaniu z rokiem poprzednim (t-1) wzrósł PKB w kraju j-tym. Wykorzystując dane statystyczne zamieszczone w tablicy 2 dokonano obliczeń rocznych stóp wzrostu zgodnie z regułą (3). Wyliczone roczne stopy wzrostu PKB zamieszczono w Tablicy 3 a ich obrazy graficzne zamieszczono na Wykresach 4 i 5.
Tablica 3. Roczne stopy wzrostu PKB (rYt) w krajach nadbałtyckich oraz krajach
grupy wyszehradzkiej w latach 2004−2014.
Polska

Estonia

Litwa

Łotwa

Czechy

Słowacja

Węgry

ROK

rYpol

rYest

rYlit

rYlot

rYcze

rYslow

rYweg

2004

5,3

6,3

7,4

8,8

4,7

5

4,8

2005

3,6

8,8

7,8

10,1

6,8

6,8

4,0

2006

6,2

10,1

7,8

11,0

7,0

8,3

3,9

2007

6,7

7,5

9,8

9,9

5,7

10,5

0,1

2008

5,2

-4,2

2,9

-2,7

3,2

5,7

1,0

2009

1,6

-14,0

-14,8

-17,7

-4,5

-4,9

-6,8

2010

3,9

2,5

1,6

-1,4

2,5

4,4

1,0

2011

4,4

9,7

6,1

5,4

1,8

3,0

1,7

2012

2,0

3,9

3,7

5,2

-1,1

1,9

-1,7

2013

1,7

0,8

3,4

4,1

-0,9

0,9

1,1

2014

3,4

2,1

2,9

2,5

-2,4

2,4

3,6

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
Analizując dane zawarte w Tablicy 3 stwierdzamy, że w latach 2006−2007,
poprzedzających światowy kryzys gospodarczy, największy wzrost gospodarczy
mierzony rocznymi stopami wzrostu PKB wykazywały kraje nadbałtyckie oraz
z krajów grupy wyszehradzkiej Słowacja. Wzrost ten był bliski (a niekiedy przekraczał) 10%. W latach koniunktury gospodarczej Polska i Czechy należały do krajów
o zbliżonym rocznym wzroście gospodarczym mieszczącym się w granicach
6%−7%. Z drugiej strony to właśnie kraje nadbałtyckie w roku 2009 wykazały się
najwyższym spadkiem wzrostu gospodarczego. Spadek ten wyrażony za pomocą
rocznej stopy wzrostu (w tym wypadku spadku) osiągnął rekordowe wielkości wy46

noszące w przypadku Estonii − 14%, w przypadku Litwy − 14,8% oraz w Przypadku Łotwy aż – 17,7%. Łatwo to zaobserwować na Wykresie 4.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych w Tablicy 3.
Nieco inaczej przedstawia się sytuacja w krajach grupy wyszehradzkiej. Roczne stopy wzrostu PKB w okresie koniunktury były w tych krajach niższe aniżeli
w krajach nadbałtyckich, pomijając Słowację. Z drugiej strony spadek PKB mierzony roczną stopą wzrostu (faktycznie spadku) również był niższy aniżeli w krajach
nadbałtyckich. W przypadku Czech roczny spadek PKB wynosił wówczas – 4,5%,
w przypadku Słowacji – 4,9% a w przypadku Węgier – 6,8%. Należy podkreślić, że
jedynym krajem, który wykazywał cały czas wzrost gospodarczy była Polska 1.

1

W artykule [Ossowski J. Cz.: Zatrudnienie a wzrost gospodarczy w teorii i w rzeczywistości gospodarki polskiej, Przeglad Statystyczny, tom 57/2010, nr 1, s. 34−52] wykazano, że aby zatrudnienie w Polsce wzrastało to roczna stopa wzrosty produktu krajowego
(rY) powinna była:
– utrwalić się na poziomie przekraczającym 4,6% w latach 1996−2004,
– utrwalić się w granicach nie większych, niż 2,6% po roku 2004.
Oznacza to, że mimo występującego wzrostu gospodarczego w latach 2009−2014 wzrost
ten, mimo iż był dodatni, to nie zawsze był wystarczająco wysoki, aby kreować nowe
miejsca pracy albo utrzymać miejsca już istniejące. Tym należy tłumaczyć, iż do roku
2013 w Polsce wzrastało bezrobocie. Dopiero w roku 2014 zaobserwowaliśmy malejący
trend poziomu bezrobocia oraz rosnący trend poziomu zatrudnienia.

47

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych w Tablicy 3.
Tradycyjnie w statystyce opisowej przy określaniu średniego tempa zmian dowolnej zmiennej y wykorzystuje jej indeksy łańcuchowe 2. Wówczas średnią geometryczną tempa zmian zmiennej y obliczamy według następującego wzoru:

i g = n −1

y
y
y
y 2 y3 y 4
⋅
⋅
⋅ ... ⋅ n −1 ⋅ n = n −1 n
y1 y 2 y 3
y n − 2 y n −1
y1

(4)

Na tej podstawie średnie tempo wzrostu zmiennej y w okresie od t=1 do t=n
oblicza się według następującej reguły:

ry % = (i g − 1) ⋅ 100

(5)

Z końcowej części relacji (4) wynika, że średnia geometryczna indeksu tempa
wzrostu zmiennej y jest pierwiastkiem stopnia (n-1) z ilorazu poziomu badanego
zjawiska z okresu ostatniego i pierwszego. Oznacza to, że decydujące znaczenie
przy wyznaczeniu tego indeksu mają jedynie pierwsza i ostania obserwacja analizowanej zmiennej w badanym okresie. Pomija się tym samym informacje o dynamice
zmian zmiennej y w całym okresie prowadzonej analizy. Z tych też względów
w niniejszym artykule celem wyznaczenia średniego rocznego tempa wzrostu PKB
(Y) w analizowanych krajach posłużono się modelem wykładniczym opisującym
tempo wzrostu PKB. Składnik deterministyczny tego modelu ma następującą postać:

iYt = B0 ⋅ e β ⋅t

(6)

Patrz: Jóźwiak J., Podgórski J.: Statystyka od podstaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001, s. 489−496, Sobczak M.: Statystyka, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 1995, s. 276−278.

2
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gdzie t jest numerem roku. Łatwo jest wykazać, że na podstawie powyższego
modelu średnio roczne tempo wzrostu PKB obliczymy w następujący sposób:

rY % = (e β − 1) ⋅ 100

(7)

W analizie empirycznej wykorzystujemy następującą postać modelu (6):

iYt = B0 ⋅ e β ⋅t ⋅ e e t

(8)

Celem oszacowania parametrów modelu (8) dokonujemy jego linearyzacji poprzez obustronne jego zlogarytmowanie:

ln iYt = β 0 + β ⋅ t + ε t ,

( β 0 = ln B0 ).

(9)

Powyższy model, wykorzystując dane zawarte w Tablicy 2, oszacowano przy
zastosowaniu metody najmniejszych kwadratów (MNK). Zauważmy, że szacując
parametry strukturalne modelu (9) wykorzystujemy wszystkie informacje o danej
zmiennej z całego badanego okresu. Stylizowane wydruki z oszacowań modelu (9)
dla analizowanych państw przedstawiono w Dodatku do artykułu. Teoretyczne modele wzrostu oraz średnie roczne tempa wzrostu wyróżnionych państw przedstawiają się następująco:
1.

Polska

iYˆt = 98,7 ⋅ e 0,0395⋅t
2.

⇒ rYˆ = (e 0,0242 − 1) ⋅ 100 = 2,45%

(10.3)

⇒ rYˆ = (e 0,0152 − 1) ⋅ 100 = 1,53%

(10.4)

⇒ rYˆ = (e 0,0194 − 1) ⋅ 100 = 1,96%

(10.5)

⇒ rYˆ = (e 0,0375 − 1) ⋅ 100 = 3,82%

(10.6)

Czechy

iYˆt = 106,55 ⋅ e 0,0194⋅t
6.

(10.2)

Łotwa

iYˆt = 112,73 ⋅ e 0,0152⋅t
5.

⇒ rYˆ = (e 0,0194 − 1) ⋅ 100 = 1,96%

Litwa

iYˆt = 107,14 ⋅ e 0,0242⋅t
4.

(10.1)

Estonia

iYˆt = 107,64 ⋅ e 0,0194⋅t
3.

⇒ rYˆ = (e 0,0395 − 1) ⋅ 100 = 4,03%

Słowacja

iYˆt = 102,55 ⋅ e 0,0375⋅t
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7.

Węgry

iYˆt = 106,03 ⋅ e 0,0041⋅t

⇒ rYˆ = (e 0,0041 − 1) ⋅ 100 = 0,41%

(10.7)

Na podstawie przedstawionych powyżej oszacowań wynika, że w latach
2003−2014 najwyższą przeciętną roczną stopą wzrostu PKB charakteryzowała się
Polska (4,03%). Na drugim miejscu odnotowujemy Słowację ze stopą wzrostu
3,82%. W dalszej kolejności są Litwa (2,45%) oraz Estonia (1,96%) i Czechy
(1,96%). Klasyfikację tę zamykają Łotwa (1,53%) i Węgry (0,41%).
Z przeprowadzonej analizy w dwu pierwszych częściach artykułu wynika,
że decydujące znaczenie w zakresie wzrostu gospodarczego państw nadbałtyckich
i grupy wyszehradzkiej w okresie od przystąpienia do Unii Europejskiej do roku
2014 była ich odporność na światowy kryzys gospodarczy. Dlatego warto zastanowić się, jak gospodarki tych państw zmieniały się w okresie kryzysu gospodarczego
na tle pozostałych państw Unii Europejskiej.
3.

Dynamika wzrostu oraz procentowy przyrost PKB w Krajach Unii Europejskiej w latach światowego kryzysu gospodarczego.

Światowy kryzys gospodarczy rozpoczął się w drugiej połowie 2008 roku. Możemy więc uznać, że rok 2007 był ostatnim rokiem koniunktury gospodarczej.
Z tych też względów, aby określić dynamikę zmian gospodarczych w krajach Unii
Europejskiej, posłużono się następująco zdefiniowanymi miernikami dynamiki
wzrostu oraz procentowego przyrostu PKB:

iYt /j 2007 =

rYt /j 2007 =

Yt j
⋅ 100
Y2007

∆Yt j
j
Y2007

⋅ 100 =

(11)
j
Yt j − Y2007
j
Y2007

 Yj

⋅ 100 =  jt − 1 ⋅ 100
Y

 2007


(12)

gdzie Yt jest wielkością PKB w roku t (t=2012, 2013, 2014) a Y2007 jest poziomem tegoż produktu w roku 2007, tj. w ostatnim roku światowej koniunktury gospodarczej.
W Tablicy 4 przedstawiono dynamikę wzrostu oraz procentowy przyrost PKB
w krajach UE oraz wybranych krajach świata w latach 2012, 2013 i 2014 w odniesieniu do roku 2007.
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Tablica 4. Dynamika wzrostu oraz procentowy przyrost PKB w Krajach Unii Europejskiej w latach 2012/13/14 (2007 r.=100).
PAŃSTWO
Austria
Belgia
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Litwa
Luks-rg
Łotwa
Malta
Niemcy
POLSKA
Portugalia
Rumunia
Słowacja
Słowenia
Szwecja
Węgry
W.Bryt.
Włochy

2012 r.
103,0
102,1
103,4
91,0
100,9
101,7
95,5
96,1
96,6
100,4
79,9
95,4
99,2
92,7
98,0
98,2
87,5
107,0
103,8
118,2
94,6
102,1
110,1
94,7
104,5
95,0
96,7
93,3

Chiny
Korea Pd
Rosja
USA
Szwajcaria
Turcja

155,5
115,3
109,3
104,0
106,2
116,1

2013 r. 2014 r.
103,3
103,8
102,3
103,4
104,1
105,9
89,9
86,3
95,4
95,0
100,7
98,4
95,9
97,0
96,9
98,9
95,2
94,8
100,6
100,7
76,9
77,5
94,3
95,7
98,4
99,4
92,5
96,9
101,2
104,2
100,4
102,4
91,1
93,3
110,4
114,2
104,3
105,9
120,1
124,3
93,2
94,1
105,6
108,6
111,1
113,8
93,7
96,2
106,2
108,0
96,0
100,7
98,4
101,3
91,3
90,9
Wybrane kraje świata
?166,4
?
118,8
122,7
110,8
?
105,9
108,5
108,3
110,4
121,0
124,5

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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2012 r.
3,0
2,1
3,4
-9,0
0,9
1,7
-4,5
-3,9
-3,4
0,4
-20,1
-4,6
-0,8
-7,3
-2,0
-1,8
-12,5
7,0
3,8
18,2
-5,4
2,1
10,1
-5,3
4,5
-5,0
-3,3
-7,0

2013 r.
3,3
2,3
4,1
-10,1
-4,6
0,7
-4,6
-3,1
-4,8
0,6
-23,1
-5,7
-1,6
-7,5
1,2
0,4
-8,9
10,4
4,3
20,1
-6,8
5,6
11,1
-6,3
6,2
-4,0
-1,6
-8,7

2014 r.
3,8
3,4
5,9
-13,7
-5,0
-1,4
-3,0
-1,1
-5,2
0,7
-22,5
-4,3
-0,6
-3,1
4,2
2,4
-6,7
14,2
5,9
24,3
-5,9
8,6
13,8
-3,8
8,0
0,7
1,3
-9,1

55,5
15,3
9,3
4,0
6,2
16,1

?66,4
18,8
10,8
5,9
8,3
21,0

?
22,7
?
8,5
10,4
24,5

Z analizy informacji zawartych w Tablicy 4 wynika, że uznając poziom PKB
analizowanych krajów UE w roku 2007 za 100, to najwyższy poziom tegoż produktu w latach 2012, 2013 i 2014 osiągnęła Polska wynoszący odpowiednio: 118,2,
120,1 i 124. Na drugim miejscu uplasowała się Słowacja, która w analizowanych
latach osiągnęła odpowiednio poziomy: 110,1, 111,1 oraz 113,8. Porównując poziomy te z poziomami wybranych krajów świata widzimy, że Polska nieznacznie
wyprzedzała Koreę Południową oraz w sposób istotny Rosję, USA i Szwajcarię.
Z drugiej strony miała wyniki zbliżone do Turcji. Oczywiście w sposób zdecydowany ustępowała Chinom.
Na podstawie danych zawartych w Tablicy 4 opracowano Wykres 6, przedstawiając na nim uszeregowane kraje Unii Europejskiej według procentowych przyrostów PKB w latach 2007−2014.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych w Tablicy 4.
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Z analizy wykresu 6 wynika, że w grupie krajów Unii Europejskiej największą
odporność na światowy kryzys gospodarczy wykazała Polska. Jej przyrost procentowy PKB w latach 2007−2014 wyniósł 24,3%. Na drugim miejscu należy odnotować Maltę z przyrostem 14,2%. Na trzecim miejscu sklasyfikować należy Słowację
z przyrostem 13,8%. Spośród wysoko rozwiniętych krajów Unii Europejskiej najwyżej sklasyfikowane zostały Szwecja, z przyrostem PKB wynoszącym 8% oraz
Niemcy, których przyrost PKB w okresie światowej dekoniunktury wyniósł 5,9%.
Z punktu widzenia gospodarki polskiej jest to bardzo istotne, jako że Niemcy dla
Polski są najważniejszym partnerem gospodarczym. Są one dla Polski największym
rynkiem zbytu zarówno produktów finalnych jak i pośrednich i jednocześnie największym zaopatrzeniowcem polskich producentów. Warto zauważyć, że w okresie
światowego kryzysu gospodarki Wielkiej Brytanii, Francji i Holandii odnotowały
stagnację. Z kolei największe spadki PKB w tym okresie odnotowały Grecja, Chorwacja i Włochy. Fakt, że Polska na tle większości krajów europejskich w okresie
światowego kryzysu gospodarczego wykazała się spektakularnym wzrostem gospodarczym, doprowadził do zmniejszenia się różnicy pomiędzy poziomem PKB per
capita Polski w relacji do poziomu PKB per capita w krajach Unii Europejskiej.
Zakończenie
Z przeprowadzonej w artykule analizy wynika, iż:
–

Spośród dziesięciu krajów przyjętych do Unii Europejskiej Polska wraz ze
Słowacją na tle pozostałych ośmiu krajów wykazały się w latach 2003−2014
największym przyrostem PKB, wynoszącym około 53%.

–

Wzrost gospodarczy Polski w całym okresie przynależności do Unii Europejskiej na tle gospodarek krajów nadbałtyckich oraz grupy krajów wyszehradzkiej charakteryzował się równomiernością; przeciętna roczna stopa wzrostu
PKB w Polsce w analizowanym okresie w relacji do pozostałych krajów rozpatrywanych grup była najwyższa i przekraczała 4%.

–

Polska była jedynym krajem Unii Europejskiej, która w okresie światowego
kryzysu gospodarczego nie odnotowała spadku PKB,

–

W grupie krajów Unii Europejskiej największy wzrost gospodarczy w latach
obejmujących okres światowego kryzysu gospodarczego odnotowała Polska;
jej wzrost gospodarczy w analizowanych latach wyniósł 24,3% w warunkach
stagnacji większości wysoko rozwiniętych krajów europejski za wyjątkiem
Szwecji i Niemiec.

–

Nadzwyczajnie wysoki wzrost gospodarczy Polski w okresie światowego kryzysu gospodarczego doprowadził do zmniejszenia się różnicy pomiędzy poziomem PKB per capita Polski w relacji do poziomu PKB per capita w krajach
Unii Europejskiej.
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DODATEK
Stylizowane wydruki oszacowań modelu dynamiki wzrostu gospodarczego (9)
w krajach nadbałtyckich i krajach grupy wyszehradzkiej
Model 1: Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 2003−2014 (N=12)
Zmienna zależna (Y): l_iYpol: (lniYtPol. – logarytm indeksu wzrostu PKB Polski)
Współczynnik Błąd stand.

t-Studenta

wartość p

const

4,59253

0,0149381

307,4380

<0,0001

***

t

0,039454

0,00202969

19,4385

<0,0001

***

Średn.aryt.zm.zależnej

4,848985

Odch.stand.zm.zależnej

0,144123

Suma kwadratów reszt

0,005891

Błąd standardowy reszt

0,024272

Wsp. determ. R-kwadrat

0,974217

Skorygowany R-kwadrat 0,971639

Autokorel.reszt - rho1

0,728702

Stat. Durbina-Watsona

0,491930

Model 2: Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 2003−2014 (N=12)
Zmienna zależna (Y): l_iYest: (lniYtEst. – logarytm indeksu wzrostu PKB Estonii)
Współczynnik Błąd stand.

t-Studenta

wartość p

const

4,67882

0,0485932

96,2855

<0,0001

***

t

0,019443

0,00660252

2,9448

0,0147

**

Średn.aryt.zm.zależnej

4,805202

Odch.stand.zm.zależnej

0,102866

Suma kwadratów reszt

0,062338

Błąd standardowy reszt

0,078955

Wsp. determ. R-kwadrat

0,464431

Skorygowany R-kwadrat 0,410874

Autokorel.reszt - rho1

0,500549

Stat. Durbina-Watsona

0,859874

Model 3: Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 2003−2014 (N = 12)
Zmienna zależna (Y): l_iYlit: (lniYtLit. – logarytm indeksu wzrostu PKB Litwy)
Współczynnik

Błąd stand.

t-Studenta

wartość p

const

4,67416

0,0454687

102,7997

<0,0001

***

t

0,0241889

0,00617797

3,9153

0,0029

***
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Średn.aryt.zm.zależnej

4,831391

Odch.stand.zm.zależnej

0,112108

Suma kwadratów reszt

0,054579

Błąd standardowy reszt

0,073878

Wsp. determ. R-kwadrat

0,605210

Skorygowany R-kwadrat 0,565731

Autokorel.reszt - rho1

0,482491

Stat. Durbina-Watsona

0,875922

Model 4: Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 2003−2014 (N = 12)
Zmienna zależna (Y): l_iYlot: (lniYtŁot. – logarytm indeksu wzrostu PKB Łotwy)
Współczynnik Błąd stand.

t-Studenta

wartość p

const

4,72502

0,0634751

74,4390

<0,0001

t

0,0151541

0,00862457

1,7571

0,1094

***

Średn.aryt.zm.zależnej

4,823527

Odch.stand.zm.zależnej

0,112495

Suma kwadratów reszt

0,106368

Błąd standardowy reszt

0,103135

Wsp. determ. R-kwadrat

0,235904

Skorygowany R-kwadrat 0,159494

Autokorel.reszt - rho1

0,557707

Stat. Durbina-Watsona

0,713306

Model 5: Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 2003−2014 (N = 12)
Zmienna zależna (Y): l_iYcze: (lniYtCze. – logarytm indeksu wzrostu PKB Czech)
Współczynnik Błąd stand.

t-Studenta

wartość p

const

4,66864

0,0354893

131,5506

<0,0001

***

t

0,0193614

0,00482205

4,0152

0,0025

***

Średn.aryt.zm.zależnej

4,794494

Odch.stand.zm.zależnej

0,088860

Suma kwadratów reszt

0,033251

Błąd standardowy reszt

0,057663

Wsp. determ. R-kwadrat

0,617177

Skorygowany R-kwadrat 0,578895

Autokorel.reszt - rho1

0,718395

Stat. Durbina-Watsona

0,435704

Model 6: Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 2003-2014 (N = 12)
Zmienna zależna (Y): l_iYslow: (lniYtSłow – logarytm indeksu wzrostu PKB Słowacji)
Współczynnik

Błąd stand.

t-Studenta

wartość p

const

4,63032

0,0330669

140,0289

<0,0001

***

t

0,0375368

0,00449291

8,3547

<0,0001

***
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Średn.aryt.zm.zależnej

4,874314

Odch.stand.zm.zależnej

0,144711

Suma kwadratów reszt

0,028866

Błąd standardowy reszt

0,053727

Wsp. determ. R-kwadrat 0,874688

Skorygowany R-kwadrat

0,862156

Autokorel.reszt - rho1

Stat. Durbina-Watsona

0,556279

0,669876

Model 6: Estymacja KMNK, wykorzystane obserwacje 2003−2014 (N = 12)
Zmienna zależna (Y): l_iYweg: (lniYtWęg – logarytm indeksu wzrostu PKB Węgier)
Współczynnik Błąd stand.

t-Studenta

wartość p

const

4,66372

0,0228334

204,2501

<0,0001

t

0,00410117

0,00310244

1,3219

0,2156

***

Średn.aryt.zm.zależnej

4,690374

Odch.stand.zm.zależnej

0,038340

Suma kwadratów reszt

0,013764

Błąd standardowy reszt

0,037100

Wsp. determ. R-kwadrat

0,148752

Skorygowany R-kwadrat 0,063628

Autokorel.reszt - rho1

0,438809

Stat. Durbina-Watsona

0,836002
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Streszczenie
W początkowej części artykułu zostały opisane warunki funkcjonowania gospodarki polskiej w okresie poprzedzającym przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. W pierwszej części empirycznej artykułu dokonano porównania wzrostu gospodarczego Polski ze wzrostem gospodarczym pozostałych dziewięciu krajów,
z którymi Polska 1 maja 2004 roku została przyjęta do Unii Europejskiej. Wstępna
analiza pozwoliła stwierdzić, że w okresie 2003−2014 wśród analizowanych dziesięciu krajów najwyższym wzrostem gospodarczym charakteryzowały się Polska
i Słowacja. Wzrost ten wynosił około 53%. Następna część artykułu została poświęcona analizie porównawczej wzrostu gospodarczego grupy krajów nadbałtyckich
oraz grupy krajów wyszehradzkiej. Analiza porównawcza pozwoliła stwierdzić, że
spośród państw tych grup jedynie Polska charakteryzowała się równomiernym
wzrostem gospodarczym. Każde inne państwo w grupie państw bałtyckich i grupie
wyszehradzkiej w roku 2009, w okresie światowego kryzysu gospodarczego, odnotowało spadek PKB. Następnie w oparciu o oszacowane postacie modelu dynamiki
wzrostu gospodarczego odnotowano, że w analizowanych grupach państw najwyższą roczną stopę wzrostu gospodarczego osiągnęła Polska (4,03%). Na następnych
miejscach były: Słowacja (3,82%), Litwa (2,45%), Estonia (1,96%), Czechy
(1,96%), Łotwa (1,53%) oraz Węgry (0,41%). W ostatniej części artykułu przedstawiono analizę porównawczą dotycząca krajów UE w okresie światowego kryzysu
gospodarczego. Stwierdzono, że porównując poziom PKB z roku 2014 z poziomem
PKB z roku 2007 najwyższy wzrost gospodarczy odnotowano w Polsce (24,3%).
Na następnych miejscach zostały ocenione Malta (14,2%) i Słowacja (13,8%). Warto odnotować, że w rozpatrywanym okresie wzrost gospodarczy dla przykładu
w Szwecji wyniósł 8,0% a w Niemczech około 5,9%.
Summary
In the beginning part of the article the condition of polish economy before the
time of accession Poland to the European Union was described. In the first stage of
the empirical part of the article the economic growth of Poland was compare with
the economic growth of the another 9 countries which were accession in 01 may
2004 together with Poland to the EU. The beginning analysis allows to state that in
the period 2003−2014 from amongst 10 countries the highest economic growth was
noted in Poland and Slovakia. It was about 53%. The next part of the article was
devoted to the comparing analysis of economic growth of Baltic and Wyszehrad's
countries. The comparing analysis allows to note that from amongst those groups of
countries only Polish economy had equal growth. Each another countries from Baltic and Wyszehrad's groups in period of the world economic crisis in 2009 noted fall
down GDP. Next on the basis of the estimated models of the dynamic growth it was
noted that the highest yearly rate of growth was in Poland (4,03%). On the next
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places were: Slovakia (3,82%), Lithuania (2,45%), Estonia (1,96%), Czech (1,96%),
Latvia (1,53%) and Hungry (0,41%). In the last part of the article the comparing
analysis of the economic growth in the European Union countries in the period of
the world economic crises was presented. It was noted that comparing the level of
GDP from 2014 with the level of GDP from 2007 the highest economic growth was
in Poland (24,3%). On the next places were estimated Malta (14,2%) and Slovakia
(13,8%). It is worth to notice that in considered period economic growth for example in Sweden was 8,0% and in Germen about 5,9%.

Informacje o autorze
dr hab. Jerzy Czesław Ossowski
Katedra Nauk Ekonomicznych
Wydział Zarządzania i Ekonomii
Politechnika Gdańska
joss@zie.pg.gda.pl

58

Juliusz Giżyński

UNIA FISKALNA JAKO ELEMENT NOWEGO PROCESU KONWERGENCJI
W UNII GOSPODARCZEJ I WALUTOWEJ
Słowa kluczowe: strefa euro, polityka fiskalna.

FISCAL UNION AS AN ELEMENT OF NEW CONVERGENCE PROCESS
IN THE ECONOMIC AND MONETARY UNION
Keywords: euro area, fiscal policy.
Wstęp
Pojęcie konwergencji (zbieżności) leży u podstaw unii gospodarczej. Chodzi
o konwergencję między państwami członkowskimi tej unii, zapewniającą najwyższy, jak tylko możliwe, poziom dobrobytu. Chodzi także o konwergencję wewnątrz
społeczeństw europejskich, która umożliwiłaby utrzymanie unikalnego modelu
w Europie, jakim jest Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW). 1 Unia ta oparta jest na
konstrukcji, którą tworzono przez dekady. Wciąż nie jest ona jednak pełna. Wskutek
głębokiego kryzysu finansowego, którego początek miał miejsce latem 2007 r., okazało się niezbędne ustabilizowanie niektórych elementów UGW. Mimo że dokonano
jej kilku istotnych ulepszeń instytucjonalnych, konsekwencje początkowych braków
nadal istnieją. W całej strefie euro w dalszym ciągu występują duże rozbieżności,
które prowadzą do jej niestabilności. W celu naprawy tej sytuacji konieczne jest
skorygowanie tych rozbieżności i rozpoczęcie nowego procesu konwergencji.
W przypadku polityki fiskalnej, prowadzonej niezależnie przez kraje należące do
UGW, postęp ten musi dokonać się w kierunku unii fiskalnej, która ma zapewnić
zarówno długookresową stabilność budżetową w tych krajach, jak i fiskalny mechanizm stabilizacyjny. 2
Celem artykułu jest omówienie istoty nadzoru polityki fiskalnej w procesie
konwergencji państw należących do Unii Gospodarczej i Walutowej, zaprezentowanie najważniejszych zmian wzmacniających ten nadzór wskutek kryzysu finansowego oraz przedstawienie najnowszych propozycji zmierzających do utworzenia unii
fiskalnej. Realizując powyższy cel, zastosowano metodę badawczą studiów i krytycznej analizy najnowszej literatury dotyczącej zarządzania polityką fiskalną
w UGW.

J. C. Juncker, D. Tusk, J. Dijsselbloem, M. Draghi, M. Schulz, Dokończenie budowy
europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej, 22 czerwca 2015, s. 8. Sprawozdanie dostępne na stronie witryny internetowej Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/priori
ties/economic-monetary-union/index_pl.htm (dostęp: 27.08.2015).
2
Por. Ibidem, s. 4–5.
1
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1.

Nadzór fiskalny w Unii Gospodarczej i Walutowej

W Unii Gospodarczej i Walutowej polityka pieniężna jest scentralizowana.
Pewne istotne elementy polityki gospodarczej zachowały jednak krajowy charakter. 3
Należy do nich polityka fiskalna, prowadzona niezależnie przez kraje członkowskie.
Aby ograniczyć ryzyko dotyczące zachowania zdecentralizowanej polityki fiskalnej
w unii walutowej, wprowadzono wspólne reguły fiskalne oraz procedury ich egzekwowania. Od początku prac nad stworzeniem ram instytucjonalnych UGW zdawano sobie sprawę, iż pozostawienie polityki fiskalnej w gestii państw członkowskich
będzie powodowało pokusę nadużycia. Obawiano się także ryzyka, iż nieodpowiedzialna polityka jednego z członków tej Unii może zagrozić pozostałym, a także
może ona zagrozić wspólnej polityce pieniężnej, prowadzonej przez Europejski
Bank Centralny (EBC).
Architekci strefy euro zdawali sobie również sprawę z tego, że kraje członkowskie, rezygnując z autonomicznej polityki pieniężnej i kursowej, będą potrzebowały
odpowiedniej „przestrzeni fiskalnej” w celu ograniczenia niekorzystnych skutków
wahań koniunktury. Dlatego w Traktacie z Maastricht z 1992 r. wprowadzono następujące instrumenty dyscyplinujące:
–

klauzulę o „nieratowaniu” (no bailout), która oznacza, że strefa euro jako całość oraz jej poszczególne kraje członkowskie nie ponoszą odpowiedzialności
za zobowiązania innych członków oraz nie mają prawa ich przejmować;

–

zakaz finansowania ze środków banku centralnego (monetary financing);

–

fiskalne kryteria konwergencji, tj. wartości referencyjne deficytu budżetowego
i długu publicznego w wysokości odpowiednio 3% i 60% PKB.

Fiskalne kryteria konwergencji uzupełniono w 1997 r. zapisami Paktu Stabilności i Wzrostu (PSW). Pakt ten stanowi zestaw reguł fiskalnych oraz procedur
mających zapewnić ich egzekwowanie w krajach należących do UGW. 4 Działania
dyscyplinujące, przewidziane zapisami PSW, dzielą się na dwie części: część prewencyjną (preventive arm), która ma ex ante zapobiegać powstawaniu nadmiernego
deficytu budżetowego, tj. powyżej 3% PKB, oraz część korekcyjną (corrective arm),
która ma eliminować nadmierny deficyt ex post. 5 Stabilne finanse publiczne, mierzone niskim poziomem deficytu oraz długu publicznego, są niezbędne do zapewnienia trwałego wzrostu gospodarczego. Mają one uchronić kraje członkowskie
przed utratą kontroli nad wydatkami publicznymi w przypadku wahań cyklicznych. 6

3

J. C. Juncker, D. Tusk, J. Dijsselbloem, M. Draghi, M. Schulz, op. cit., s. 8.
Por. Ekonomiczne wyzwania integracji Polski ze strefą euro, NBP, Warszawa 2014,
s. 7.
5
Por. R. Wierzba, E. Gostomski, M. Penczar, M. Liszewska, P. Górski, J. Giżyński,
E. Małecka, Polski sektor bankowy wobec wyzwań związanych z kryzysem finansowym
w strefie euro, Wydział Zarządzania UG, Sopot 2014, s. 104.
6
S. Zwierzchlewski, Stabilność unii walutowej, Adam Marszałek, Toruń 2015, s. 219.
4
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W okresie od 1999 r. do 2007 r. deficyt budżetowy w strefie euro jako całości
kształtował się średnio na poziomie 1,9% PKB, osiągając najwyższą wartość,
tj. 3,1% PKB, w 2003 r. Z kolei wskaźnik długu publicznego w tej strefie, który
osiągnął poziom 72,8% PKB w 1998 r., udało się ograniczyć jedynie do średnio
66,2% PKB w 2007 r. Kraje członkowskie nie wykorzystały wówczas dobrych warunków gospodarczych, które umożliwiały im silniejszą konsolidację fiskalną. 7
Wspólny cel polityki fiskalnej krajów należących do UGW, będących w stanie
równowagi bądź nadwyżki budżetowej, tj. zmniejszenie wskaźnika długu publicznego, nie mógł zostać osiągnięty. Reguły fiskalne, zawarte w PSW, które miały
ograniczyć nadmierny deficyt budżetowy, często nie były przestrzegane i wdrażane.
Od 1997 r. wszystkie kraje strefy euro, oprócz Estonii i Luksemburga, zostały objęte, raz lub nawet kilkakrotnie, procedurą nadmiernego deficytu. 8 Ponadto w 2003 r.
Rada UE zawiesiła postanowienia PSW wobec dwu państw tej strefy, tj. Francji
i Niemiec, które nie stosowały się do reguł fiskalnych. Natomiast w 2005 r. PSW
zreformowano po raz pierwszy, osłabiając jego zasady. Oba te posunięcia podważyły jego wiarygodność.
W reakcji na kryzys finansowy kraje strefy euro przyjęły duże pakiety stymulujące gospodarkę oraz zasiliły one swoje systemy bankowe środkami publicznymi.
Posunięcia te, choć były konieczne do zapewnienia stabilności finansowej i złagodzenia skutków kryzysu, w wielu powyższych krajach spowodowały znaczny wzrost
ich wskaźników deficytu i długu, powyżej wartości referencyjnej. Należy podkreślić, iż deficyt budżetowy w UGW jako całości osiągnął swój najwyższy poziom,
tj. 6,2% PKB, w 2009 r., po czym udało się go obniżyć do wartości 2,4% PKB
w 2014 r. Z kolei wskaźnik długu publicznego, w tym samym czasie, nadal wzrastał,
stabilizując się na średnim poziomie 94,2% PKB w 2014 r. 9, jednak znacznie wyższym niż przed kryzysem. 10
Polityka fiskalna w UGW zachowała, jak już wspominano, krajowy charakter.
Jednakże kryzys finansowy wyraźnie uświadomił krajom należącym do UGW silną
współzależność między nimi. W interesie zarówno każdego państwa członkowskiego, jak i całej strefy euro, leży więc zdolność do:
–

amortyzacji wstrząsów gospodarczych,

–

modernizacji struktur gospodarczych,

–

modernizacji systemów opieki społecznej,

7

J. C. Juncker, D. Tusk, J. Dijsselbloem, M. Draghi, Przygotowania do kolejnych działań w zakresie lepszego zarządzania gospodarczego w strefie euro. Nota analityczna,
Nieformalne posiedzenie Rady Europejskiej, 12 lutego 2015, s. 3. Analiza dostępna na
na stronie witryny internetowej Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/priorities/eco
nomic-monetary-union/index_pl.htm (dostęp: 27.08.2015).
8
Stan na dzień: 20.08.2015.
9
Por. European Commission, Statistical Annex of European Economy, Spring 2015,
s. 160, 164.
10
J. C. Juncker, D. Tusk, J. Dijsselbloem, M. Draghi, op. cit., s. 3.
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–

przystosowania obywateli i przedsiębiorstw do nowych potrzeb, tendencji
i wyzwań oraz czerpania z nich korzyści.

W interesie każdego z członków UGW leży również to, aby pozostali jej
członkowie osiągali powyższe zdolności w podobnym tempie. Ma to zasadnicze
znaczenie w warunkach strefy euro, w której nie dokonuje się na dużą skalę transferów fiskalnych między jej członkami, a mobilność pracowników jest stosunkowo
nieduża. Nie oznacza to jednak, że wszystkie kraje należące do tej strefy powinny
być do siebie podobne. Nie oznacza to również tego, że powinny one prowadzić tę
samą politykę. Wszystkie kraje UGW powinny jednak działać w taki sposób, aby
mogły one szybko usuwać skutki krótkotrwałych wstrząsów. Ważne jest również to,
aby potrafiły one czerpać korzyści ze swojej przewagi konkurencyjnej na jednolitym
rynku oraz przyciągać inwestycje, co wiąże się z utrzymywaniem wysokiego poziomu wzrostu i zatrudnienia w tych krajach. 11
Z zapisów Traktatu z Maastricht wynika, że dyscyplina rynkowa pozwala
uniknąć rozbieżności w polityce fiskalnej państw strefy euro, a wzrost oprocentowania obligacji skarbowych ma efekt jedynie sygnalizacyjny. Jednakże do 2008 r.
inwestorzy traktowali strefę euro jako całość, nie biorąc pod uwagę rozbieżności
w zakresie ryzyka gospodarczego oraz finansowego w poszczególnych krajach
członkowskich. Kryzys spowodował, że rozbieżności te stały się bardzo widoczne.
W efekcie doszło do ponownego oszacowania ryzyka przez inwestorów. Wskutek
tego, stopy oprocentowania obligacji skarbowych dla niektórych państw UGW okazały się znacznie wyższe. 12
2.

Wzmocnienie nadzoru fiskalnego w Unii Gospodarczej i Walutowej – lekcja z kryzysu

Kryzys finansowy ujawnił, że niezrównoważona polityka fiskalna w części
państw należących do strefy euro może m. in. osłabić rozwój gospodarczy całej
strefy, a w konsekwencji może ona zagrozić korzyściom wynikającym z przynależności do niej. Kryzys unaocznił także poważne braki w ramach zarządzania tą polityką. W celu przeciwdziałania i zaradzenia tym brakom na poziomie UGW, od
2010 r. wdrażano istotne reformy m. in. w zakresie zarządzania polityką fiskalną.
W latach 2011 i 2013 zreformowano zapisy Paktu Stabilności i Wzrostu po raz drugi
i trzeci, a w 2012 r. zawarto porozumienie w sprawie Paktu Fiskalnego. Głównym
celem wprowadzonych zmian jest zapobieżenie narastania nierównowagi budżetowej w krajach członkowskich w przyszłości. 13 Ponadto ścisłe wdrażanie zreformowanych reguł fiskalnych oraz zmniejszanie stopnia ich uznawalności, która wciąż
występuje, np. w trakcie oceny, czy dany kraj członkowski podjął efektywne działa-

11

J. C. Juncker, D. Tusk, J. Dijsselbloem, M. Draghi, M. Schulz, op. cit., s. 8.
J. C. Juncker, D. Tusk, J. Dijsselbloem, M. Draghi, op. cit., s. 5.
13
Ibidem.
12
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nie bądź przy ustalaniu terminu korekty nadmiernego deficytu, niewątpliwie wsparłoby zapobieganie oraz korygowanie tej nierównowagi. 14
Najważniejsze zmiany mające na celu eliminację słabości modelu nadzoru
i koordynacji polityki fiskalnej w krajach należących do strefy euro, przyjęte w latach 2010–2013, zawarto w tablicy 1. Zmiany te są bardzo ważne. Gdyby funkcjonowały one w nadzorze już dziesięć lat temu, prawdopodobnie przyczyniłyby się do
poprawy sytuacji fiskalnej w strefie euro, zarówno przed, jak i w czasie kryzysu.
Należy podkreślić, iż nowe rozwiązania w strukturze instytucjonalnej będą skuteczne tylko wówczas, gdy zostaną w pełni wdrożone, zarówno na szczeblu UGW, jak
i na szczeblu krajowym. 15
Mimo postępów poczynionych ostatnimi laty w wielu obszarach zarządzania
polityką gospodarczą w strefie euro, w tym zarządzania polityką fiskalną, strefa ta,
jak już wspominano, wciąż nie jest dokończona. Rozbieżności w niej panujące są
znaczne, a kryzys, jaki miał miejsce w ostatnich latach, dodatkowo uwypuklił istniejące niedociągnięcia. Dlatego konieczne jest przekształcenie strefy euro w bardzo
stabilną strukturę. 16 Należy czynić to stopniowo poprzez wdrażanie konkretnych
mechanizmów, które zapewnią silniejszą koordynację polityki gospodarczej, w tym
polityki fiskalnej, konwergencję oraz solidarność w tej strefie. Mechanizmy te powinny odpowiadać m. in. rzeczywistej sytuacji gospodarczej czy społecznej w krajach członkowskich. Powinny one także odpowiadać charakterowi wzajemnej zależności, jaki panuje między tymi krajami, oraz ich zdolnościom do osiągania konwergencji w czasie. 17
W dniu 13 stycznia 2015 r. Komisja Europejska przedstawiła nowe wytyczne
na temat stosowania przez nią obowiązujących postanowień PSW. Zwiększają one
elastyczność tych postanowień w trzech obszarach, tj.: inwestycji publicznych, reform strukturalnych oraz cykliczności gospodarki. Powyższe wytyczne nie zmieniają w żaden sposób obowiązujących przepisów. 18 Mimo oczywistych zalet, są one
kontrowersyjne w wielu przypadkach. Mogą one np. spowolnić postęp w osiąganiu
celów średniookresowych przez kraje UGW. Mogą one także doprowadzić do dalszych znaczących oraz długotrwałych odchyleń tych krajów od ścieżki dostosowaw-

14

C. Kamps, R. De Stefani, N. Leiner-Killinger, R. Rüffer, D. Sondermann, The identification of fiscal and macroeconomic imbalances – unexploited synergies under the
strengthened EU governance framework, ECB, „Occasional Paper Series”, November
2014, No. 157, s. 23.
15
Por. J. C. Juncker, D. Tusk, J. Dijsselbloem, M. Draghi, op. cit., s. 5–6.
16
Komisja Europejska, W sprawozdaniu czterech przewodniczących i prezesa EBC
określono plan dotyczący wzmocnienia europejskiej unii gospodarczej i walutowej
od 1 lipca 2015 r., Komunikat prasowy IP/15/5240, Bruksela 22 czerwca 2015, s. 1.
17
J. C. Juncker, D. Tusk, J. Dijsselbloem, M. Draghi, op. cit., s. 8.
18
ECB, Box 7: Flexibility within the Stability and Growth Pact, “Economic Bulletin”
2015, No. 1, s. 33.
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czej do ich celów, co może zwiększyć ryzyko utrzymania ich wskaźników długu
publicznego na zrównoważonym poziomie. 19
Tablica 1. Najważniejsze działania na rzecz wzmocnienia dyscypliny fiskalnej
w krajach należących do strefy euro w latach 2010–2013.
Działanie

Szczegóły

wzmocnienie PSW
poprzez
„sześciopak”
i „dwupak”

– wzmocnienie części prewencyjnej PSW
– zwiększenie nacisku na kryterium długu publicznego
– włączenie monitorowania i oceny wstępnych planów budżetowych krajów członkowskich, w tym możliwości interwencji Komisji Europejskiej
– zwiększenie automatyzmu w przypadku nakładania sankcji
– wzmocnienie nadzoru nad krajami, które doświadczają
poważnych trudności finansowych

przyjęcie Paktu
Fiskalnego

– przyjęcie zasady, że deficyt strukturalny nie powinien być
wyższy niż 0,5% PKB; wyższa granica tego deficytu, tj. 1%
PKB, jest dopuszczalna, gdy wskaźnik zadłużenia w danym
kraju członkowskim kształtuje się poniżej 60% PKB
– wprowadzenie złotej reguły budżetowej do prawa krajowego
– wzmocnienie nadzoru i koordynacji polityki fiskalnej
– nadanie Europejskiemu Trybunałowi Sprawiedliwości właściwości monitorowania postępów w implementacji reguły
budżetowej do przepisów krajowych

przyjęcie Paktu
Euro Plus

– zobowiązanie podjęcia dodatkowych krajowych reform na
rzecz konkurencyjności, zatrudnienia, stabilności finansów
publicznych oraz stabilności finansowej

ustanowienie
nowych instytucji
zarządzania
kryzysowego

– od 2010 r. udzielanie pożyczek krajom członkowskim
w ramach dwu mechanizmów finansowania kryzysowego
o charakterze tymczasowym, tj. z Europejskiego Mechanizmu Stabilizacji Finansowej i z Europejskiego Funduszu
Stabilizacyjnego
– od 8 października 2012 r. funkcjonuje stały mechanizm
finansowania kryzysowego, tj. Europejski Mechanizm Stabilności, z którego m. in. jest udzielana pomoc krajom
UGW

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ekonomiczne wyzwania integracji…,
op. cit., s. 12.
19

ECB, Box 8: The effectiveness of the medium – term budgetary objective as an anchor
of fiscal policies, “Economic Bulletin” 2015, No. 4, s. 59.
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3.

W stronę kompletnej Unii Gospodarczej i Walutowej – pierwsze propozycje w zakresie unii fiskalnej

Przedłużający się i narastający kryzys w strefie euro, grożący nawet jej rozpadem, spowodował, że zarządzający na poziomie ponadnarodowym przedstawili
oficjalną wstępną koncepcję kompleksowej reformy zasad funkcjonowania obszaru
wspólnego pieniądza. Miało to miejsce w czerwcu 2012 r., kiedy opublikowano
raport pt. „W kierunku faktycznej Unii Gospodarczej i Walutowej”, sygnowany
przez ówczesnego przewodniczącego Rady Europejskiej, H. Van Rompuya. Rozważania w tym raporcie koncentrowały się wokół koncepcji czterech „unii”, a mianowicie: bankowej, gospodarczej, politycznej i fiskalnej. 20
Powyższy dokument był pierwszym, w którym zaproponowano jakościowy
zwrot w kierunku unii fiskalnej. Zawarto w nim propozycję wspólnego uzgadniania
pułapu rocznego salda budżetowego oraz długu publicznego w krajach UGW,
w oparciu o które dokonywano by wspólnej emisji długu. W raporcie zaproponowano także większą centralizację decyzji w zakresie budżetów oraz stworzenie na
szczeblu strefy euro zarówno centralnego organu fiskalnego, jak i centralnego budżetu. 21
Warto dodać, iż pierwszy raport Van Rompuya miał charakter wstępny. Jego
wersję końcową zaprezentowano w grudniu 2012 r. Natomiast jeszcze w październiku tego samego roku, przedstawiono okresowe sprawozdanie Rady Europejskiej 22
z prac nad nim.
Jeszcze przed końcowym raportem Van Rompuya, Komisja Europejska przedstawiła obszerny dokument pt. „Plan działania na rzecz pogłębionej i rzeczywistej
unii gospodarczej i walutowej. Otwarcie debaty europejskiej”. 23 Celem tego dokumentu było przede wszystkim zaprezentowanie silnej oraz stabilnej struktury, na
poziomie strefy euro, w zakresie finansów, podatków, gospodarki i polityki. Komisja określiła w nim kierunek działań mających na celu zbudowanie pogłębionej
i rzeczywistej UGW. Działania te obejmowały środki, które miały być wprowadzane
w perspektywie krótko, średnio oraz długoterminowej. Należy podkreślić, iż komunikat Komisji stanowił jedynie wkład do debaty. Przedstawiał on, w zarysie, ogólne
zasady funkcjonowania nowych instrumentów w strefie euro. Natomiast dużo ważniejsze znaczenie miała wersja końcowa raportu Van Rompuya. W raporcie tym

Z. Polański, Wizja Hermana Van Rompuya, w: Kryzys a polityka stabilizacyjna
w Unii Europejskiej, Albiński P. (red.), SGH, Warszawa 2014, s. 211.
21
K. Waćko–Jasińska, W kierunku unii fiskalnej, w: Kryzys a polityka stabilizacyjna
w Unii Europejskiej, Albiński P. (red.), SGH, Warszawa 2014, s. 225.
22
Zob. H. Van Rompuy, Towards a genuine Economic and Monetary Union, Interim
Report, Brussels, 12 October 2012, s. 1–8. Witryna internetowa Rady Europejskiej
i Rady UE: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/1328
09.pdf (dostęp: 31.08.2015).
23
Z. Polański, op. cit., s. 211–212.
20
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wskazano główne zasady funkcjonowania oraz harmonogram wprowadzenia nowych instrumentów skierowanych do państw należących do UGW. 24
W końcowym sprawozdaniu Van Rompuya pt. „W kierunku faktycznej Unii
Gospodarczej i Walutowej” przedstawiono harmonogram zmian, na który składały
się również trzy etapy, jak w przypadku propozycji Komisji Europejskiej. Ramy
czasowe były jednak odmienne. Ponadto położono w nim większy nacisk na zmiany
jakościowe, niż na poszczególne przedsięwzięcia. I tak, zgodnie z raportem końcowym Van Rompuya miało nastąpić:
a)

do 2013 r. – zapewnienie stabilności w budżetach krajowych oraz zerwanie
powiązań między bankami i rządami krajów członkowskich;

b)

do końca 2014 r. – zakończenie prac nad zintegrowanymi ramami finansowymi
oraz zachęcanie do prowadzenia mądrej polityki strukturalnej na poziomie narodowym;

c)

po 2014 r. – wzmocnienie odporności strefy euro poprzez utworzenie mechanizmu amortyzacji wstrząsów na poziomie ponadnarodowym. 25

Konkluzje Rady UE, przyjęte na szczycie w grudniu 2012 r., zakończyły dyskusję na temat elementów unii fiskalnej. Stwierdzono wówczas, iż najważniejszym
priorytetem jest dokończenie pracy na rzecz ram wzmocnionego zarządzania gospodarczego oraz ich implementacja.
Wkład w dalszą dyskusję na temat rozwiązań tworzących unię fiskalną miał
komunikat Komisji Europejskiej, opublikowany w marcu 2013 r. W jego ramach
zaproponowano nowy instrument finansowy, który składałby się z umów popartych
wsparciem finansowym. Miał on przyjąć charakter dodatkowego wsparcia dla państw należących do strefy euro, znajdujących się w trudnej sytuacji, która może
wpłynąć na całą strefę. Przekazanie pomocy finansowej zależałoby od pełnego
i terminowego wdrożenia reform, ustalonych w umowie. Nieprzestrzeganie tej
umowy wiązałoby się z cofnięciem udzielonego wsparcia.
Pod koniec maja 2013 r. na spotkaniu przywódców Francji i Niemiec omawiano
kolejne kroki, umożliwiające osiągnięcie pełnej UGW, w zakresie m. in. umowy na
rzecz konwergencji i konkurencyjności. Ustalono wówczas, iż szczegóły dotyczące
powyższej umowy zostaną omówione pod koniec 2013 r. Jednak kolejnych istotnych
kroków w zakresie wzmacniania zarządzania w strefie euro spodziewano się dopiero
po wyborach do Parlamentu Europejskiego, zaplanowanych na maj 2014 r. 26
We wrześniu 2014 r. nowo wybrany przewodniczący Komisji Europejskiej,
J. C. Juncker, przedstawił dziesięć priorytetów politycznych. Jednym z nich była
pogłębiona i bardziej sprawiedliwa unia gospodarcza i walutowa. 27 Natomiast
w październiku 2014 r. odbył się szczyt państw UGW, na którym zwrócono się
K. Waćko-Jasińska, op. cit., s. 225, 227.
Z. Polański, op. cit., s. 214.
26
K. Waćko-Jasińska, op. cit., s. 228–229.
27
Przegląd Spraw Europejskich, NBP, Warszawa, Sierpień – Wrzesień 2014, s. 6.
24
25
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z prośbą do przewodniczącego Komisji o przygotowanie, we współpracy z przewodniczącym szczytu państw strefy euro – D. Tuskiem, przewodniczącym Eurogrupy – J. Dijsselbloemem i prezesem EBC – M. Draghim, następnych działań mających na celu poprawę zarządzania gospodarczego w strefie euro, w tym zarządzania
polityką fiskalną. 28
W dniu 12 lutego 2015 r., na nieformalnym posiedzenia Rady Europejskiej,
J. C. Juncker zaprezentował notę analityczną 29 dotyczącą kolejnych kroków na rzecz
m. in. poprawy zarządzania polityką fiskalną w strefie euro. Celem tej noty było
ukierunkowanie debaty na temat zmian w tej strefie, a wnioski z niej wyciągnięte
miały posłużyć sformułowaniu treści raportu, który miał być przedłożony na posiedzeniu Rady Europejskiej w czerwcu 2015 r. 30
4.

Raport pięciu przewodniczących – dalsze propozycje w kierunku unii fiskalnej

W dniu 22 czerwca 2015 r. czterech przewodniczących, oprócz J. C. Junckera,
D. Tuska i J. Dijsselbloema w pracę zaangażował się również przewodniczący Parlamentu Europejskiego – M. Schulz, oraz prezes EBC – M. Draghi, przedstawili
ambitne plany pogłębienia UGW. Plany te zawarto w sprawozdaniu, zatytułowanym: „Dokończenie budowy europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej”. 31 Sprawozdanie to ma dwa cele. Po pierwsze, ma ono określić pierwsze działania, które
rozpoczną powyższy proces niezwłocznie. Po drugie, ma ono wskazać kierunek
realizacji środków o charakterze długoterminowym. Jeden z planów, zawartych
w powyższym raporcie, przewiduje utworzenie unii fiskalnej w strefie euro. Proces
utworzenia tej unii ma się rozpocząć niezwłocznie, tj. od 1 lipca 2015 r. Ma się on
składać z trzech różnych etapów, tzn.:
–

etap 1, określony również jako „Pogłębianie poprzez działanie”, ma trwać od
1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2017 r.;

–

etap 2, zwany także „Dokończeniem budowy unii gospodarczej i walutowej”;

–

ostatni etap – najpóźniej do 2025 r.

Budowanie unii fiskalnej etapami jest konieczne, gdyż w niektórych przypadkach będą wymagane zmiany w prawnie unijnym. Ponadto kraje strefy euro będą
musiały osiągnąć znaczny postęp w zakresie konwergencji fiskalnej oraz spójności
regulacyjnej. 32
Należy podkreślić, iż niezrównoważona polityka fiskalna nie tylko zagraża stabilności cen w UGW, szkodzi także jej stabilności finansowej. 33 Dlatego w krótkim
Por. Przegląd Spraw Europejskich, NBP, Warszawa, Październik 2014, s. 11.
Zob. J. C. Juncker, D. Tusk, J. Dijsselbloem, M. Draghi, op. cit., s. 1–10.
30
Przegląd Spraw Europejskich, NBP, Warszawa, Luty 2015, s. 13.
31
Komisja Europejska, W sprawozdaniu czterech…, op. cit., s. 1.
32
J. C. Juncker, D. Tusk, J. Dijsselbloem, M. Draghi, M. Schulz, op. cit., s. 5.
33
Komisja Europejska, W sprawozdaniu czterech…, op. cit., s. 1.
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okresie (w ramach etapu 1) zaproponowano wzmocnienie systemu zarządzania tą
polityką poprzez utworzenie doradczej Europejskiej Rady Budżetowej (ang. European Fiscal Board). Ma się ona zająć koordynacją oraz wspieraniem krajowych rad
fiskalnych 34. Zadaniem tej Rady byłaby również publiczna i niezależna ocena budżetów krajowych i ich wykonania. Oceny tej dokonywano by w oparciu o cele
gospodarcze i zalecenia, zawarte w ramach zarządzania polityką fiskalną na poziomie ponadnarodowym. Członkowie powyższej Rady mają być wybierani na podstawie zasady pluralizmu i stopnia posiadanej wiedzy. 35
Mandat konsultacyjnej Europejskiej Rady Budżetowej ma opierać się na określonych wytycznych. Rada ta powinna:
–

koordynować sieć krajowych rad fiskalnych oraz cieszyć się takim samym
poziomem niezależności;

–

pełnić rolę organu o charakterze konsultacyjnym; w kompetencji Komisji Europejskiej ma pozostać egzekwowanie przestrzegania przepisów; Komisja powinna mieć także możliwość odrzucenia stanowiska Europejskiej Rady Budżetowej, jeśli ma ku temu przesłanki i może je wyjaśnić;

–

dokonywać analizy ekonomicznej, a nie analizy pod kątem prawnym, właściwego kursu polityki fiskalnej, zarówno tej krajowej, jak i na poziomie UGW,
z uwzględnieniem unijnych zasad budżetowych; wsparciem dla jej działania
mają być zasady określone w PSW;

–

mieć możliwość wydawania opinii, jeśli uzna to za niezbędne, szczególnie
w kontekście: oceny programów stabilności, przedstawienia rocznych projektów planów budżetowych oraz wykonania budżetów krajowych;

–

dostarczać oceny ex post o sposobie wdrażania ram zarządzania. 36

Europejska Rada Budżetowa ma pomóc w lepszym przestrzeganiu wspólnych
zasad budżetowych, lepszej merytorycznie debacie publicznej oraz ściślejszej koordynacji krajowej polityki fiskalnej w krajach UGW. 37
Przejście do etapu 2 zostanie poprzedzone wydaniem tzw. „białej księgi”,
w której Komisja Europejska wskaże dalsze konieczne działania oraz środki o charakterze prawnym, niezbędne do ukończenia UGW w drugim etapie. Rozwiązanie to
przejęto z „białej księgi” J. Delorsa 38 z 1985 r. Wytyczono w niej wówczas drogę do
Rady fiskalne są niezależnymi krajowymi instytucjami publicznymi, które są odpowiedzialne m. in. za monitorowanie zgodności polityki fiskalnej w danym kraju UGW
z numerycznymi regułami fiskalnymi. Do utworzenia takiej rady w państwie członkowskim w pierwszej kolejności obligują zapisy „Dwupaku”. Zob. ECB, Box 8: Fiscal
councils in EU countries,”Monthly Bulletin”, June 2014, s. 96–100.
35
J. C. Juncker, D. Tusk, J. Dijsselbloem, M. Draghi, M. Schulz, op. cit., s. 16.
36
Ibidem, s. 25.
37
Ibidem, s. 16.
38
J. Delors (ur. 1925) – francuski ekonomista i polityk; pełnił funkcję przewodniczącego
Komisji Europejskiej przez trzy kadencje, tzn. w okresie styczeń 1985 – grudzień 1994.
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Jednolitego Aktu Europejskiego, stanowiącego podstawę funkcjonowania jednolitego rynku. 39 Obecna Komisja przestawi swoją „białą księgę” wiosną 2017 r. Księga
ta zostanie opracowana w porozumieniu z przewodniczącymi innych instytucji na
szczeblu unijnym. 40
W ramach etapu 2 proponuje się utworzenie wspólnego mechanizmu stabilizacji makroekonomicznej. Takie posunięcie uważa się za naturalny kierunek rozwoju
strefy euro ku unii fiskalnej. Umożliwiłoby to krajom członkowskim lepszą amortyzację wstrząsów gospodarczych, których ograniczenie nie jest możliwe na poziomie
narodowym. Wspólny mechanizm byłby dokończeniem procesu konwergencji,
opartym na bardziej zbiorowym decydowaniu o budżetach narodowych. Automatyczna stabilizacja nie wiązałaby się tutaj jednak z aktywnym dostrajaniem gospodarek do cyklu koniunkturalnego na poziomie UGW. Powinna ona jednak pomóc
w sprawniejszym łagodzeniu dużych wstrząsów makroekonomicznych, co wiąże się
z bezpośrednim zwiększeniem odporności całej strefy euro. Koncepcję mechanizmu
stabilizacyjnego należałoby oprzeć na kilku istotnych zasadach.
Po pierwsze, mechanizm ten nie powinien prowadzić do stałych transferów
między krajami UGW. Nie powinny to być również transfery przekazywane tylko
w jednym kierunku. W związku z tym, konwergencja gospodarcza w tych krajach
będzie konieczna, aby móc z niego skorzystać. Ponadto wspólny mechanizm stabilizacji makroekonomicznej nie będzie wyrównywał poziomu dochodów między krajami strefy euro.
Po drugie, możliwość otrzymania pomocy z tego mechanizmu nie może osłabiać bodźców zarówno do prowadzenia rozważnej polityki fiskalnej przez państwa
UGW na szczeblu narodowym, jak i do likwidowania ich słabości strukturalnych.
W związku z tym, kraje członkowskie, aby otrzymać pomoc z mechanizmu stabilizacji makroekonomicznej, będą musiały przestrzegać ram nadzoru gospodarczego
w strefie euro oraz czynić postępy w kierunku konwergencji.
Po trzecie, powyższy mechanizm powinien mieć swoje miejsce w systemie
prawnym Unii, co ma gwarantować jego spójność m. in. z nadzorem budżetowym
na poziomie ponadnarodowym. Mechanizm ten powinien być otwarty oraz czytelny
dla wszystkich członków UGW.
W końcu po czwarte, mechanizm stabilizacji makroekonomicznej nie ma na celu zastąpienia Europejskiego Mechanizmu Stabilności (EMS)41, będącego instrumentem zarządzania w sytuacji kryzysowej. Ma on za to dopomóc w zwiększeniu
odporności gospodarczej zarówno w strefie euro jako całości, jak i poszczególnych
jej krajach członkowskich, co może się przyczynić do zapobiegania kryzysom
w przyszłości oraz zmniejszyć ryzyko interwencji z mechanizmu EMS.
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Przy tworzeniu przyszłego mechanizmu stabilizacji makroekonomicznej będzie
można wykorzystać doświadczenia wyniesione z Europejskiego Funduszu na rzecz
Inwestycji Strategicznych 42 (EFIS), poprzez określenie dostępnych źródeł finansowania oraz zakwalifikowanie takich projektów inwestycyjnych, w ramach UGW,
które będą możliwe do realizowania w poszczególnych fazach koniunktury.
W celu urzeczywistnienia unii fiskalnej w strefie euro, konieczne będzie coraz
częstsze współdecydowanie o polityce fiskalnej państw członkowskich. Nie będzie
to oznaczało scentralizowania wszystkich aspektów tej polityki. Niektóre decyzje
będzie jednak trzeba podejmować wspólnie, a przyszły organ skarbowy strefy euro
mógłby być platformą dla takiego współdecydowania. 43
Po zakończeniu etapu 2 oraz wdrożeniu wszystkich działań, m. in. w zakresie
unii fiskalnej, pogłębiona i rzeczywista UGW ma stanowić stabilny oraz pomyślnie
rozwijający się obszar, który zamieszkują wszyscy obywatele państw należących do
Unii Europejskiej, dysponujący wspólną walutą i do którego będą chciały przystąpić
inne kraje tej Unii, gdy tylko będą na to gotowe.
Sprawozdanie pięciu przewodniczących wskazuje jasny kierunek, w jakim powinna podążać strefa euro. Ma to niebagatelny wpływ na zaufanie do jednej waluty,
a co za tym idzie wpływ na jej stabilność. Istotne jest teraz przełożenie tych wniosków na konkretne działania. Wszystkie kraje członkowskie oraz instytucje na poziomie unijnym muszą wykazać jedność w tych dążeniach. 44
W lipcu 2015 r. na posiedzeniu Rady UE dyskutowano o działaniach krótkookresowych, zaproponowanych w powyższym sprawozdaniu. Dyskusja ta będzie
kontynuowana w połowie września 2015 r. 45
Sprawne funkcjonowanie unii walutowej zależy od bilansu korzyści, jakie będzie niosło ze sobą, z biegiem czasu, członkowstwo w tej unii. W związku z tym,
kraje należące do UGW muszą postępować odpowiedzialnie i traktować swoją politykę fiskalną jako przedmiot wspólnego zainteresowania. 46
Zakończenie
Polityka fiskalna w strefie euro jest prowadzona niezależnie przez jej kraje
członkowskie. W związku z tym, że towarzyszą temu różnego rodzaju ryzyka, polityka ta podlega ścisłej koordynacji na poziomie ponadnarodowym. Zapisy dyscyplinujące, m. in. w postaci fiskalnych kryteriów konwergencji, zostały zawarte w Traktacie
EFIS to unijna inicjatywa, która ma służyć zwiększeniu inwestycji w Unii Europejskiej oraz stymulowaniu długofalowego wzrostu gospodarczego. Fundusz ten ma być
w pełni operatywny we wrześniu 2015. Szerzej zob. witryna internetowa Rady Europejskiej i Rady UE: http://www.consilium.europa.eu/pl/policies/investment-plan/strategicinvestments-fund (dostęp: 31.08.2015).
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42

70

z Maastricht. Następnie rozwinięto je i uszczegółowiono w Pakcie Stabilności
i Wzrostu. Jednak już w początkowych latach funkcjonowania UGW pojawiało się
wiele rozbieżności w dyscyplinowaniu tej polityki, ponieważ ustanowione reguły były
nieskuteczne. W 2005 r. dokonano pierwszej reformy PSW. Ponadto głęboki kryzys
finansowy, który miał swój początek w 2007 r., wymusił drugą i trzecią reformę Paktu, odpowiednio w 2011 r. i 2013 r. Mimo postępów poczynionych w systemie zarządzania m. in. polityką fiskalną, strefa euro wciąż nie jest dokończona, a rozbieżności
panujące w jej krajach członkowskich są znaczne. Przedłużający się kryzys wymusił
na władzach tej strefy przedstawienie wstępnej koncepcji kompleksowej reformy
zasad jej funkcjonowania, w tym utworzenia w jej ramach unii fiskalnej. Miało to
miejsce pod koniec 2012 r. Od tego czasu kontynuowano dyskusję na temat dalszych
kroków w kierunku wzmocnienia nadzoru fiskalnego w UGW, czego zwieńczeniem
jest raport pięciu przewodniczących, przedłożony w czerwcu 2015 r. Zakłada on utworzenie m. in. unii fiskalnej w ramach UGW w trzech etapach. W ramach pierwszego
etapu zaproponowano ustanowienie nowej konsultacyjnej Europejskiej Rady Budżetowej. W drugim etapie ma dojść do utworzenia mechanizmu stabilizacji makroekonomicznej dla strefy euro. Warunkiem przystąpienia do tego mechanizmu będzie zbliżony poziom odporności (konwergencji) danego kraju UGW. Ostatni, trzeci etap ma
się zakończyć najpóźniej do 2025 r.
Dochodzenie do pełnej Unii Gospodarczej i Walutowej będzie wymagało od
krajów członkowskich dzielenia się suwerennością ze wspólnymi instytucjami na
poziomie ponadnarodowym. Większość z tych instytucji już istnieje i może stopniowo przejmować te zadania. W praktyce będzie to oznaczało współdecydowanie
o poszczególnych elementach krajowych budżetów publicznych. Zwieńczeniem
udanego procesu konwergencji ma być pewien udział sektora publicznego w podziale ryzyka. Temu podziałowi musi towarzyszyć m. in. większa odpowiedzialność na
szczeblu krajowym, jak i unijnym. 47
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Streszczenie
W Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW) polityka pieniężna jest scentralizowana. Pewne ważne części polityki gospodarczej zachowały jednak krajowy charakter. Należy do nich m. in. polityka fiskalna. Aby ograniczyć ryzyko zachowania
zdecentralizowanej polityki fiskalnej w unii walutowej, architekci strefy euro wprowadzili wspólne reguły fiskalne i procedury ich egzekwowania. Reguły te najpierw
zawarto w Traktacie z Maastricht z 1992 r., a następnie rozwinięto w Pakcie Stabilności i Wzrostu (PSW) z 1997 r. Ramy te zawierają pewne instrumenty, np. fiskalne
kryteria konwergencji, które miałyby umożliwić utrzymanie odpowiedniej przestrzeni fiskalnej w krajach członkowskich. Wskutek trudności z zachowaniem dyscypliny fiskalnej w największych krajach UGW w 2003 r., dokonano pierwszej
reformy PSW w 2005 r., osłabiając reguły fiskalne. Głęboki kryzys finansowy wymusił dwie kolejne reformy PSW, odpowiednio w 2011 r. i 2013 r. Z kolei w 2012 r.
podpisano Pakt Fiskalny, który znacząco poprawił zarządzanie polityką fiskalną na
poziomie ponadnarodowym. Wskutek przedłużającego się kryzysu w strefie euro,
grożącego nawet jej rozpadem, w 2012 r. przedstawiono pierwszy raport na temat
utworzenia unii fiskalnej w ramach tej strefy. Z kolei w 2014 r. przywódcy państw
UGW zwrócili się z prośbą o następne działania w celu wzmocnienia m. in. polityki
fiskalnej w tej Unii. Kolejne trwałe kroki ku lepszemu nadzorowi fiskalnemu zostały
przedstawione w czerwcu 2015 r. Postanowiono wówczas, że nowy proces konwergencji zostanie podzielony na trzy etapy. W ramach pierwszego etapu (od 1 lipca
2015 do 30 czerwca 2017), nadzór nad polityką fiskalną powinien zostać wzmocniony, poprzez ustanowienie doradczej Europejskiej Rady Budżetowej. Po 1 lipca
2017 r., w ramach drugiego etapu, proponuje się utworzenie mechanizmu stabilizacji makroekonomicznej dla UGW. Z kolei ostatni etap ma zostać ukończony najpóźniej do 2025 r.
Summary
In the Economic and Monetary Union (EMU) the monetary policy is centralized, but some important parts of economic policy remain national, inter alia, fiscal
policy. In order to limit the risk of decentralised fiscal policy in monetary union,
architects of the EMU introduced common fiscal rules and procedures of their enforcement in the Maastricht Treaty accepted in 1992 and developed in the Stability
and Growth Pact (SGP) accepted in 1997. Those provisions involve some instruments which would enable to keep fiscal space in the euro area countries, e.g. fiscal
convergence criterions. Due to difficulties in preserving fiscal discipline by the biggest economies in the euro area in 2003, the SGP was reformed in 2005, weakening
the fiscal rules. Moreover, deep financial crisis enforced other two reforms of SGP,
which took place in 2011 and 2013. What is more, the Fiscal Compact has brought
significant improvements to the framework for fiscal policies in the EMU in 2012.
Due to protracted crisis, threatening even the collapse of the EMU, the first consistent report of setting up the fiscal union within the euro area was submitted at the
end of 2012. The Euro Summit of October 2014 called for work to continue developing concrete mechanisms for stronger inter alia fiscal policy in EMU. Next consistent steps on better fiscal governance were submitted in June 2015. It has been
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proposed to divide the process of new convergence into three stages. In the first
stage (1 July 2015 – 30 June 2017), the fiscal governance framework should be improved through the creation of an advisory European Fiscal Board. After 1 July
2017, in the second stage, a macroeconomic stabilisation function is to be established. In turn, final stage should be finished at the latest by 2025.
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Wstęp
Lokowanie kapitału na rynkach finansowych niesie ze sobą szereg korzyści.
Z punku widzenia gospodarki jest to niewątpliwie bardzo ważne narzędzie. Łączy ono
ze sobą przedsiębiorstwa, poszukujące kapitał oraz osoby, które chcą dany kapitał
zainwestować. Pośrednikiem w takiej sytuacji jest Giełda Papierów Wartościowych.
Instytucja ta umożliwia obrót udziałami przedsiębiorstw, który odbywa się na rynku
pierwotnym. Inwestor, chcąc handlować akcjami danych spółek w późniejszej fazie
wkracza na rynek wtórny, gdzie obrót odbywa się wyłącznie pomiędzy inwestorami.
W jaki sposób podejmować decyzje aby czerpać korzyści obracając własnym kapitałem? Istnieje wiele metod, dzięki którym inwestorzy i spekulanci dokonują transakcji
kupna czy sprzedaży walorami notowanymi na rynkach finansowych.
Wyczucie czasu to kluczowa kwestia związana z wieloma dziedzinami naszego
życia. W przypadku inwestycji czynnik ten wcale nie odbiega od standardu. W przekonaniu wielu inwestorów to właśnie dobre wyczucie czasu jest w stanie zapewnić
najlepsze stopy zwrotu. Na bazie timing’u opiera się geneza analizy technicznej, która
pomaga podejmować decyzje w gąszczu giełdowej dżungli. Analiza techniczna bada
zmiany cen instrumentów finansowych oraz odpowiada na pytanie w jaki sposób wykorzystać owe informacje do osiągania zysków oraz unikania strat.
Głównym celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych założeń teoretycznych oraz metodycznych analizy technicznej. Realizując powyższy cel, zastosowano
metodę badawczą studiów i krytycznej analizy literatury z zakresu analizy technicznej.
1.

Istota analizy technicznej

Analiza techniczna polega na próbie przewidywania przyszłych trendów cenowych z wykorzystaniem wykresów. Inwestorzy posługują się tym typem analizy
w celu wyznaczenia korzystnych momentów do zakupu czy sprzedaży danego waloru
finansowego 1.

1

A. Zaręba, Giełda. Podstawy inwestowania, Helion, Gliwice 2010, s. 151.
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Ten typ analizy bazuje na trzech podstawowych zasadach. Pierwsza z nich mówi
o tym, że wszystko jest dyskontowane przez rynek. Oznacza to, że wszystkie czynniki
mające wpływ na cenę rynkową danego waloru finansowego, wynikają z jego ceny.
Kolejna zasada analizy technicznej mówi o tym, że ceny podlegają trendom. Należy zaznaczyć, że trend zawsze przejawia silniejszą tendencję do jego kontynuacji,
niż do zmiany kierunku. A zatem istniejący trend będzie podtrzymywać swój bieg,
póki nie nastąpi jego odwrócenie.
Ostatnią przesłanką jest sformułowanie, że historia się powtarza. Stwierdzenie to
ma podstawy w psychice ludzkiej, ponieważ znane od bardzo dawna formacje cenowe
stanowią odzwierciedlenie pewnych kształtów. Są one widoczne na wykresach tworząc dominującą na rynku psychologię hossy bądź bessy.
Głównym „konkurentem” analizy technicznej jest analiza fundamentalna. Należy
pokreślić, że analiza techniczna skupia się tylko na skutkach zachowań rynku, natomiast analiza fundamentalna bada jego przyczyny. Analiza fundamentalna bada
wszystkie czynniki wpływające na cenę, aby sprecyzować rzeczywistą wartość tego
waloru.
Akceptując przesłanki dotyczące obydwóch analiz można wysunąć następujące
wnioski. Skoro uwarunkowania fundamentalne mają swoje odzwierciedlenie w cenie,
to ich analiza staje się nie potrzebna. Badanie wykresów stanowi po części skrócony
obraz analizy fundamentalnej. Nie można tego samego powiedzieć o analizie wskaźników, która nie tłumaczy zachowań cen rynkowych.
Analiza techniczna nie ogranicza się tylko i wyłącznie do badania rynku akcji. Jej
łatwość adaptacji to kolejna bardzo ważna zaleta. Nie ma takich obszarów transakcji
na rynku kapitałowym i terminowym, w których prawa analizy technicznej nie odnajdywałyby zastosowania. Terminowe rynki finansowe, włączając rynki stóp procentowych i rynki walutowe, a także opcje mogą być przedmiotem badań analizy technicznej 2.
Warto również wyjaśnić kwestię dotyczącą znaczenia „analizy wykresów”. Jest
to, bowiem pewnego rodzaju „sztuka”. To indywidualna umiejętność każdego inwestora, który ze względu na swoje doświadczenie i wiedzę, dokonuje subiektywnej
oceny waloru 3.
2.

Teoria Charlsa Dowa

Analitycy i badacze rynku zgodni są, co do tego, że teoria Charlsa Dowa
w ogromny sposób przyczyniła się do ukształtowania analizy technicznej, jaką znamy
dzisiaj. Składa się ona z kilku przesłanek.
Dow zdefiniował trend wzrostowy jako sytuację, w której ceny kształtują szczyty
i dołki powstające na coraz wyższym poziomie. Odwrotna sytuacja ma miejsce dla
2

J. Murphy, Analiza techniczna rynków finansowych, WIG Press-Press, Warszawa 1999,
s. 2−8.
3
Ibidem, s. 10.

76

trendu spadkowego, a mianowicie kształtowanie się szczytów i dołków na coraz to
niższych poziomach. Ceny nie zawsze podążają według powyższych trendów. Należy
pamiętać o istnieniu trendu horyzontalnego, w którym zaleca się pozostanie poza rynkiem (rysunek 1).
Rysunek 1. Trzy kierunki trendu.

Źródło: J. Murphy, op. cit., s. 44.
Według Dowa występują trzy rodzaje trendu – główny, wtórny i krótkookresowy. Analizując rysunek 2, poprzez trend główny Dow dostrzegał przypływy
i odpływy (punkty 1,4). Trendem wtórnym były natomiast fale stanowiące przypływy
i odpływy (punkty 2,3). Krótkookresowy trend to zmarszczki powstające na falach.
Każdy z nich staję się częścią podwyższonego trendu wyższego stopnia. Przykładowo,
trend krótkookresowy (fale A, B, C) będzie korektą trendu średniookresowego (2, 3) 4.
Kolejna z zasad Dowa odnosi się do wolumenu (wielkość obrotów). Podczas
trwania głównego trendu wzrostowego, wolumen powinien się zwiększać, jeśli ceny
rosną, a kiedy spadają, to powinien się on zmniejszać. Trend spadkowy charakteryzuje
się odwrotną regułą. Kiedy następują zniżki, wolumen wzrasta, jednak, kiedy dochodzi do zwyżek cen, to powinien się on zmniejszać.
Ostatnia zasada mówi, że trend trwa do czasu, kiedy pojawią się przesłanki
o jego odwróceniu. Aby doszło do jego zmiany muszą wystąpić jakieś czynniki zewnętrzne 5.
Rysunek 2. Trzy stopnie trendu.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie J. Murphy, op. cit., s. 47.
4
5

Ibidem., s. 23.
J. Murphy, op. cit., s. 24−26.
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3.

Analiza trendu.

Ważne zagadnienie w ramach analizy trendu dotyczy linii wsparcia i oporu (rysunek 3). Punkty odbicia zniżek nazywają się wsparciem. Jest to określenie poziomu, w którym kupujący przezwycięża presję sprzedających. Spadek cen zostaje
powstrzymywany przez kupujących, po czym ceny rosną.
W przeciwieństwie do linii wsparcia, linia oporu oznacza poziom cen, w którym presja sprzedających jest wyższa od kupujących. W konsekwencji ceny zaczynają spadać 6.
Aby nastąpiła kontynuacja trendu wzrostowego, każdy dołek (poziom wsparcia) musi znajdować się wyżej od poprzedniego. Każda zwyżka (poziom oporu)
również musi osiągnąć swój szczyt wyżej od poprzedniej. Jeżeli dochodzi do złamania tych zasad, może to być pierwsze ostrzeżenie o zmianie trendu na spadkowy
bądź horyzontalny 7.
W przypadku przebicia któregoś z poziomów, wsparcia czy oporu, często dochodzi do ciekawego zjawiska. Otóż może nastąpić sytuacja, w której te dwie linie
zamieniają się rolami. Wówczas poziom oporu może stać się nowym poziom wsparcia. Analogiczna sytuacja dzieje się z poziomem wsparcia 8.
Rysunek 3. Linie oporu i wsparcia w trendzie zwyżkowym

Źródło: Opracowanie własne na podstawie J. Murphy, op. cit., s. 48.
Linia trendu to podstawowe narzędzie w rękach analityka wykresów. Jest to
prosta linia prowadzona poprzez dołki korygujących zniżek. W przypadku trendu
wzrostowego będzie to linia biegnąca ku górze i odwrotnie w przypadku trendu
zniżkowego. Na rysunku 4 zaprezentowano pierwszą ze wspominanych sytuacji.

6

Ibidem., s. 49.
A. Zaręba, op. cit., s. 163.
8
J. Murphy, op. cit., s. 52.
7
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Rysunek 4. Linia trendu wzrostowego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie J. Murphy, op. cit., s. 57.
Wyznaczając tę linie należy pamiętać o kilku zasadach. Po pierwsze, trzeba być
pewnym o występowaniu trendu. Następnie należy wybrać dwa dołki, które powstały
w wyniku korekty (punkty 1 i 3 na rysunku 4). Przedłużenie linii powinno się „spotkać” z trzecim dołkiem, który stanowi potwierdzenie linii trendu (punkt 5 na rysunku
4)9.
Wyodrębnienie linii trendu zwyżkowego czy spadkowego daje analitykowi szereg informacji. Dzięki niej analityk jest w stanie określić wielkość korekt. Co ważniejsze, linie można wykorzystać do przewidzenia zmiany trendu. Dzieje się tak po przełamaniu linii 10.
Rysunek 5. Przełamanie kanału trendu zwyżkowego.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie J. Murphy, op. cit., s. 74.

9

J. Murphy, op. cit., 57−59.
Ibidem., s. 59−60.

10
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Linia kanału (rysunek 5 punkty 1, 2, 3, 4) to narzędzie bazujące na technikach
linii trendu. Bywają sytuacje, w których trend porusza się pomiędzy dwiema równoległymi liniami. Aby wykreślić linie kanału należy posłużyć się dołkami, jak
i szczytami, tak jak to miało miejsce z linią trendu. Obserwacja kanału może przynieść szereg korzyści. Ogólna zasada stosowana przy kanale trendu mówi o tym,
że jeśli ruch cen nie dobije do linii trendu, to może doprowadzi to do przełamania
kanału (rysunek 5 punkty 5, 6) 11.
4.

Podstawowe formacje

Analitycy posługują się licznymi formacjami, powstałymi w wyniku kształtowania się cen akcji czy surowców, w celu prognozowania ich przyszłego kierunku.
Istnieją dwa rodzaje formacji – prognozująca zmianę trendu bądź jego kontynuację.
Podczas analizy formacji należy również obserwować wolumen obrotów. Wskaźnik
ten pomaga przybliżyć znaczenie oraz siłę danej formacji 12.
Formacja głowy i ramion jest to jedna z podstawowych i najbardziej znanych
formacji zapowiadających odwrócenie trendu. Na przykładzie trendu wzrostowego
można zaobserwować sytuację, w której kształtowanie się coraz wyżej położonych
szczytów i dołków z czasem zaczyna tracić „siłę”. Dochodzi wtedy do stopniowego
wyrównania trendu, poprzez zrównoważenie podaży i popytu. Następnie ma miejsce
przebicie linii wsparcia 13. W ten sposób tworzy się nowy trend zniżkowy. Opisaną
sytuację przedstawia rysunek 6.
Początkowa faza formacji (punkty A, B, C na rysunku 6) przypomina zwykły
trend wzrostowy. Linia (1) wyznacza linię owego trendu. Wartym adnotacji jest
fakt, że punkt C (głowa) cechuje się już obniżonym wolumenem niż punkt A (lewe
ramię). Analityk powinien odebrać tę informację, jako pierwsze ostrzeżenie o zbliżającej się formacji sygnalizującej zmianę trendu. Spadek do punktu w okolicach
poziomu poprzedniej korekty (punkt D) niezwłocznie zwiastuje zmianę. Kolejne
odbicie cen również charakteryzuje się mniejszym wolumenem. Warto również
wytyczyć linię szyi (2). Ta biegnąca lekkim skosem linia przechodzi przez okolice
dołków B i D. Wyraźne przerwanie linii szyi świadczy o utworzeniu się kompletnej
formacji 14.

11

J. Murphy, op. cit., 72−73.
Ibidem., s. 88.
13
P. Perz, Sztuka Inwestowania, Liber, Warszawa 2008, s. 111.
14
Ibidem., s. 112.
12
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Rysunek 6. Formacja głowy i ramion.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie P. Perz, op. cit., s. 112.
W przeciwieństwie do omówionej formacji głowy i ramion, istnieje jej odwrócona forma zapowiadająca zmianę trendu spadkowego (rysunek 7). Ogólne zasady
tej formacji działają „symetrycznie”, co do formacji opisanej już powyżej. Po przełamaniu trendu spadkowego ceny ponownie zaczynają spadać, tworząc prawe ramię,
a kiedy nie są w stanie przełamać poprzedniego dna, to dochodzi do wzrostów, którym towarzyszy wysoki wolumen. Taka zależność sugeruje trwałe przełamanie trendu (zob. rysunek 7) 15.
Rysunek 7. Formacja odwróconej głowy i ramion.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie P. Perz, op. cit., s. 115.
Rozwiniętą formą głowy i ramion jest formacja potrójnego szczytu i potrójnego
dna. Różni się ona nieznacznie od swojego „poprzednika”. Zmiana polega na tym,
15

P. Perz, op. cit., s. 114.
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że występują tu trzy szczyty (sugerujące odwrócenie trendu zwyżkowego), bądź trzy
dołki (odwrócenie trendu zniżkowego) na podobnej wysokości (rysunek 8). Każda
zwyżka cechuje się zmniejszeniem wolumenu. Pełne ukształtowanie się formacji
następuje, kiedy linia przechodząca przez dwa dołki zostaje przełamana przy zwiększonym wolumenie 16.
Rysunek 8. Potrójny szczyt.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie J. Murphy, op. cit., s. 102.
Podwójne szczyty i podwójne dna to bardzo często występujące formacje
w kształcie liter „M” i „W”. Kiedy dochodzi do odwrócenia trendu spadkowego
(rysunek 9), w pierwszej kolejności rynek spada do dołka w punkcie A, w którym
osiąga największy wolumen spośród wszystkich wierzchołków. Następny krok to
zwyżka do punktu B, będąca jeszcze częścią normalnego trendu spadkowego. Jednak sytuacja zaczyna się zmieniać, kiedy ceny zniżkują do punktu C, który jest na
tej samej wysokości, co punkt A. Kluczowym czynnikiem kończącym formację jest
przebicie linii wsparcia utworzonej przez punkt B. Dochodzi wówczas do osiągnięcia wysokiego wolumenu (punkt D) 17.
Rysunek 9. Formacja podwójnego dna.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie A. Zaręba, op. cit., s. 167.
16
17

J. Murphy, op. cit., s. 101.
A. Zaręba, op. cit., s. 167.
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Z kolei formacje kontynuacji trendu mają za zadanie informować inwestorów
o tym, że przyszły ruch cen będzie taki sam jak przed powstaniem danej formacji.
Wysyłają one sygnał graczom ażeby nie zmieniali oni swoich decyzji kupna/sprzedaży
walorów podczas trwania korekty, będącej elementem owych formacji. W odróżnieniu
do formacji zapowiadających odwrócenie trendu, formacje kontynuacji tworzą się
szybko. Pod względem terminowości należy je zaliczyć do krótko lub średnio okresowych 18.
Trójkąt symetryczny (zob. rysunek 10) to podstawowa formacja zapowiadająca
kontynuację trendu, który powstał przed ukształtowaniem się formacji. Jest on złożony
z dwóch ramion, których podstawę stanowi pionowa linia. Górna linia opada lekko w
dół, a dolna linia biegnie pod takim samym kątem w górę (rysunek 10). Pełne ukształtowanie formacji następuje, kiedy cena przebije jedną z linii. Aby wyznaczyć trójkąt
symetryczny, ceny muszą dobić do punku 419.
Rysunek 10. Trójkąt symetryczny.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie J. Murphy, op. cit., s. 114.
Formacja zapowiadająca kontynuację trendu spadkowego to trójkąt zniżkowy
(rysunek 11). Jest to sytuacja, w której sprzedawcy mają przewagę nad kupującymi.
Układ zostaje ukończony po przebiciu dolnej linii (punkt C). Powinno się to wiązać
ze znacznym wzrostem wolumenu. Spadek cen po ukończeniu formacji towarzyszy,
co najmniej temu, który ukształtował się przy podstawie trójkąta (punkty A i B).
Lustrzanym odbiciem tej formacji jest trójkąt zwyżkujący. Charakteryzuje on często
rynek byka. Będzie to sytuacja odwrotna do trójkąta zniżkowego 20.

18

J. Murphy, op. cit., s. 113.
Ibidem., s. 114.
20
J. Murphy, op. cit., s. 119.
19
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Rysunek 11. Trójkąt zniżkujący.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie J. Murphy, op. cit., s. 121.
Do formacji kontynuacji trendu zaliczamy także flagi i chorągiewki. Obydwie
formacje przedstawia rysunek 12. Są one bardzo podobne do siebie i pojawiają się
często razem w tym samym miejscu trendu. Prezentują one przerwy pomiędzy intensywnymi ruchami cen. Jednak, aby doszło do ukształtowania takiej formacji,
wcześniej musi się pojawić bardzo ostro rosnąca linia oznaczająca wzrost albo spadek notowań. Jest to sytuacja, w której rynek chwilowo przystopuje, ażeby „złapać
oddech” przed kontynuacją biegu w tym samym kierunku 21.
Gwałtowny ruch zawsze będzie cechować się dużym wolumenem, zarówno
przed utworzeniem się formacji, jak i po niej. Jednak podczas kreowania się samej
formacji ewidentnie odnotowuje się wysoki spadek wolumenu. Sama budowa niniejszych formacji jest trochę odmienna. Flaga przypomina prostokąt, który „biegnie”
przeciwlegle do istniejącego trendu. Przykładowo w trakcie trendu spadkowego flaga
będzie „powiewać” do góry. Dokładnie taka sama zasada działa w przypadku chorągiewek, lecz sam kształt owej formacji jest inny. Układ ten jest bardzo zbliżony do
trójkąta symetrycznego (zob. rysunek 12). Obydwie formacje mają bardzo krótki
okres tworzenia się, wynoszący około dwa tygodnie. Wartą uwagi jest również informacja, że flaga i chorągiewka tworzą się w połowie trendu. Po utworzeniu się formacji
należy zatem oczekiwać podobnego ruchu cen, jaki miał miejsce wcześniej 22.
Rysunek 12. Formacje flagi i chorągiewki.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie A. Zaręba, op. cit., s. 169−170.
21
22

V. Tharp, Giełda, wolność i pieniądze, WIG-Press, Warszawa 2000, s. 164.
A. Zaręba, op. cit., s. 170−171.
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Kolejna grupa formacji zbudowana jest na podstawie wykresów świecowych. Ich
budowa różni się od zwykłych wykresów liniowych, które odwzorowują tylko cenę
zamknięcia. Pojedyncza świeca posiada 3 elementy – korpus, cień dolny i górny (rysunek 13). Korpus zawiera informacje o cenie zamknięcia lub otwarcia. Jego białe wypełnienie oznacza, że cena na koniec sesji była wyższa niż na jej początku. Jeśli korpus jest
czarny, to cena zamknięcia była niższa niż cena otwarcia. Cienkie linie (cienie) oznaczają cenę minimalną i maksymalną, jaka ukształtowała się w trakcie sesji 23.
Rysunek 13. Wykres świecowy.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie A. Zaręba, op. cit., s. 160.
Pierwsza grupa formacji świecowych to układy zapowiadające odwrócenie trendu wzrostowego na spadkowy (rysunek 14). „Wisielec” to formacja składająca się
z pojedynczej świecy, posiadająca czarny korpus z długim dolnym cieniem. Kolejna
formacja złożona jest już z dwóch świec. Sytuacja przedstawia pierwszą sesję zakończoną dużym wzrostem (długa biała świeca), jednak następnego dnia po wysokim
otwarciu cena otwarcia i zamknięcia kształtują się na podobnym poziomie. W ten
sposób, powstaje tak zwana „gwiazda doji”. Formacja „objęcie bessy” ma miejsce,
kiedy pierwszego dnia odnotowywane są umiarkowane wzrosty. Drugiego dnia sesji
ceny zaczynają iść do góry, ale w trakcie jej trwania opadają nawet poniżej poziomu
otwarcia poprzedniego dnia 24.
Rysunek 14. Formacje odwrócenia trendu wzrostowego na spadkowy.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie A. Zaręba, op. cit., s. 179−180.
23
24

B. Rockefeller, Analiza techniczna dla bystrzaków, Helion, Gliwice 2012, s. 164−165.
A. Zaręba, op. cit., s. 179.
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Kolejne formacje świecowe zwiastują odwrócenie spadkowego trendu na wzrostowy (rysunek 15). „Młot” złożony jest z pojedynczej świecy, która zawiera biały
korpus z długim dolnym cieniem. „Odwrócony młot” złożony jest już z dwóch sesji,
gdzie w pierwszej kolejności występuje długa czarna świeca. Kolejna sesja kończy się
lekkim wzrostem na poziomie ceny zamknięcia poprzedniej świecy. Jest to biała świeca z dużym górnym cieniem. Formacją złożoną z trzech sesji jest „gwiazda poranna”.
Rozpoczyna się ona dużymi spadkami pierwszego dnia. Następna sesja odnotowuje
z kolei osłabienie siły sprzedających. Mimo, iż sesja rozpoczęła się niżej, to ceny zamykają się na lekkim plusie. Ostatnia świeca zaczyna się chwilowymi spadkami, jednak cała sesja zamyka się na poziomie połowy korpusu świeczki pierwszej 25.
Rysunek 15. Formacje odwrócenia trendu spadkowego na wzrostowy.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie A. Zaręba, op. cit., s. 181−183.
Tak samo jak wykresy liniowe, wykresy świecowe mają również swoje formacje kontynuacji trendu (rysunek 16). Formacja „rozstanie” może pełnić funkcję prognozującą obydwa scenariusze. Składa się ona z dwóch świec o stosunkowo długich
korpusach. W przypadku kontynuacji wzrostów, pierwsza sesja odnotowuje spadek.
Druga świeca ma już kolor biały i zaczyna się ona na poziomie otwarcia z poprzedniego dnia. Jeśli jest to kontynuacja spadków, to wtedy pierwsza świeczka jest
w kolorze białym, a druga w czarnym, która również rozpoczyna się na poziomie
otwarcia z dnia poprzedniego. „Przeczekanie” to złożona z pięciu świec formacja
kontynuacji. Pierwsza świeca odnotowuje wysoki wzrost cen, jednak trzy kolejne
stanowią serię regularnych, umiarkowanych spadków. Należy pamiętać, że każda
z sesji spadkowych nie może przebić dodatniej sesji z dnia pierwszego. Formacja ta
ma swoje lustrzane odbicie zapowiadające kontynuację trendu spadkowego. Nazywa
się ją „trójka bessy” 26. Wszystkie te sytuacje przedstawia rysunek 16.

25
26

A. Zaręba, op. cit., s. 180−182.
Ibidem s. 183.
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Rysunek 16. Formacje kontynuacji trendów.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie A. Zaręba, op. cit., s. 184.
Lata badań formacji świecowych pozwoliły na zdefiniowanie ogromnej liczby
układów powstałych poprzez kształtowanie się notowań 27. Ogromne zainteresowanie oraz postęp technologiczny sprawiają, że analiza techniczna rozwija się nieustannie, a z biegiem lat analitycy dysponują coraz to nowszymi narzędziami wspomagającymi ich pracę.
Zakończenie
Bez względu na to, ile narzędzi analizy technicznej wskazuje na dane zachowanie się notowań, nigdy nie należy mieć 100% pewności. Zalecane jest, aby zawsze
liczyć się z zasadami „rozsądnego inwestowania” bez względu na typ przeprowadzanej analizy. Jedną z nich jest zabezpieczenie otwartych pozycji poprzez wykorzystanie
zlecenia „stop-loss”. Jeśli zatem ceny zachowają się inaczej od prognoz, to pozycja
automatycznie zamknie się na poziomie zaakceptowanej maksymalnej straty.
Mimo, iż analiza techniczna posiada obszerne grono oponentów, postrzega się
ją jako przydatne narzędzie. Wielu graczy wierzy w znaczenie owej analizy i inwestują oni swój kapitał zgodnie z jej przesłankami. Stanowią oni silną grupę wpływającą na cenę danego waloru. Z tego względu zawsze należy mieć na uwadze zasady
działania analizy technicznej, nawet, jeśli nie jest się jej zwolennikiem.
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Streszczenie
Analiza techniczna polega na badaniu wykresów w celu szacowania przyszłego
ruchu cen szeroko rozumianego instrumentu. Opiera się ona na założeniu, że ceny
dyskontują wszystko. Notowania walorów zawsze znajdują się w jednym z trzech
kierunków trendu tj. wzrostowym, spadkowym i horyzontalnym. Ten ostatni symbolizuje wyrównaną walkę pomiędzy podażą i popytem. W tym czasie większość narzędzi owej analizy nie spełnia swojej funkcji. Analizie technicznej służą liczne
formacje, prognozujące określone przyszłe zachowanie cen. Do najważniejszych
formacji należy „głowa ramiona” symbolizująca odwrócenie trendu wzrostowego na
spadkowy. Istnieją również formacje zapowiadające kontynuację bieżącego trendu,
jak np. trójkąt symetryczny albo chorągiewka. Inną grupą formacji są wykresy świecowe, które należą do narzędzi stosowanych w krótkim okresie.
Summary
Technical analysis is about studying charts in order to estimate future price of
market instruments. It’s based on assumption, which says that everything is discounted by prices. Stock quotes always belong to one of three trends – uptrend,
downtrend and sideways trend. The last of them symbolizes equal fight between
supply and demand. During sideways trend, most of the tools of technical analysis
does not work. Technical analysis contains a large number of formations, which aim
is to forecast future movements of prices. The most known formation is "head and
shoulders", which symbolizes the reversal of the uptrend. There are also formations
that predicts continuation of the current trend, for example there is a triangle or
a flag. Another group of formations are candlestick charts - the tool which is rather
used in short term.
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PODATEK OD GIER HAZARDOWYCH – WYBRANE ASPEKTY PRAWNE
Słowa kluczowe: gry losowe, zakłady wzajemne, podstawa świadczenia, fundusze
celowe.

TAX ON GAMBLING – SELECTED LEGAL ASPECTS
Keywords: games of chance, betting, base benefits, special funds.
Wstęp
Hazard od początku dziejów był rozrywką dla każdej warstwy społeczeństwa.
„Alea iacta est!” − „Kości zostały rzucone!”– słowa, które wypowiedział na czele
legionów rzymskich Juliusz Cezar w 49 r. p.n.e. nad rzeką Rubikon. Kości, nad
którymi w słowach rozmyślał Juliusz, przeznaczone były do gry. W antycznym
Rzymie opiekę nad losami ludzkimi sprawowała Fortuna. Ufni jej Rzymianie pokładali w niej losy wygranej bądź porażki w grze. Teleturniej „Koło Fortuny” nie jest
koncepcją amerykańskiej stacji telewizyjnej – ma starszy i wybitniejszy rodowód.
Z kolei w dzisiejszej Polsce hazard występuje praktycznie wszędzie. Może to być
osiedlowa kolektura Lotto czy automat do gry znajdujący się przy pobliskim sklepie
spożywczym. Dziś można grać wszędzie i o każdej porze. Grać można za pośrednictwem telewizji, telefonu komórkowego czy przez internet. Jest to zajęcie, które bardzo wciąga i uzależnia. Hazard stał się nie tylko domeną ludzi bogatych, lecz stał się
dostępny dla wszystkich. Roczne przychody z gier sięgają miliardów złotych lecz
nieoficjalne obroty hazardowe są jeszcze większe. W celu kontroli i ograniczenia
szarej strefy ustawowo sprecyzowano, że gry liczbowe i loterie są monopolem państwa, co zostało udokumentowane w ustawie o grach hazardowych. 1
Celem artykułu jest omówienie istoty najważniejszych elementów konstrukcji
prawnej podatku od gier hazardowych. Wypełniając wspominany cel, posłużono się
metodą badawczą studiówi krytycznej analizy literatury dotyczącej prawa podatkowego.
1.

Przedmiot podatku

Przedmiotem podatku od gier jest urządzanie i prowadzenie działalności w obrębie gier losowych, gier na automatach i zakładów wzajemnych oraz uczestnictwo
w pokerze rozgrywanym w postaci turnieju gry pokera. Z przedmiotu opodatkowa-

1

Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, (Dz.U. z 2009 r., Nr 201,
poz. 1540 z późń. zm.).
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nia wyklucza się jednakże pokera w postaci turnieju gry pokera oraz organizację
loterii promocyjnych. 2
Grami losowymi nazywamy gry o wygrane rzeczowe bądź gotówkowe, których rezultat zależy w znacznym stopniu od przypadku, a zasady gry określa regulamin. Są to:
–

gry liczbowe – gry, w których warunki wygranej dotyczą poprawnego wytypowania liczb, symboli lub innych cech, a kwota wygranej zależna jest od
łącznej sumy uiszczanych stawek, oraz gra liczbowa keno, w której osiąga się
nagrodę poprzez dobre wyznaczenie liczb, a wartość wypłat stanowi iloczyn
wpłaconej stawki i mnożnika wyznaczonego dla konkretnych wielkości wygranych;

–

loterie pieniężne – posiadanie losu lub innego potwierdzenia udziału w grze
jest warunkiem uczestnictwa, a podmiot organizujący loterię świadczy jedynie
wygrane pieniężne;

–

gra telebingo – uczestnictwo odbywa się poprzez zakupienie dowodu członkostwa w grze obejmującego przypadkowe zbiory liczb lub znaków z odgórnie
sformułowanego zestawu liczb lub znaków, a sama gra odbywa się w rozmiarze ogólnokrajowym z losowaniem emitowanym w formie przekazu telewizyjnego; podmiot organizujący grę proponuje nagrody pieniężne lub rzeczowe;

–

gry cylindryczne – gra polega na doborze liczb, znaków lub innych cech,
a suma wygranej ma związek z określoną z góry relacją wpłaty do wygranej,
zaś rezultat gry weryfikowany jest przy pomocy urządzenia obrotowego;

–

loterie fantowe – uczestniczy się w nich poprzez nabycie kuponu lub innego
świadectwa udziału w grze; podmiot prowadzący loterię oferuje tylko premie
materialne;

–

gra bingo fantowe – bierze się w nich udział na skutek pozyskania przypadkowych kompletów liczb z przewidzianego z góry zbioru liczb; w ramach tej gry
oferowane są wyłącznie nagrody rzeczowe;

–

gra bingo pieniężne – warunkiem uczestnictwa jest nabycie losowych zestawów numerów z góry wyselekcjonowanego zbioru liczb, a podmiot prowadzący grę proponuje jedynie bonusy pieniężne, których rozmiar zależy od całkowitej wartości wpłaconych stawek;

–

gry w karty – black jack 3, poker 4, baccarat 5;

2

S. Dolata, Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym, LEX, Warszawa 2013,
s. 317.
3
Blackjack – kasynowa wersja gry w oczko, w której gracz stara się zwyciężyć krupiera
przez osiągnięcie sumy jak najbliższej 21 punktów w kartach, aczkolwiek nie przewyższając 21. Zob. N. Hathway, B. Jacobs, A. Kinsman, N. Perryman, J. Sutcliffe, Encyklopedia gier, MUZA SA, Warszawa 2000, s. 35.
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–

gry w kości;

–

loterie promocyjne – poprzez nabycie towaru, usługi lub innej cechy, która
może służyć jako dowód udziału w grze; uczestniczy się nieodpłatnie w loterii,
a podmiot je organizujący proponuje wygrane pieniężne albo rzeczowe;

–

loterie audiotekstowe 6, w których bierze się udział poprzez:
a) płatny kontakt telefoniczny lub
b) przesyłanie krótkich komunikatów tekstowych (SMS) przy użyciu ogólnodostępnej sieci telekomunikacyjnej. 7

Grami na automatach są gry na przyrządach mechanicznych, elektronicznych,
w tym komputerowych lub elektromechanicznych, o nagrody finansowe lub materialne, w których rozgrywka uwzględnia cząstkę losowości. Nagrodą rzeczową
w grach na maszynach jest również premia dająca możliwość wydłużenia gry bez
obowiązku opłaty za uczestnictwo w grze, a także opcję przystąpienia do nowej gry
dzięki użyciu wygranej rzeczowej zdobytej w ostatniej grze. Do gier na automatach
kwalifikuje się także gry na wyszególnionych wyżej przyrządach, urządzanych
w celach komercyjnych, w których uczestnicy nie mają możliwości uzyskania nagrody pieniężnej bądź rzeczowej, lecz gra ma charakter losowy.
Zakładami wzajemnymi są zakłady o wypłaty pieniężne bazujące na zgadywaniu:
–

rezultatów sportowej rywalizacji ludzi lub zwierząt, w których strony uiszczają
wpłaty, a wielkość wygranej wiąże się z łączną kwotą wpłaconych składek –
totalizatory;

–

wystąpienia różnych zjawisk, w których zainteresowani dokonują wpłat,
a rozmiar wygranej uzależniony jest od ustalonego, pomiędzy akceptującym
zakład a dokonującym wpłaty, stosunku wpłaty do wygranej – bukmacherstwo. 8

2.

Podmiot podatku

Opodatkowaniu podatkiem od gier objęta jest osoba fizyczna, osoba prawna
oraz komórka organizacyjna nieposiadająca natury prawnej, prowadząca działalność
w obrębie gier hazardowych w oparciu o przyznaną koncesje lub zezwolenie, podPoker – gra w karty rozgrywana talią składającą się z 52 kart, w której uczestnicy obstawiają przeciwko sobie, a zdobycie puli z zakładów jest celem wygranej. Ibid., s. 36.
5
Baccarat – karciana gra hazardowa przeprowadzana pomiędzy bankierem (stały lub
zmienny – wybierany spomiędzy graczy) i po kolei z każdym z uczestników. Na wygraną wpływa suma zdobytych punktów w 2 lub 3 kartach, zliczanych według określonych
zasad. Ibid., s. 32.
6
Jednostka urządzająca loterię świadczy wygrane rzeczowe lub pieniężne.
7
Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, (Dz.U. z 2009 r., Nr 201,
poz. 1540 z późń. zm.), art. 2.
8
M. Zdebel, Podatki i opłaty, (w:) Podręczniki prawnicze – prawo podatkowe,
H. Dzwonkowski (red.), C. H. Beck, Warszawa 2012, s. 290–291.
4
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mioty organizujące gry obejmujące wyłączność państwa oraz organizatorzy turnieju
gry pokera. W związku z tym, wyłącznie organizatorzy gier i zakładów, a nie biorący w nich udział, podlegają opodatkowaniu tym ciężarem fiskalnym. Płatnikami
podatku są strony urządzające grę na podstawie właściwego zezwolenia od chwili
rozpoczęcia świadczenia tej działalności. Nie jest istotne, czy podatnik jest osobą
prawną, osobą fizyczną albo jednostką organizacyjną niemająca charakteru prawnego. Rola zapłaty tego świadczenia obarczona jest jedynie na podmiotach zajmujących się wyżej wymienioną aktywnością na podstawie konkretnych zezwoleń. Zezwoleniu nie podlegają podmioty prowadzące nielegalne zakłady i gry w tłumaczeniu analizowanej ustawy, ale podlegają one odpowiedzialności karnej. 9
3.

Podstawa opodatkowania

Podstawa opodatkowania ma związek z charakterem prowadzonej gry, zakładu
wzajemnego albo loterii. Charakterystyczny dla podatku od gier jest brak jednakowej podstawy świadczenia oraz skrupulatne jej uregulowanie dla odrębnych rodzajów gier i zakładów. I tak, na podstawę opodatkowania podatkiem od gier składa się
w:
–

loterii fantowej, loterii pieniężnej i grze telebingo – liczba wszystkich uzyskanych wpływów w wyniku zbytu losów lub innych świadectw udziału w grze;

–

loterii audiotekstowej – dochód prowadzącego loterię audiotekstową osiągnięty
z tej loterii;

–

grze liczbowej – kwota wszystkich uiszczonych składek;

–

zakładach wzajemnych – suma wpłaconych składek;

–

grze bingo pieniężnej – liczba nominalna kartonów do gry, które zakupił podmiot urządzający grę;

–

grze bingo fantowej – nominał kartonów wykorzystanych do gry;

–

grach cylindrycznych, grach w karty i w kości (za wyjątkiem pokera granego
w postaci turnieju gry pokera) – wartość składająca się z różnicy sumy wpłat
pieniężnych z tytułu zamiany żetonów w kasie i na stole gry a łączną liczbą
wydanych z kasy kwot za oddane żetony;

–

pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera – kwota wygranej zredukowana o stawkę wpisu za udział w turnieju;

–

grach na automatach – kwota przedstawiająca różnicę pomiędzy kwotą otrzymaną na podstawie zamiany żetonów do gry lub uiszczonej w kasie lokalu i zakredytowanej w pamięci urządzenia do gry albo wpłaconej do automatu a łączną sumą uzyskanych wygranych przez wszystkich graczy. 10

9

L. Etel, Prawo podatkowe – zagadnienia ogólne, (w:) Prawo podatkowe, L. Etel (red.),
Difin, Warszawa 2013, s. 287.
10
M. Zdebel, op. cit., s. 291.
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Podmioty dokonujące czynności w zakresie gier hazardowych, w celu ustalenia
poprawnej podstawy opodatkowania, zobowiązane są do prowadzenia: ksiąg (wpływu z żetonów i gotówki w kasynie gry, obrotu kartonami do gry w ośrodkach gier
bingo pieniężne, użytkowania maszyny do gier), ewidencji podstaw świadczenia
podatkiem od gier i obliczania wielkości podatku (według określonego standardu –
w grach hazardowych, z wykluczeniem loterii promocyjnych), spisu napiwków w
kasynie (według ustalonego wzorca), oraz kartoteki pozwalającej rozliczyć wynik
finansowy organizowanej loterii fantowej bądź gry bingo fantowej. 11
4.

Stawki podatku i terminy zapłaty

Przepisy ustawy zakładają procentowe oraz wartościowe stawki podatku od
gier. Stawki procentowe przedstawione są w tabeli 1. Z kolei podatnicy posiadający
zezwolenie na prowadzenie gier na urządzeniach o niskich wygranych regulują swoje świadczenie w formie zryczałtowanej w kwocie 2000 zł miesięcznie od gier organizowanych na każdym automacie. 12
Podatnicy podlegający świadczeniu, z niektórymi wyjątkami, są zobowiązani
do obliczenia oraz uiszczenia podatku na konto odpowiedniej izby celnej za cykle
miesięczne, w okresie do 10. dnia miesiąca nadchodzącego po miesiącu, którego
tyczy się rozliczenie. Podmioty organizujące gry liczbowe mają także obowiązek,
bez wezwania, do wyliczenia i spłaty podatku na konto bankowe właściwej izby
celnej, wstępnie za terminy dzienne. Wstępnych wpłat, traktowanych jako zaliczka
na podatek, podatnicy dokonują nie później niż 10. dni od daty losowania. Podmiot
urządzający turniej gry w pokera ma obowiązek do złożenia odpowiedniemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracji podatkowych oraz wyliczenia, pobrania i zapłaty świadczenia na rachunek należytej izby celnej za okresy miesięczne w przeciągu do 20. dnia miesiąca nadchodzącego po miesiącu, którego tyczy się rozliczenie. Osoby prowadzące loterie fantowe bądź gry bingo fantowe, niezależnie od wyznaczonych obowiązków składania deklaracji podatkowych, są zobowiązane do
ilustrowania właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, przygotowanego na podstawie dokumentacji zawartej w art. 78 ust. 1 pkt. 4 ustawy o grach hazardowych,
rozliczenia wyniku finansowego prowadzonych gier w przedziale 30. dni od daty
zakończenia gry wystawionego w zezwoleniu. 13

11

Ibid., s. 291–292.
Witryna internetowa Ministerstwa Finansów: http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/ niezbednik-podatnika/podatek-od-gier-hazardowych;jsessionid=
9AE3EB67D122C37312EE57E4E4669011 dostęp: (08.04.2015).
13
M. Zdebel, op. cit., s. 240.
12
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Tabela 1. Stawki procentowe podatku od gier. 14
Lp.

Przedmiot podatku

1.

Loterie fantowe i gry bingo fantowe

10

2.

Loterie pieniężne

15

3.

Gry liczbowe

20

4.

Gry bingo pieniężne, gry telebingo, loterie audiotekstowe i poker grany w postaci turnieju gry
w pokera

25

5.

Gry w kości, na automacie, cylindryczne, gry
w karty, z wykluczeniem pokera rozgrywanego
w formie turnieju gry pokera

50

6.

Zakłady wzajemne polegające na sportowej
rywalizacji zwierząt w oparciu o zezwolenia wydane wyłącznie na ich urządzanie

2,5

Inne niż wymienione w pkt. 6 zakłady wzajemne

12

7.

Stawka podatku (%)

Źródło: Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, art. 74.
5.

Dopłaty do funduszy celowych

W grach stanowiących monopol państwa występuje obowiązek dopłat. Podmioty prowadzące gry hazardowe zobligowane są do regulowania, oprócz świadczenia od gier, również dopłat. W rozgrywkach stanowiących monopol państwa
ustala się dopłaty w wysokości:
–

25% stawki wartości losu bądź innego potwierdzenia udziału w grze – gry
liczbowe;

–

10% stawki wartości losu bądź innego potwierdzenia udziału w grze – gra telebingo i loterie pieniężne.

Ogłoszenie o wprowadzeniu dopłaty obowiązkowo umieszcza się w regulaminie gry. Zwrócić uwagę należy, że dopłaty nie stanowią przychodu w myśli ustawy

14

Stan na dzień: 26.03.2015.
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o podatku dochodowym od osób prawnych. 15 Wpływy z tych dopłat trafiają na rachunek trzech państwowych funduszy celowych, tj.:
–

Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (77% dochodów z dopłat);

–

Funduszu Promocji Kultury (20%);

–

Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych (3% wpływów z dopłat).

Dysponentem Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej jest minister należyty do
spraw kultury fizycznej, działający na podstawie ustawy o grach hazardowych. Wydatki funduszu przekazywane są na unowocześnianie, naprawę i dotowanie inwestycji obiektów sportowych oraz promocję sportu pośród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych. Jednostki samorządu terytorialnego, poprzez składanie petycji
w konkursach zapowiadanych w ramach indywidualnych programów, mogą również
ubiegać się o dotacje ze środków tego funduszu. 16
Dysponentem Funduszu Promocji Kultury jest należyty minister w zakresie
spraw dotyczących kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Nakłady pieniężne
funduszu przeznaczone są wyłącznie na promocję lub wsparcie:
–

ogólnokrajowych i międzynarodowych projektów artystycznych, w tym także
na tle edukacyjnym;

–

działalności literackiej, czasopiśmiennictwa, prac na rzecz tradycji języka polskiego oraz postępu czytelnictwa, pism kulturalnych i twórczości niskonakładowej;

–

zadań, których celem jest ochrona dziedzictwa narodowego;

–

wykonywanych zadań w ramach projektów, w tym planów inwestycyjnych,
a także projektów subwencjonowanych z funduszy europejskich i międzynarodowych, dotyczących kultury i obrony dziedzictwa narodowego;

–

regulacji długoletnich zobowiązań finansowych i zintegrowanych z nimi kolejnymi obciążeniami zaciągniętymi przez placówki kultury, dla których inicjatorem jest minister właściwy do spraw kultury i obrony dziedzictwa narodowego,
mających na celu realizacje inwestycji, o których mowa w pkt powyżej;

–

wypełnienia inwestycji pomagających promowaniu i wsparciu przedsięwzięć
artystycznych, postępowi czytelnictwa, ochronie krajowego dziedzictwa,
wsparciu młodych twórców i artystów, a także współczesnej twórczości;

–

młodych twórców i artystów;

15

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz
o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania, (Dz.U. z 1992 r.,
Nr 21, poz. 86 z późń. zm.).
16
J. Szołno-Koguc, Finansowanie zadań j.s.t. ze środków funduszy celowych, (w:) Finanse samorządowe 580 pytań i odpowiedzi. Wzory uchwał, deklaracji, decyzji, umów,
C. Kosikowski (red.), J. M. Salachna (red.), LEX, Warszawa 2012, s. 602.

95

–

prac na rzecz wglądu do majątku kultury osób niepełnosprawnych.

Wyjątkiem jest ustęp 5, dotyczący artykułu 87 ustawy, który mówi, że dysponent Funduszu Promocji Kultury rozdysponowuje corocznie, w okresie do dnia 30.
marca kolejnego roku kalendarzowego, nie mniej niż 5% wpływów z dopłat na ten
fundusz, do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na wykonywanie zadań tego Instytutu. 17
Dysponentem Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych jest należyty minister w obrębie spraw dotyczących zdrowia. Sumy pieniężne tego Funduszu
przeznaczone są np. na:
–

organizowanie zajęć informacyjno – edukacyjnych i przygotowywanie specjalistycznych opinii, raportów, opisów dotyczących problematyki nałogów od
hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od związków psychoaktywnych;

–

sporządzanie i wdrażanie nowoczesnych metod profilaktyki i rozwiązywania
problemów dotyczących uzależnień od hazardu bądź innych nałogów nieobejmujących uzależnień od substancji psychoaktywnych;

–

rozdysponowanie pieniężnej pomocy instytucjom i zrzeszeniom realizującym
zadania mające związek z rozstrzyganiem problemów uzależnień od hazardu
bądź innych przyzwyczajeń, które nie dotyczą uzależnienia od substancji psychoaktywnych; wykonywanie oceny rozpowszechnienia i niebezpieczeństwa
patologicznym hazardem. 18

Instytucjami właściwymi w kwestii dopłat są naczelnicy urzędów celnych i dyrektorzy izb celnych, którzy są odpowiedzialni za podatek od gier. Dyrektor izby
celnej powierza wartości uiszczonych dopłat na rachunki powyższych funduszy,
w konkretnej wielkości, w okresie 14. dni od daty ich wpłaty. Zadanie to przysługuje Dyrektorowi Izby Celnej w Warszawie.
Osoby prowadzące gry hazardowe zobowiązane są do składania odpowiedniemu naczelnikowi urzędu celnego not o dopłatach oraz wyliczenia, poboru i regulacji
dopłat na konto konkretnej izby celnej. Terminy, za które dokonywane są dopłaty,
oraz okresy składania dopłat są identyczne jak dla wykonywania w danej grze przelewów z tytułu podatku od gier. 19
Zakończenie
Podatek od gier hazardowych płacony jest przez osoby organizujące, na podstawie udzielonych koncesji, gry i zakłady, a nie przez osoby bezpośrednio biorące
w nich udział. W przedmiocie opodatkowania znajdują się m. in.: gry liczbowe,
17

Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, art. 87.
Ibid., art. 88.
19
M. Laszuk, Zadania administracji celnej w zakresie podatku od gier – analiza wybranych problemów, (w:) Prawo celne i podatek akcyzowy. Kierunki przeobrażeń i zmian,
P Stanisławiszyn (red.), T. Nowak (red.), LEX, Warszawa 2014, s. 146–147.
18
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loterie pieniężne czy gry w karty lub w kości. Zaliczane są także tutaj gry na automatach o niskich wygranych, które są tak bardzo spopularyzowane w Polsce. Udział
w grze nie wymaga dużych nakładów pieniężnych, jej powszechność i taniość powoduje duże zainteresowanie społeczeństwa, a co za tym idzie zwiększoną liczbę
wpływów do budżetu państwa. Stawka podatku od gier na automatach o niskich
wygranych, wynosząca 2000 zł miesięcznie od urządzenia, może powodować
wzrost inwestycji w ten rodzaj gier. Niskie wymagane nakłady wnoszone w udział
w grze mogą być powodem rodzących się uzależnień i patologii. Obowiązek, wprowadzony przez ustawodawcę, dopłat do ceny losów wpływa pozytywnie na celowość wprowadzenia funduszy objętych w ustawie o grach hazardowych. Wydatki
funduszów obejmują m.in. promocję sportu, twórczości czy pomoc osobom uzależnionym.
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Streszczenie
Podatek od gier regulowany jest przez ustawę z dnia 19 listopada o grach hazardowych. Podatnikami są osoby organizujące gry objęte monopolem państwa
a stawki opodatkowania danej gry są ściśle określone w ustawie o grach hazardowych. Dochód prowadzących loterie lub liczba całkowitych kwot uzyskanych
ze sprzedaży losów stanowi podstawę opodatkowania tym świadczeniem. Świadczenie jest na tyle popularne, że gdy w momencie zawarcia zakładu, czy to bukmacherskiego czy lotto, w jego cenie mamy już wliczoną stawkę podatku. Stawka (dopłata do żetonu) jest na tyle celowa, że suma kwot wszystkich dopłat zostaje przeznaczona na określone fundusze. Człowiek zawsze inwestował tak aby osiągnąć
zwrot z przedsięwzięcia. W przypadku tej inwestycji, mamy pewność, że niezależnie
od jej pozytywnego bądź negatywnego rozstrzygnięcia, odsetek z kwoty zainwestowanej w zakup kuponu, przechodzi na szlachetniejszy cel, tzn. nie tylko na prowadzeniu gier wzbogacają się firmy je organizujące, ale także z tych pieniędzy możemy budować obiekty sportowe i wspierać wiele inicjatyw społecznych.
Summary
Tax on games is regulated by the Law of 19 November on gambling. Taxpayers are persons organizing games covered by the monopoly of the state and the rate
of taxation of the game are strictly defined in the Act on gambling. Income conducting raffles or the number of total amounts received from the sale of tickets is the
provision of the tax base. Provision is so popular that when at the inception of the
plant, whether it's a bookmaker or lotto in the price of the plant have already included the tax rate. Rate (surcharge chip) is so purposeful that the sum of all payments
shall be allocated to specific funds. Man has always invested so as to achieve a return on the project. With this investment, we are confident that, regardless of the
positive or negative outcome. The percentage of the amount invested in the purchase
of the coupon pass to the nobler purpose. Not only in the lead up games to enrich the
company organizing them, but also with this money we can build sports facilities
and support many social initiatives.
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PROCEDURA REKRUTACJI URZĘDNIKÓW
UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZ EPSO
Słowa kluczowe: Unia Europejska, EPSO, rekrutacja, urzędnik, służba urzędnicza.

RECRUITMENT PROCEDURES
FOR THE EUROPEAN UNION OFFICERS BY EPSO
Keywords: European Union, EPSO, recruitment, officer, civil service.
Wstęp
Cieszące się wciąż popularnością w Polsce studia w zakresie administracji i europeistyki przygotowują kolejne kadry młodych absolwentów, którzy najczęściej
pragną wejść do korpusu urzędniczego. Polskie przepisy krajowe w dość spójny
sposób regulują zarówno zatrudnienie, jak i mianowanie urzędników służby cywilnej w administracji rządowej, służby zagranicznej oraz pracowników organów samorządu terytorialnego. Rzadziej jednak Polacy wybierają karierę urzędników
wspólnotowych, a powodem tego jest między innymi brak wiedzy o procedurach
naboru stosowanych przez Unię Europejską.
Dlatego warto przedstawić podstawowe informacje, kategorie i procedury regulujące nabory członków korpusu urzędniczego Unii Europejskiej. Wiedza taka, poza
walorem porządkującym i popularyzatorsko-naukowym może mieć dla czytelników
także wymiar praktyczny. W tym też celu autorzy wypis z obowiązujących przepisów prawa wyposażyli także w opis konkretnych przykładów oraz przykłady wspólnotowego orzecznictwa w sprawach naborów.
Niniejszy tekst nie podejmuje wątku systemu instytucjonalnego naboru jaki
dokonywany jest przez EPSO, gdyż zagadnienie to autorzy opisali w poprzednim
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numerze czasopisma. Skupia się on na procedurach rekrutacji urzędników Unii Europejskiej przez EPSO.
1.

Konkurs, jako podstawowa metoda rekrutacji urzędników Unii Europejskiej

Obsadzanie wolnych stanowisk w korpusie urzędniczym Unii Europejskiej opiera się zasadniczo na procedurze konkursowej. Wyróżniamy konkursy generalne (ogólne) oraz konkursy wewnętrzne. Ma to w szczególności zastosowanie do tzw. funkcjonariuszy. Wiele stanowisk na wyższych szczeblach jest również obsadzana w drodze
awansu. Jeżeli chodzi o stanowiska kierownicze i dyrektorskie na najwyższych szczeblach, po ogłoszeniu naboru, osoby zainteresowane przedkładają swoje kandydatury.
W celu dokonania wyboru komitet doradczy ds. mianowania wysokich rangą urzędników sporządza listę kandydatów. Następnie proponuje nazwiska osób, które powinny
zostać zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Prezydium przyjmuje wspomnianą
listę, po czym komitet doradczy przystępuje do przeprowadzania rozmów, a następnie
przedkłada do decyzji prezydium sprawozdanie końcowe. Aby zapewnić organowi
uprawnionemu do mianowania większe możliwości wyboru, procedura naboru odbywa się równolegle z procedurą wewnętrzną i międzyinstytucjonalną na dane stanowisko 1.
Personel kontraktowy i pomocniczy wyłaniany jest w drodze rekrutacji przez Europejski Urząd Doboru Kadr 2 i zatrudniany na podstawie umowy. W odróżnieniu od
konkursów na funkcjonariuszy oznaczonych w zależności od profilu, czyli adekwatnie
konkursy dla administratorów i asystentów, konkursy dla pracowników kontraktowych noszą nazwę CAST. Kontrakty zwykle trwają nie dłużej niż 3 lata, czasami z
możliwością przedłużenia. Personel kontraktowy jest zatrudniany w instytucjach,
przedstawicielstwach i delegaturach Komisji Europejskiej oraz w pozostałych jednostkach zlokalizowanych poza Unią Europejską, pod warunkiem, że odpowiednie
środki zostały zarezerwowane na pokrycie uposażenia w budżecie danej jednostki.
Niemniej udział pracowników kontraktowych wśród pracowników agencji, przedstawicielstw i delegacji nie może przekraczać 75% ogółu zatrudnionych. Odnośnie personelu miejscowego jest on również zatrudniany na podstawie umowy, przy czym
poszczególne instytucje zlokalizowane poza Unią Europejską, zatrudniające personel
lokalny, są zobowiązane do określenia zasad rekrutacji i polityki zatrudnienia.
Rekrutacja personelu tymczasowego ma charakter uproszczony. Selekcja kandydatów odbywa się na podstawie złożonej aplikacji. Po rozpatrzeniu aplikacji, kandydaci spełniający warunki zaproszeni zostają na rozmowę kwalifikacyjną.
Po pomyślnym jej przejściu trafiają na listę rezerwowych. O ich zatrudnieniu decydują
z reguły dyrektorzy generalni lub odpowiadający im urzędnicy departamentów naj-

Wcześniej obowiązujące w tym zakresie procedury opisują: M. Małecki, K. Tomaszewski, Status Urzędnika Unii Europejskiej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005, s. 61.
2
Więcej o instytucji Europejskiego Urzędu Doboru Kadr, dalej jako EPSO, czytaj w:
T. Bojar-Fijałkowski, M. Hać, EPSO jako organ rekrutujący korpus urzędniczy Unii
Europejskiej, Przestrzeń-Ekonomia-Społeczeństwo, numer 6/II/2014, s. 55−70.
1
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wyższego szczebla, w których występują wolne wakaty3. Jest to kategoria urzędników, która ma możliwość awansu na stanowisko funkcjonariusza, w związku z czym
przewidziany jest 6 miesięczny okres próbny.
Następną kategorią stanowią specjalni doradcy, którzy mogą być zatrudnieni
regularnie lub okazjonalnie. O ich zatrudnieniu decydują same instytucje. Również
same warunki zatrudnienia są bezpośrednio negocjowane przez doradcę z daną instytucją. Podkreślić należy, że kontrakt zawierany jest na 2 lata maksymalnie z możliwością przedłużenia. Zwracając uwagę na fakt, że głównym zadaniem tej kategorii
jest pomoc doradcza, podstawowym warunkiem zatrudnienia są szczególne i specjalistyczne kwalifikacje doradcy.
Szczególną kategorię stanowią akredytowani asystenci parlamentarni. Asystenci parlamentarni są wybierani bezpośrednio przez posłów do Parlamentu Europejskiego, aby pomagać im w pracach. Zatrudniani są na podstawie umowy 4. Umowy
z asystentami parlamentarnymi zawierane są na czas określony i wygasają najpóźniej wraz z końcem kadencji 5, podczas której zostały zawarte.
Jeszcze odmienną kategorię stanowią oddelegowani eksperci krajowi. Prawo
do zgłaszania kandydatów na stanowiska ekspertów narodowych przysługuje administracji rządowej za pośrednictwem Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE. Sprawia to, że akceptacja kandydatów musi być również dokonana na szczeblu rządowym, przez odpowiedzialny za koordynację zagadnień resort. W przypadku, kiedy
z inicjatywą przyjęcia eksperta narodowego występuje instytucja lub agencja UE,
przesyła ona ofertę do Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE. Oferta określa wymogi, które muszą spełniać kandydaci. Agencja lub instytucja może zgłosić się również do instytucji macierzystej zatrudniającej kandydata, lub też bezpośrednio
do kandydata, którym jest zainteresowana. W tych wypadkach wymagana jest także
zgoda pracodawcy na jego oddelegowanie. Podczas oddelegowania instytucja macierzysta wypłaca ekspertowi wynagrodzenie wynikające z umowy o pracę.
Ponadto instytucje oferują staże i praktyki, na okres od trzech do pięciu miesięcy. Staże oferowane są studentom, absolwentom uczelni wyższych oraz lingwistom.
Stażyści rekrutowani są bezpośrednio przez poszczególne instytucje. Niektóre prace 6 wykonują osoby zatrudnione przez zewnętrznych wykonawców, wyłonionych
w drodze przetargu.

3

K. Wach, Europejski rynek pracy, Wolters Kluwer, Kraków 2007, s. 441.
Warunki ich zatrudnienia zostały znowelizowane Rozporządzeniem Rady (WE)
Nr 160/2009 z dnia 23 lutego 2009 r. zmieniającym warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. (Dz. Urz. L 55 z 2009 roku). Do tej pory byli oni
zatrudniani przez posłów, ale na podstawie umów podlegających prawu krajowemu
danego posła, po nowelizacji są zatrudniani na podstawie bezpośredniej umowy z Parlamentem Europejskim.
5
Podobnie jak zatrudnienie asystentów i doradców w polskich jednostkach samorządu
terytorialnego czy członków gabinetów politycznych w ministerstwach.
6
Jak konserwacja sprzętów i budynków, catering itp.
4

101

Główną metodą rekrutacji urzędników Unii Europejskiej jest konkurs, który pozwala instytucjom na zatrudnienie pracowników o wysokich kwalifikacjach, odpowiadających ich zapotrzebowaniu. Procedura ta pozwala na zagwarantowanie równego traktowania kandydatów pragnących wstąpić do europejskiej służby publicznej.
System konkursowy ma konstrukcję bardzo rozbudowaną z uwagi na jego charakter,
cel i tryb przeprowadzania. Ze względu na charakter dzielimy je na konkursy zewnętrzne, tzw. otwarte, i konkursy wewnętrzne. Konkurs o charakterze wewnętrznym
jest przeprowadzany dla jednej instytucji lub kilku instytucji. Konkurs otwarty,
w odpowiednich przypadkach, może być również wspólny dla dwóch lub większej
liczby instytucji 7. Konkurs otwarty jest przeprowadzany dopiero wtedy, gdy nie jest
możliwe obsadzenie wolnego stanowiska w drodze przeniesienia lub awansu. Pierwszeństwo zachowują jednak konkursy wewnętrzne. Zasadniczo w drodze konkursu
otwartego mogą być obsadzane stanowiska w niższych grupach zaszeregowania.
Wyższe stanowiska są obsadzane z reguły w drodze awansu lub przeniesienia 8.
Mówiąc o trybie ich przeprowadzania może to być konkurs świadectw i kwalifikacji lub procedura egzaminacyjna. Dla każdego konkursu powołuje się komisję konkursową. Komisja konkursowa po zakończeniu prac sporządza listę odpowiednich
kandydatów, przewidzianą w art. 30 regulaminu pracowniczego. Wybrani kandydaci
zatrudniani są wyłącznie do grupy funkcyjnej objętej postępowaniem rekrutacyjnym9
na najniższym stopniu zaszeregowania 10.
Proces naboru ukierunkowany jest na pozyskanie dla instytucji europejskich
urzędników, którzy reprezentują najwyższe standardy umiejętności, wiedzy, wydajności i uczciwości. Kandydat powinien posiadać określone obywatelstwo, mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej, korzystać w pełni z praw publicznych oraz
posiadać odpowiednie cechy charakteru, niezbędne do wykonywania swoich obowiązków. Doceniane są umiejętności radzenia sobie ze złożonymi problemami
o różnej naturze, skuteczna komunikacja jak też szybka reakcja na zmiany sytuacji.
Ponadto kandydaci powinni wykazać się dużą motywacją, inicjatywą i wyobraźnią.
Bardzo ważną cechą jest umiejętność przystosowania się do pracy w szczególnym,
zróżnicowanym kulturowo środowisku. Kandydaci powinni również posiadać gruntowną znajomość jednego z języków Unii Europejskiej oraz zadawalającą znajomość
drugiego języka. Powinni oni także wykazywać gotowość do doskonalenia zawodowego w czasie trwania całej kariery. Wymagane jest również posiadanie odpowiednika wymaganego wykształcenia, potwierdzonego ekwiwalentnym dyplomem 11.
Załącznik III, art. 1 ust.1a. Rozporządzenia Rady nr 259/68 z dnia 29 lutego 1968 roku
Regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników
Wspólnot Europejskich, (Dz. Urz. L 56 z 1968 roku, z późn. zm.).
8
Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej i Warunki zatrudnienia innych
pracowników Unii Europejskiej, art.31 ust. 2 i 3.
9
Ibidem, art.30.
10
Ibidem, art. 32.
11
Na stronie internetowej EPSO zamieszczone jest przykładowa tabela zestawienia
dyplomów poszczególnych państw członkowskich, odpowiadających wymaganemu
wykształceniu, www.europa.eu/epso (15.10.2015).
7
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2.

Procedury konkursów otwartych w EPSO

Dla kandydatów, zainteresowanych udziałem w konkursie, najważniejszy jest
wybór konkursu, który odpowiada ich kwalifikacjom. W związku z tym bardzo duże
znaczenie ma śledzenie ogłoszeń konkursowych. Ogłoszenia o konkursie są przygotowywane przez EPSO po konsultacji z komitetem konsultacyjnym COPARCO 12.
Wszystkie ogłoszenia są publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Oprócz tego EPSO wykorzystuje dwa inne środki informowania potencjalnych kandydatów: stale korzysta ze swojej strony internetowej i w poszczególnych przypadkach zamieszcza ogłoszenia w najpopularniejszych europejskich tytułach prasowych. Ogłoszenia są publikowane wraz z „przewodnikiem kandydata”, zawierającym niezbędne informacje dla procedury rekrutacyjnej 13. Wiadomości o konkursach
w języku polskim są zamieszczane na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Sporządzone ogłoszenie o konkursie określa: charakter konkursu; rodzaj obowiązków oraz zakres zadań związanych ze stanowiskiem, które podlega obsadzeniu
(tzw. profil kandydata); w odpowiednich przypadkach znajomość językową; narodowości objęte konkursem 14; datę rozpoczynającą zgłaszanie kandydatur; końcową
datę i godzinę składania kandydatur.
Pierwszym etapem procesu rekrutacyjnego jest utworzenie konta EPSO na
stronie internetowej Europejskiego Urzędu Doboru Kadr. Konto EPSO spełnia
funkcję interfejsu elektronicznego w komunikacji pomiędzy kandydatami zainteresowanymi pracą w instytucjach europejskich a EPSO. Należy zaznaczyć, że EPSO,
jako podmiot odpowiedzialny za organizację procedur naboru, powinien dokładać
wszelkich starań, aby przetwarzanie danych osobowych kandydatów odbywało się
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych 15.
Konto EPSO należy utworzyć przed zgłoszeniem się do udziału w konkursie.
Utworzone konto jest jedyną drogą do złożenia zgłoszenia do udziału w konkursie.
Kandydatom zainteresowanym konkursami organizowanymi przez EPSO i mającym
zamiar podjęcia pracy w instytucjach europejskich doradza się utworzenie konta
EPSO z wyprzedzeniem ogłoszenia konkursowego. Samo utworzenie konta EPSO,
bowiem nie jest w żaden sposób zobowiązujące. Zabrania się jednak utworzenia
COPARCO, Common Joint Committee (fr. Commission Paritaire Commune) Międzyinstytucjonalny komitet konsultacyjny.
13
Więcej: R. Gielisse, Devenir fonctionnaire européen: le guide de concours, Ecole
nationale d’administration (France), Centre des études européennes de Strasbourg,
Strasbourg 2006.
14
Np. konkurs otwarty jest dla obywateli Polski, Rumunii, Bułgarii, Słowacji gdy
z ustaleń podziału stanowisk wynikają takie parytety, czy też konkurs otwarty dla obywateli wszystkich 28 krajów członkowskich.
15
Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia
2000 roku o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych.
(Dz. Urz. L 8 z 2001 roku).
12
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więcej niż jednego konta. W celu utworzenia konta EPSO kandydat musi posiadać
ważny adres poczty elektronicznej, który później będzie stanowił login umożliwiający dostęp do własnego konta EPSO. W obowiązku kandydata leży bieżące uaktualnianie adresu poczty elektronicznej oraz danych osobowych zamieszczonych na
koncie EPSO.
Procedura zgłoszeniowa zaczyna się poprzez złożenie przez kandydata zgłoszenia elektronicznego. Decydując się do przystąpienia do konkursu, kandydat powinien zgłosić się za pośrednictwem swojego konta EPSO i wypełnić elektroniczny
formularz zgłoszeniowy dla określonego konkursu. Wskazane jest niezwlekanie
z dokonywaniem zgłoszenia do ostatnich dni przed upływem terminu. Duże obciążenie łączy internetowych lub błąd połączenia internetowego może wiązać się
z koniecznością powtórzenia całego procesu, co stanie się niemożliwe po upływie
określonego terminu zgłoszeń. Ponadto należy zwrócić uwagę, że sama procedura jest
czasochłonna ze względu na dużą ilość danych, którą trzeba wprowadzić do systemu.
Doradzane jest więc zgromadzenie wszystkich danych jeszcze przed przystąpieniem
do zapisu elektronicznego. Wymagane informacje będą dotyczyły w szczególności:
posiadanych dyplomów i wykształcenia; doświadczenia zawodowego; znajomości
języków; motywacji w ubieganiu się o stanowisko 16.
W zależności od wybranego konkursu kandydat może również otrzymać propozycję rozwiązania testu interaktywnego, który pozwoli mu na ocenę własnego poziomu w zestawieniu z poziomem wymaganym przy testach wstępnych. W chwili
dokonywania zgłoszenia i po pierwszym zapisaniu przez kandydata swoich danych,
kandydatowi przypisany zostaje indywidualny numer. Numer ten jest numerem referencyjnym. Po wypełnieniu formularza kandydat przesyła go drogą elektroniczną. Po
zakończeniu procedury pojawia się informacja o pomyślnym zakończeniu operacji.
Wtedy numer referencyjny staje się ostatecznym numerem kandydata, który należy
podawać w całej późniejszej korespondencji 17. Kandydat ma możliwość wprowadzania zmian w zgłoszeniu lub też jego wycofania do czasu upływu terminu zgłoszeń.
Przed zgłoszeniem się do udziału w konkursie kandydat powinien dokładnie
sprawdzić, czy spełnia wszystkie warunki udziału, zarówno ogólne, jak i szczegółowe. W tym celu należy uprzednio zaznajomić się z ogłoszeniem o konkursie oraz
przepisami ogólnymi mającymi zastosowanie do konkursów, akceptując jednocześnie
określone w nich warunki. Faktem jest, że ogłoszenia o konkursach nie określają dopuszczalnego wieku kandydatów, należy jednak wziąć pod uwagę wiek emerytalny
określony w Regulaminie pracowniczym urzędników 18. Po dokonaniu zgłoszenia

Procedury Administracyjne, Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) z 26 lutego 2009 r.,
Przepisy ogólne mające zastosowanie do konkursów otwartych, (Dz. Urz. C 47 z 2009 roku).
17
Jeżeli z przyczyn technicznych wspomniana informacja o pomyślnym zakończeniu operacji nie pojawi się, kandydat może w każdej chwili sprawdzić, czy wniosek zgłoszeniowy
został prawidłowo zarejestrowany poprzez zalogowanie się do swojego konta EPSO.
18
Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej i Warunki zatrudnienia innych
pracowników Unii Europejskiej wydany na podstawie art. 2 i 3 rozporządzenia Rady
16
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kandydaci, którzy wymagają warunków szczególnych 19 zaznaczają w polu formularza zgłoszeniowego środki, jakie ich zdaniem trzeba podjąć, aby ułatwić ich udział
w poszczególnych etapach egzaminów. Na adres EPSO należy również przesłać
stosowne zaświadczenia. Termin przesłania dokumentacji zgłoszeniowej jest określony w ogłoszeniu o danym konkursie. Najczęściej następuje to na późniejszych
etapach postępowania konkursowego. Szczegółowe informacje dotyczące przesłania
dokumentacji zostają ogłoszone za pośrednictwem konta EPSO. Terminy te mogą
być zmienne, w zależności od konkursu. Dokumentów przesłanych po wyznaczonym terminie nie bierze się pod uwagę.
Dokumentację zgłoszeniową uznaje się za kompletną, jeżeli są spełnione wszystkie warunki formalne 20, czyli formularz zgłoszeniowy jest opatrzony oryginalnym
własnoręcznym podpisem kandydata i dokumentacja zgłoszeniowa zawiera wszystkie
wymagane dokumenty. Należy przesyłać wyłącznie niepoświadczone kserokopie
wymaganych dokumentów. Jeżeli chodzi o dokumenty potwierdzające spełnienie
wymogów dotyczących posiadania wymaganego obywatelstwa, należy przesłać kopię
dokumentu poświadczającego obywatelstwo 21. Podpis złożony przez kandydata na
formularzu zgłoszeniowym stanowi jednocześnie oświadczenie, że spełnia on wszystkie stawiane warunki.
Jeżeli chodzi o poświadczenie wykształcenia, w przypadku dyplomów zdobytych po uzyskaniu wykształcenia średniego zaleca się załączenie możliwie jak najbardziej wyczerpujących informacji, kładąc nacisk na poszczególne przedmioty
i czasu trwania zajęć z tych przedmiotów, tak, aby komisja konkursowa mogła ocenić znaczenie posiadanego przez kandydata dyplomu pod kątem charakteru jego
przyszłych obowiązków 22. Komisja konkursowa uwzględnia fakt, że systemy
kształcenia mogą być różne. Na stronie internetowej EPSO podano przykłady dyplomów, które stanowią wymóg minimalny w przypadku poszczególnych kategorii,
z zastrzeżeniem, że ogłoszenia o konkursach mogą zawierać bardziej rygorystyczne
wymogi 23. Opisując doświadczenie zawodowe kandydat powinien określić charakter
swoich zadań w sposób jak najbardziej szczegółowy, tak by komisja konkursowa
Nr 259/68 z dnia 29 lutego 1968 r. w art. 52 określa wiek emerytalny jako 65 lat.
(Dz. Urz. L 56 z 1968 roku z późn. zm.).
19
Czyli np. osoby niepełnosprawne.
20
Procedury Administracyjne, Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) z 26 lutego
2009 r., Przepisy ogólne mające zastosowanie do konkursów otwartych, (Dz. Urz. C 47
z 2009 roku), pkt. 2.4.3., str.9.
21
Np. paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu urzędowego wyraźnie określającego obywatelstwo, który powinien zachowywać ważność do dnia, w którym upływa termin dokonywania zgłoszeń drogą elektroniczną.
22
Jeżeli kandydat odbył szkolenie techniczne lub zawodowe lub kurs doskonalący lub
specjalistyczny, powinien określić, czy kurs był prowadzony w pełnym czy niepełnym
wymiarze godzin lub czy był to kurs wieczorowy, a także określić przedmioty i oficjalny
czas trwania studiów.
23
Przewodnik dotyczący konkursów otwartych 2010 r., Postępowania administracyjne
Europejskiego Urzędu doboru Kadr (EPSO), (Dz.Urz. C 184 z 2010 roku).
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była w stanie ocenić przydatność posiadanego przez kandydata doświadczenia pod
kątem charakteru jego przyszłej pracy. Jeżeli chodzi o znajomość języków, jeżeli
takie wymogi zamieszczono w ogłoszeniu konkursowym, w przypadku tego warunku nie są wymagane żadne stosowne dokumenty; wyjątek stanowią niektóre konkursy dla lingwistów. W przypadku tych konkursów i zgodnie z ogłoszeniem o konkursie wy-maganą znajomość języków należy udokumentować dyplomem lub opisać,
w jaki sposób kandydat opanował dane języki.
Informacje o charakterze ogólnym oraz komunikaty do kandydatów lub informacje otrzymywane od kandydatów, przekazywane są wyłącznie w języku angielskim, francuskim lub niemieckim. To samo dotyczy zaproszeń na poszczególne
testy i egzaminy, jak również całej korespondencji pomiędzy EPSO a kandydatami.
Odnośnie informacji przekazywanych kandydatom przez EPSO, należy zaznaczyć,
że wszelkie zaproszenia i korespondencja są przekazywane wyłącznie za pośrednictwem konta EPSO. Kandydaci powinni śledzić przebieg konkursu i kontrolować
informacje ich dotyczące, sprawdzając swoje konto EPSO regularnie, co najmniej
2 razy w tygodniu. Jeżeli kandydat nie jest w stanie zweryfikować przekazanych mu
informacji, jest zobowiązany bezzwłocznie zgłosić ten fakt EPSO 24. Dla ułatwienia
pracy administracyjnej, we wszelkiej korespondencji dotyczącej danego kandydata,
należy podawać imię i nazwisko, numer konkursu oraz numer przypisany kandydatowi podczas dokonywania zgłoszeń drogą elektroniczną. Po zakończeniu tego etapu, kandydaci spełniający warunki zostają poinformowani poprzez konto EPSO
o datach egzaminów wstępnych i zaproszeni do rezerwacji drogą elektroniczną daty,
godziny i ośrodka egzaminacyjnego. Poprzez swoje konto EPSO kandydat otrzymuje także szczegółowe informacje dotyczące rodzaju testu a także czasu, jakim będzie
dysponował do jego rozwiązania oraz instrukcji rozwiązywania 25. Po otrzymaniu
potwierdzenia rezerwacji, należy wydrukować informację. Każdej rezerwacji jest
przydzielony osobny numer. Następnie, z wydrukowanym potwierdzeniem i dokumentem tożsamości należy stawić się w określonym dniu i godzinie w centrum egzaminacyjnym.
3.

Egzaminy

Wraz z rozszerzeniem Unii Europejskiej od roku 2003 rekrutacją zajmuje się wyłącznie EPSO. Zainteresowanie pracą w instytucjach unijnych pośród obywateli krajów kandydujących znacznie przerosło oczekiwania. O jedno miejsce teoretycznie
ubiegało się 13 kandydatów. Okazało się, że nie we wszystkich państwach konkurs
cieszył się taką samą popularnością. Już 22 maja 2003 roku w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej opublikowano trzy konkursy: na administratorów pomocniczych;
dla tłumaczy pomocniczych lub asystentów tłumacza pisemnego; na stanowiska sekretarskie. Według informacji EPSO do udziału w trzech wymienionych konkursach
Informacje ogólne o poszczególnych etapach konkursu można znaleźć na stronie internetowej EPSO, www.europa.eu/epso (22.09.2015).
25
Należy zwrócić uwagę, że EPSO nie publikuje zbiorów testów, nie organizuje kursów
przygotowawczych. Jedynym źródłem informacji, gdzie można zapoznać się z przykładowymi testami jest strona internetowa.
24
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zgłosiło się prawie 38.000 osób ze wszystkich krajów przystępujących do UE 26. Był to
pierwszy nabór urzędników na tak wielką skalę. Do konkursów zgłosiło się około
12.500 Polaków, co stanowiło prawie 30% wszystkich kandydatów. W Polsce procedura pisania testów zorganizowana została w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu i Warszawie. Wielu Polaków także uczestniczyło w konkursie poza granicami kraju.
Pierwsze konkursy składały się z trzech etapów: testu preselekcyjnego, egzaminu
pisemnego i egzaminu ustnego 27. Sprawdzenie prac pisemnych oraz wymaganych
dokumentów przez komisję przeprowadzane było tylko dla tych kandydatów, którzy
uzyskali największą liczbę punktów w teście preselekcyjnym. Jednocześnie
z ogłoszeniem konkursów dla nowo przystępujących państw członkowskich radykalnie zmieniony został tzw. language régime. Uprzednio przeprowadzano wszystkie
testy w 11 oficjalnych językach urzędowych Unii Europejskiej. Zmiana polegała na
przeprowadzaniu wszystkich testów wyłącznie w trzech językach urzędowych, do
wyboru: w języku angielskim, francuskim lub niemieckim. Każdy uczestnik konkursu
w zgłoszeniu elektronicznym musiał sprecyzować, z którego z proponowanych języków będzie korzystał podczas zdawania testów. Najczęściej wybieranym językiem był
język angielski 28. Testy preselekcyjne były najtrudniejszą barierą do pokonania w
postępowaniu konkursowym. Po tym etapie procedury do następnej tury przechodziło
zaledwie 8−15% kandydatów. Testy preselekcyjne składały się zazwyczaj z następujących części: testu oceniającego ogólne umiejętności i kompetencje, zwłaszcza umiejętności logicznego myślenia i zrozumienia liczb 29; testu z najważniejszych kierunków
rozwoju w procesie integracji europejskiej i różnych obszarów polityki wspólnotowej;
testu z wybranej dziedziny.
Stosując testy preselekcyjne w formie testów z kilkoma odpowiedziami do wyboru, instytucje Unii Europejskiej skorzystały z rozwiązania stosowanego od dawna
w administracji amerykańskiej. Na każde pytanie zaproponowane były cztery możliwe
odpowiedzi, z których tylko jedna była poprawna. W początkowych latach testy te
pisane były na papierze, na specjalnie przygotowanych formularzach sprawdzanych za
pomocą lektury optycznej. Raz źle odznaczona odpowiedź nie podlegała już żadnej
zmianie. W przeciwieństwie zaś do procedur sprzed roku 2003 za złe odpowiedzi nie
odliczano już punktów.
W roku 2006 wprowadzone zostały testy komputerowe dla testów obejmujących
preselekcję. Pojawiła się możliwość powrotu do wybranego pytania i zmiany odpowiedzi, zaznaczeniu wybranego pytania z odpowiedzią, co do której mamy wątpliwości. Niestety jednocześnie został skrócony czas. Wprowadzenie testowania kompute26

Komunikat prasowy EPSO z dnia 1 lipca 2003 r.
Testy preselekcyjne (etap 1) i egzamin pisemny (etap 2) przeprowadzane były tego
samego dnia ze względów organizacyjnych.
28
Według komunikatu prasowego EPSO z dnia 1 lipca 2003 roku, 68% osób wybierało
język angielski, 20% język niemiecki i 12% język francuski, jako język egzaminów.
29
Ta część testu uważana była za najbardziej ryzykowną ze wszystkich testów preselekcyjnych, ponieważ bardzo łatwo można było w niej stracić punkty i nie uzyskać 50%
poprawnych odpowiedzi.
27

107

rowego zwiększyło jednak poziom uczestnictwa o 10 punktów procentowych. W każdym z testów kandydat musiał uzyskać przynajmniej 50% maksymalnej liczby punktów. Jeżeli więc kandydat zdobył w dwóch pierwszych testów pełną liczbę punktów,
ale w trzecim teście odpowiedział poprawnie tylko na 49% pytań, to cały test preselekcyjny uchodził za niezdany. Należy jednak podkreślić, że do następnego etapu
zakwalifikowani byli tylko kandydaci, którzy uzyskali najlepsze rezultaty według
średniej konkursowej.
Następnym etapem był egzamin pisemny. Odbywał się on w formie tzw. case
study. Dotyczył wybranej przez kandydata dziedziny i sprawdzał specjalistyczną wiedzę, zdolność rozumienia informacji, analizy i syntetyzowania danych oraz umiejętności sporządzenia wypowiedzi pisemnej w języku obcym. Jeżeli chodzi o czas trwania
tego etapu wynosił on około dwóch godzin. Następne 30 minut przeznaczone było na
sprawdzenie umiejętności posługiwania się ojczystym językiem pisemnym, a polegało
to na sporządzeniu przez kandydata, w jego ojczystym języku, krótkiej notatki zawierającej uwagi i konkluzje podsumowujące egzamin. Po egzaminie pisemnym odpadało
z reguły 50% kandydatów.
Ostatnią fazą postępowania konkursowego był egzamin ustny. Po egzaminie ustnym odpadało kolejne 45−50%. Egzamin ten odbywał się w drugim języku kandydata 30. Znacząca była umiejętność zwięzłego i przekonywującego przedstawienia własnego życiorysu, podkreślając przy tym te doświadczenia i umiejętności, które
w szczególny sposób mogły okazać się przydatne w pracy w instytucjach europejskich. Kandydaci, którzy pomyślnie przeszli przez etap egzaminu ustnego zostawali
umieszczeni na tzw. liście rezerwowej.
Średni czas trwania konkursu, od terminu składania zgłoszeń przez kandydatów
do publikacji listy rezerwowej, wynosił 16 miesięcy, a długość trwania poszczególnych konkursów wahała się od dziewięciu miesięcy do dwóch lat. Główną przyczyną
tego opóźnienia były zapotrzebowania czasowe na sprawdzanie testów pisemnych
oraz na przeprowadzenie egzaminów ustnych, ze względu na fakt, że członkowie
komisji konkursowych oceniający prace kandydatów nie byli dostępni przez nieprzerwany okres w pełnym wymiarze godzin, co z kolei nie pozwoliło im wypełnić powierzonych im obowiązków.
Powyższy problem nie był jedynym istniejącym, który pojawił się w działalności
EPSO związanej z rekrutacją. Wiele innych zostało wyłonionych podczas kontroli
EPSO, która rozpoczęła się w lecie 2007 roku i przeprowadzona była przez Europejski
Trybunał Obrachunkowy. Wynikiem czego było sprawozdanie dotyczące wydajności
i skuteczności działań prowadzonych przez EPSO, w zakresie doboru pracowników.
Sprawozdanie zostało przyjęte przez Trybunał Obrachunkowy w Luksemburgu, na
posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2009 roku 31. W październiku 2009 roku został przed-

Czyli nie w języku ojczystym.
Jednym z członków Komisji Kontroli Budżetowej w Parlamencie Europejskim była
polska posłanka do Parlamentu Europejskiego, Sydonia Jędrzejewska.
30
31
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stawiony dokument roboczy 32 dotyczący tegoż sprawozdania na forum Komisji Kontroli Budżetowej. Główne zalecenia przedstawione przez Europejski Trybunał Obrachunkowy dotyczyły następujących problemów: zbyt długiej procedury doboru pracowników i opóźnienia w trakcie fazy konkursowej 33 oraz braku osiągnięcia liczby
docelowej laureatów konkursów oraz niespełnienia wymogu zachowania możliwie
najszerszej równowagi geograficznej 34. Mankamentem okazały się także braki: przekazywanych w odpowiednim czasie spójnych informacji na temat potrzeb kadrowych
instytucji; szczególnych wymogów językowych, które mogły zniechęcić odpowiednich kandydatów; systemu informowania o konkursach, który nie był zadowalający35;
uchybień w prowadzonych przez EPSO bazach danych.
W 2008 roku w ramach przeprowadzonej kontroli kierownictwo EPSO dokonało
przeglądu swojej organizacji i działalności. Słabe punkty, które zostały ujawnione w
czasie przeglądu, skłoniły EPSO do opracowania specjalnego programu, tzw. Programu rozwoju EPSO, który został przyjęty 10 września 2008 roku. Rezultatem czego
była radykalna reforma dotycząca procesu rekrutacji. Najważniejsze zmiany to: wyłączony został test wiedzy o Unii Europejskiej; rekrutacja będzie trwała 9 miesięcy 36;
wprowadzony został cykliczny nabór na poszczególne stanowiska; w ślad za modernizacją procedur bardzo poważną zmianą jest przeprowadzanie testów wstępnych, tzw.
preselekcji we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej; konkursy na sta32 Dokument Roboczy w sprawie specjalnego sprawozdania Europejskiego Trybunału
Obrachunkowego nr 9/2009 na temat skuteczności i efektywności działalności Europejskiego Urzędu Doboru Kadr w zakresie rekrutacji pracowników Komisja Kontroli Budżetowej, Sprawozdawca: S. Jędrzejewska, z dnia 15.10.2009 r. PE430.284v 01-00
33 Zob. na przykład sprawa F-25/05, w której sąd ds. służby publicznej uchylił decyzje
komisji konkursowej z dnia 6 i 7 września 2004 r. odmawiające dopuszczenia kandydatów do egzaminów konkursu EPSO/c/11/03.
34
Liczba laureatów określona w ogłoszeniach o konkursach powinna być osiągana,
by zapewnić stały i odpowiedni poziom zatrudnienia w instytucjach, przy jednoczesnym
zachowaniu wymaganych od wybieranych kandydatów standardów jakości. W trakcie
kontroli poddano kompleksowej analizie wszystkie dane dotyczące 176 konkursów zorganizowanych między 2003 a 2006 r. i zakończonych najpóźniej na początku 2008 r.
Docelowa liczba laureatów na listach rezerwowych z tych konkursów wynosiła 15.500.
Średnio osiągnięto tylko dwie trzecie docelowej liczby laureatów. Z około 208.000 zarejestrowanych zgłoszeń na te konkursy 95.000 (46%) osób faktycznie wzięło udział
w testach. Niewiele ponad 10.000 spośród nich zdało konkurs, co dało niedobór 5.500
osób w stosunku do zakładanej liczby docelowej. Sprawozdanie specjalne nr 9/2009
(przedstawione na mocy art. 248 ust. 4 akapit drugi Traktatu WE) dotyczące wydajności
i skuteczności działań prowadzonych przez Urząd Doboru Kadr Wspólnot Europejskich
w zakresie doboru pracowników, przyjęte przez Trybunał Obrachunkowy w Luksemburgu w dniu 11 czerwca 2009 r.
35
W dniu 9 maja 2007 r. Hiszpania wniosła skargę przeciwko Komisji, żądając publikacji wszystkich ogłoszeń o konkursach dotyczących stanowisk w europejskiej służbie
cywilnej w Dzienniku Urzędowym we wszystkich językach UE Sprawa T-156/07: Skarga wniesiona w dniu 9 maja 2007 r. Hiszpania przeciwko Komisji 2007/C 140/69.
36
Zamiast 2 lat, jak to miało miejsce w poprzednim systemie.
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nowiska administratorów zostały otwarte dla absolwentów studiów wyższych, pomijając brak wcześniej wymaganego doświadczenia zawodowego; do uczestnictwa
w konkursach na stanowiska administratorów zostali dopuszczeni studenci ostatniego
roku studiów licencjackich; podział kandydatów na absolwentów i osoby z doświadczeniem zawodowym; testy preselekcyjne aktualnie składają się z zrozumienia tekstu
pisanego i umiejętności operowania danymi liczbowymi oraz trzech nowych rodzajów
testów, jakimi są testy myślenia abstrakcyjnego, test umiejętność oceny sytuacji i test
kompetencji zawodowych.
Następnym etapem jest ocena zintegrowana, która zastępuje występujące w poprzedniej procedurze egzaminy pisemne i ustne. Założeniem jest, aby konstrukcja
doboru zadań była tak przygotowana, aby każdy z kandydatów miał szansę zaprezentować swoje atuty. W oparciu o opis kompetencji sprawdzane są umiejętności kandydata, a każda umiejętność sprawdzana jest przynajmniej dwukrotnie.
Poprzez wprowadzenie nowej procedury oraz elementu oceny zintegrowanej
EPSO ma na celu ustalenie w sposób odpowiedni i wiarygodny wszystkich najważniejszych umiejętności kandydata. Większą wagę przykładać się będzie do sprawdzenia konkretnych umiejętności związanych z danym stanowiskiem, niż do sprawdzenia
poziomu wiedzy. W oparciu o opis kompetencji oceniane będą wybrane umiejętności
kandydata. Stwierdzono, że oprócz kompetencji w dziedzinie, której znajomość
sprawdza konkurs, pracownik instytucji UE powinien posiadać siedem wymienionych
poniżej umiejętności podstawowych:
–

Umiejętność analizowania i rozwiązywania problemów: w skomplikowanych
sprawach kandydat dostrzega najważniejsze fakty i znajduje kreatywne i praktyczne rozwiązania.

–

Zdolności komunikacyjne: wyraża się jasno i precyzyjnie, zarówno w mowie,
jak i na piśmie.

–

Jakość i wydajność pracy: bierze osobistą odpowiedzialność za wykonanie
zadania zgodnie z wysokimi standardami jakości w ramach ustalonych procedur i wykazuje się inicjatywą.

–

Nauka i rozwój osobisty: rozwija i doskonali swoje umiejętności oraz znajomość organizacji i otoczenia, w którym ona funkcjonuje.

–

Ustalanie priorytetów i organizacja: przywiązuje największą wagę do najważniejszych zadań, w pracy wykazuje się elastycznością i efektywnie organizuje
swoją pracę.

–

Resilience, czyli kandydat działa skutecznie pomimo dużego natężenia pracy,
radzi sobie ze stresem i dostosowuje się do zmieniającego się środowiska pracy. Trudno znaleźć polski odpowiednik tego terminu. Dosłownie oznacza on
elastyczność, odporność, zdolność do adaptacji.

–

Umiejętność pracy w zespole.
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W zależności od rodzaju konkursu etap oceny zintegrowanej trwa pół dnia lub
cały dzień. Testy odbywają się w drugim języku kandydata 37, chyba, że dane stanowisko wymagać będzie sprawdzenia umiejętności w innym języku. Inną metodologią, która pozwala na sprawdzenie poziomu kompetencji kandydata jest „competency based structured interview”, czyli ustrukturyzowana rozmowa. Można powiedzieć, że w pewien sposób zastępuje to wykorzystywane we wcześniejszych procedurach egzaminy ustne. Technika ta polega na postawieniu szeregu pytań, wcześniej
opracowanych, starannie dobranych do stanowiska i kandydata. Obie metody dają
w miarę spójny profil kandydata, a wykorzystanie „competency based structured
interview” pozwala na uzupełnienie luk w wizerunku i wyjaśnienie wątpliwości.
Na koniec całej procedury kandydaci otrzymują tzw. „paszport kompetencji”, zawierający ich wyniki uzyskane w trakcie oceny zintegrowanej. Dokument ten zostaje
następnie przekazany instytucjom i posłuży, jako pomoc w procesie rekrutacji.
Osoby, które otrzymają najwięcej punktów w trakcie całego procesu rekrutacyjnego wpisywane zostają na listę laureatów, tzw. listę rezerwową 38, a ich nazwiska są publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Lista stanowi podstawę zatrudnienia kandydata. Ostatnim etapem procesu rekrutacyjnego jest rozmowa kwalifikacyjna. W tym etapie EPSO już nie uczestniczy. Kandydaci wybrani
z listy rezerwowej zapraszani są na rozmowę kwalifikacyjną. Rozmowy kwalifikacyjne odbywają się w Brukseli, a kandydaci otrzymują zwrot kosztów podróży.
Rozmowa odbywa się przed komisją rekrutacyjną złożoną z 3 do 12 funkcjonariuszy
Unii Europejskiej. Dotyczy ona spraw związanych z funkcjonowaniem struktur
i polityk wspólnotowych.
Lista rezerwowa stanowi podstawę zatrudnienia kandydata w ciągu okresu jej
ważności, w zależności od zapotrzebowania kadrowego i kwalifikacji kandydata,
aczkolwiek nie stanowi ona gwarancji rzeczywistego zatrudnienia. Proces rekrutacji
zwykle przebiega dosyć długo. W przypadku niektórych konkursów całe postępowanie rekrutacyjne może trwać nawet ponad rok. Po wpisaniu na listę rezerwową
niektórzy kandydaci uruchamiają własną inicjatywę i rozpoczynają działania lobbingowe na rzecz rozpoczęcia pracy w wybranej instytucji. Na tym etapie procedury
można byłoby podkreślić dużą rolę, jaką odgrywa MSZ w celu wsparcia kandydatów, którzy już znaleźli się na listach rezerwowych. Nieoficjalnie MSZ zwraca się
z prośbą do Polaków już pracujących w instytucjach o przekazanie wiadomości
o zwalniających się wakatach. Wydział ds. instytucjonalnych i prawnych w Stałym
Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej tworzy bazy danych laureatów konkursów EPSO, którzy znaleźli się na listach rezerwowych. Ich celem jest przekazywanie kandydatom szybkiej i aktualnej informacji o wakatach na stanowiskach
w instytucjach europejskich. Trudno określić skuteczność takich działań, ale ważna
jest już sama chęć pomocy.
Kandydaci, tak, jak w pozostałych etapach, o swoich wynikach uzyskanych
podczas rozmowy kwalifikacyjnej informowani są poprzez ich konto na serwerze
37
38

Język: angielski, francuski lub niemiecki.
M. Małecki, K. Tomaszewski, Op. cit., str. 58.
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EPSO. Kandydaci muszą zostać zatrudnieni w okresie ważności listy rezerwowych.
W przeciwnym razie wyniki konkursu tracą ważność i kandydaci muszą zaczynać
całą procedurę od nowa.
4.

Środki odwoławcze

W ramach procedur konkursowych kandydatom przyznaje się prawo uzyskania
dostępu do informacji, które dotyczą ich w sposób osobisty i bezpośredni. Na mocy
powyższego, EPSO może przekazać na wniosek kandydata, informacje dodatkowe
dotyczące jego udziału w konkursie. Wniosek o udzielenie informacji należy przesłać
w przeciągu 10 dni od uzyskania wyników konkursowych do EPSO drogą elektroniczną. Jeżeli chodzi o testy komputerowe mogą być podane jedynie prawidłowe odpowiedzi i wykaz odpowiedzi kandydata. Kandydat może również wystąpić
z wnioskiem o uzyskanie kopii swoich prac pisemnych.
Kandydat może również wystąpić z wnioskiem o ponowne sprawdzenie. EPSO
oraz komisja konkursowa powinny wykonywać swoje zadania zgodnie z ogólnymi
zasadami prawa. Komisja konkursowa powinna oceniać kandydatów z poszanowaniem zasady równego traktowania. Jeżeli mimo to kandydat uważa, że któraś z zasad
nie została zastosowana w jego przypadku, może, w terminie 10 dni kalendarzowych
od dnia wysłania drogą elektroniczną pisma z informacją o decyzji, złożyć wniosek
o ponowne sprawdzenie.
Jeżeli kandydat uważa, że jakaś decyzja narusza jego prawa, może na każdym
etapie procesu naboru złożyć zażalenie skierowane do EPSO. Przy czym dyrektor
EPSO nie jest uprawniony do zmiany decyzji komisji konkursowej. Szerokie uprawnienia dyskrecjonalne komisji konkursowych podlegają kontroli jedynie w przypadku
oczywistego naruszenia zasad rządzących pracami komisji konkursowej.
W ramach instytucji sądowniczej Unii Europejskiej, sporami z zakresu służby
publicznej Unii Europejskiej zajmuje się Sąd do spraw Służby Publicznej, w których
wcześniej właściwy był Trybunał Sprawiedliwości, a od jego utworzenia w 1989 r.
Sąd Pierwszej Instancji. Powstanie kolejnego szczebla w postaci Sądu do spraw
Służby Publicznej w strukturze unijnego sądownictwa było konieczne wobec nadmiernej ilości obowiązków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Sądu
Pierwszej Instancji 39. Sąd do spraw Służby Publicznej ustanowiony został decyzja
Rady Unii Europejskiej z dnia 2 listopada 2004 roku 40 w celu odciążenia Trybunału
Sprawiedliwości jak i Sądu Pierwszej Instancji i usprawnienia procedur. Jest to specjalistyczna izba sądowa, która instytucjonalnie i organizacyjnie stanowi integralną
część Trybunału Sprawiedliwości. Jest on właściwy do rozpoznawania w pierwszej
instancji sporów między Unią Europejską a jej pracownikami. Od orzeczeń Sądu
do spraw Służby Publicznej można w terminie dwóch miesięcy wnieść odwołanie
do Sądu Pierwszej Instancji. W wyjątkowych tylko przypadkach można je wnieść do
M. Strzałkowska, Sąd do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej, Dom Organizatora, Toruń 2008, str. 35.
40
Decyzja Rady z 2.11.2004 ustanawiająca Sąd do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej 2004/752/WE, Euratom. (Dz. Urz. L 333 z 2004 roku).
39
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Trybunału Sprawiedliwości. Odwołanie takie ogranicza się do kwestii prawnych.
Postępowanie przed Sądem do spraw Służby Publicznej jest uregulowane postanowieniami statutu Trybunału Sprawiedliwości oraz postanowieniami statutu oraz
regulaminem postępowania 41.
Liczne uchybienia EPSO zarówno w ogłoszeniach konkursowych jak i w dalszych częściach postępowania konkursowego skłaniają coraz liczniejszych kandydatów do zastosowania różnych przewidzianych prawem środków odwoławczych.
Bardzo liczne w związku z tym są skargi kierowane do Sądu do spraw Służby Publicznej. Jedną z ciekawszych rozpatrywanych spraw przez Sąd do spraw Służby
Publicznej była sprawa Pachtitisa 42 vs. Komisja Europejska 43, gdzie decyzja EPSO
została unieważniona, Komisja Europejska natomiast została obciążona kosztami
postępowania. Podobnie w sprawie di Prospero vs. Komisja Europejska 44, czy też
Bartha vs. Komisja Europejska 45. Każdy kandydat, jako obywatel Unii Europejskiej,
Więcej: S. Stefano, La procédure devant le tribunal de la fonction publique de l’Union
européenne: principales innovations introduites par son règlement de procédure,
Cahiers de droit européen 2007 v.43, n.5−6, s. 733−776.
42
Obywatela greckiego, kandydata i uczestnika konkursu, związana z konkursem ogłoszonym w roku 2006 EPSO/AD/77/06, popieranego przez Europejskiego Inspektora
Ochrony Danych.
43
Skarżący Dimitrios Pachtitis w pierwszej procedurze podważył „ważność i treść”
decyzji EPSO z dnia 31 maja 2007 r., wnosząc zażalenie, w którym podniósł z jednej
strony naruszenie zasad równości, obiektywności i przejrzystości oraz niedopełnienie
obowiązku, a z drugiej strony błędy w ocenie, które komisja konkursowa oceniająca
komputerowe testy wstępne musiała popełnić przy sprawdzaniu jego prac. Domagał się,
aby EPSO zmienił treść tej decyzji po ponownej weryfikacji jego testów wstępnych
i poinformował go, czy i, jeśli tak, które z pytań z testów wstępnych zostały usunięte
przez komisję konkursową. Wyrokiem Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (pierwsza izba) z dnia 15 czerwca 2010 r. sąd ten stwierdził nieważność decyzji
Europejskiego Urzędu Doboru Kadr z dnia 31 maja 2007 r. i z dnia 6 grudnia 2007 r.
wykluczających D. Pachtitisa z listy 110 kandydatów, którzy uzyskali najlepsze wyniki
w testach wstępnych konkursu otwartego EPSO/AD/77/06. W swoim odwołaniu, wniesionym na podstawie art. 9 załącznika I do statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Komisja Europejska wniosła o uchylenie wydanego w pierwszej instancji
wyroku. Jednakże w postępowaniu odwoławczym skarga Komisji została odrzucona.
Sąd podtrzymał wydany wyrok, uznając, że EPSO nie dopełniło swoich obowiązków,
zaś całej procedurze wyraźnie brakowało przejrzystości. Sprawa została zakończona
w 2011 wyrokiem wydanym w postępowaniu odwoławczym. Sprawa T-361/10 2012/C
32/46. (Dz. Urz. C 32 z 2012 roku).
44
Sprawa F-99/08. Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia
17 listopada 2009 r. − Di Prospero przeciwko Komisji (Służba publiczna − Konkurs
otwarty − Dziedzina zwalczania nadużyć finansowych − Ogłoszenia o konkursie
EPSO/AD/116/08 i EPSO/AD/117/08 − Brak możliwości dla kandydatów zgłoszenia się
jednocześnie na kilka konkursów − Odrzucenie kandydatury skarżącej na konkurs
EPSO/AD/117/08), 2010/C 24/141. (Dz. Urz. C 24 z 2010 roku).
45
Sprawa F-50/08. Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia
23 listopada 2010 r. Bartha przeciwko Komisji, (Służba publiczna − Urzędnicy − Kon41
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ma również prawo złożyć skargę do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich
w osobnym trybie. Wszystkie takie wyroki zmuszają EPSO do głębszej refleksji nad
ich metodami rekrutacyjnymi oraz uświadamiają, że niektóre kontrowersyjne działania podejmowane przez Europejski Urząd Doboru Kadr nie pozostaną bez echa 46.
Zakończenie
Rekrutacja większości olbrzymiego korpusu urzędniczego Unii Europejskiej odbywa się w oparciu o te same reguły i dokonywana jest przez jeden wyspecjalizowany
do tego urząd – EPSO. Podsumowanie artykułu nie jest miejscem na przypominanie
całej, dość długiej, procedury rekrutacji opisanej w tekście, ale warto odnotować kilka
jej cech. Po pierwsze mogą być one pomocne czytelnikom w lepszym przygotowaniu
się do procesu rekrutacji. Po drugie mogą służyć krajowemu ustawodawcy w reformowaniu polskiego systemu prawa urzędniczego jako wnioski de lege ferenda.
1.

EPSO prowadzi rekrutację wyprzedzającą tworząc potencjalny zasób kadrowy
z którego w miarę potrzeb poszczególne organy i instytucje Unii Europejskiej
czerpią kandydatów.

2.

Regulacje prawne Unii Europejskiej są regularnie, w określonych okresach
kilku lat, weryfikowane co do ich efektywności. Taki właśnie przegląd stał się
powodem zmiany systemu rekrutacji dokonywanej przez EPSO sprzed kilku
lat. Dokonywanie cyklicznych ocen prawa w duchu teorii zarządzania jakością
jest rozwiązaniem korzystnym, co potwierdza także ulepszenie działalności rekrutacyjnej i wyeliminowanie z niej mankamentów.

3.

W procedurze rekrutacyjnej jaką stosuje EPSO szeroko wykorzystywane są
metody i narzędzia pochodzące bezpośrednio z zarządzania kadrami, w tym
najnowszych rozwiązań przedstawianych przez sektor prywatny. Stąd rekrutacja ta przebiega w stosunkowo szybki i efektywny sposób.

4.

Rekrutacja kadry urzędniczej Unii Europejskiej obejmuje testy wiedzy, umiejętności, predyspozycji zarówno pisemne jak i ustne. Tam gdzie tylko jest to
możliwe wykorzystywane są metody kształcenia on-line, stąd przy rekrutacji
dokonywanej przez EPSO koniecznym jest sprawna obsługa nowoczesnych
technologii.

5.

Analiza ogólnych procedur rekrutacyjnych nie pozostawia wątpliwości,
że podstawowymi warunkami udziału w rekrutacji są: znajomość przynajmniej
dwóch języków obcych, wiedza o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz
umiejętności obsługi komputera. We wszystkie te przymioty większość polskich szkół wyższych, zgodnie ze standardami kształcenia, wyposaża absolwenta. Warto, aby organy państwowe, przy współpracy z władzami uczelni
rozpowszechniły wiedzę o możliwościach i procedurach rekrutacji na stanowi-

kurs ogólny − Niewpisanie na listę rezerwy − Zrównoważona reprezentacja kobiet
i mężczyzn w komisji konkursowej), 2011/C 30/109. (Dz. Urz. C 128 z 2008 roku).
46
Więcej: I. Govaere, G. Vandersanden La fonction publique communautaire: nouvelles
règles et développements contentieux, Bruylant- éditions juridiques, Bruxelles 2008.
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ska urzędnicze w Unii Europejskiej, gdyż udział w takich konkursach Polaków
jest wciąż poniżej ustalonych dla nas jako kraju limitów.
6.

W odróżnieniu od polskiego prawa o postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym, rekrutacja dokonywana przez EPSO i jej rezultaty, podlegają kontroli sądowej. Dokonuje jej wyspecjalizowany Sąd do spraw Służby
Publicznej. Sprawy takie leżą także w kompetencji unijnego Rzecznika Praw
Obywatelskich. Polski Kodeks Postępowania Administracyjnego wyraźnie wyłącza ze swojej jurysdykcji sprawy zatrudnienia, w jakiejkolwiek formie czy
to powołania, mianowania czy umowy o pracę, w polskiej administracji publicznej. Tym samym, przy barku decyzji w tym zakresie brak jest także sądowej kontroli takich rozstrzygnięć na drodze postępowania przed sądami administracyjnymi ani innymi wyspecjalizowanymi w takim zakresie.
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Streszczenie
Niniejszy tekst przedstawia procedury rekrutacji przez EPSO kadry urzędniczej
Unii Europejskiej. Pierwsza jego część przedstawia metodologię, założenia i cele
konkursów prowadzonych na stanowiska urzędnicze w Unii Europejskiej oraz rys
historyczny ewolucji przyjętych rozwiązań. Część druga tekstu dotyczy aktualnej
procedury konkursowej. Część trzecia opisuje egzaminy będące częścią procedury
konkursowej. Część czwarta, ostatnia, przedstawia dostępne prawem drogi odwoławcze, sądowe, od rozstrzygnięć rekrutacyjnych EPSO. Całość kończy podsumowanie i wykaz wykorzystanych źródeł, aktualnych na dzień 30.09.2015.
Summary
The text presents recruitment procedures for European Union civil officers taken by EPSO. The first part presents information on methodology, foundations and
goals of contest procedures for office position in European Union with some historical review of its evaluation. The second part refers to current procedures
of recruitment. The third part describes exams, as part of contest procedures. The
fourth part, which is the last, focus on legally available repeal, also in the court,
of recruitment decisions by EPSO. The paper finishes with conclusions and list of
references and sources valid on Septeber 30th of 2015.
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Małgorzata Grabus

ZMIANA KULTUROWA W PRZEDSIĘBIORSTWIE BUDOWLANYM
– ANALIZA PROCESU
Słowa kluczowe: kultura organizacji, zmiana kulturowa, przedsiębiorstwa budowlane, model wartości konkurujących.

CULTURAL CHANGE IN CONSTRUCTION ENTERPRISE
– THE ANALYSIS OF THE PROCESS
Keywords: organizational culture, cultural change, construction enterprise, Competing Values Framework.
Wstęp
Konieczność dostosowania do zmieniających się wymagań otoczenia rynkowego i wynikająca stąd modyfikacja strategii firmy pociąga za sobą zmiany
w hierarchii wartości organizacyjnych i modyfikację wspierających ją norm postępowania. Firmy, wprowadzając zmiany na poziomie strategii zauważają konieczność wprowadzania zmian nie tylko w sferze technologii, finansów czy marketingu, ale także w obszarze personalnym. Zmiana strategii firmy powoduje zmiany
w polityce personalnej, zarówno na poziomie strategicznym dotyczącym kultury
organizacji, jak i operacyjnym, dotyczącym metod i narzędzi zarządzania zasobami
ludzkimi.
Źródłem kultury organizacji są zawsze osoby tworzące organizację, przede
wszystkim Zarząd i właściciele jako podmioty wyznaczające wartości organizacyjne oraz właściwe im normy postępowania. Także pracownicy i współpracownicy współtworzą kulturę danej organizacji w tym sensie, że owe wartości i normy
wdrażają w codzienne bieżące funkcjonowanie firmy (kultura rzeczywista) lub
określone normy i wartości są przez członków organizacji odrzucane i pozostają
w sferze deklaracji (kultura deklarowana).
Artykuł ma charakter empiryczny, prezentuje przebieg działań zmierzających
do wprowadzenia prorynkowych i proefektywnościowych reguł i zasad funkcjonowania firmy. Działania te były częścią projektu doradczo–szkoleniowego, który
trwał ponad 2 lata i miał ewidentnie kulturowe podłoże. Jednakże, ze względu na
cel projektu oraz specyfikę branży, nie były one tak określane. W artykule pokazano efekty wprowadzonych zmian – obecne wartości organizacyjne oraz typ funkcjonującej kultury organizacji. Badania przeprowadzono po zakończeniu projektu,
w czerwcu 2011 roku.
Opisywany proces wdrożono w ogólnopolskiej w firmie budowlanej, średniej
wielkości, zatrudniającej około 110 osób. Firma działa na polskim rynku od 16 lat,
początkowo jako oddział przedsiębiorstwa zagranicznego, a od 9 lat – po wykupie117

niu udziałów przez grupę pracowników – jako firma polska. Przedmiotem jej działania jest kompleksowe wykonawstwo specjalistycznych usług budowlanych
w następujących obszarach: fundamentowanie (sadowienie obiektów na słabych
gruntach, wzmacnianie fundamentów istniejących konstrukcji, stabilizowanie,
wzmacnianie i uszczelnianie podłoża gruntowego, zabezpieczanie głębokich wykopów fundamentowych), hydrotechnika (remonty i budowa nabrzeży oraz innych
obiektów hydrotechnicznych, ochrona zbiorników wodnych, uszczelnianie wałów
przeciwpowodziowych, stabilizowanie oraz zabezpieczanie skarp i osuwisk, budowa przepustów pod drogami), inżynieria sanitarna – kompleksowe wykonawstwo i przebudowa: zewnętrznych i wewnętrznych instalacji sanitarnych i wodociągowych, instalacji odwodnieniowych i drenarskich, wewnętrznych systemów
wentylacji i klimatyzacji. Firma realizuje inwestycje na terenie całej Polski.
1.

Kultura organizacji w przedsiębiorstwach budowlanych – badania międzynarodowe

Analizując kulturę organizacji można brać pod uwagę funkcjonujące wartości
i normy kulturowe, można również analizować zbieżność realnej kultury organizacji z typem idealnym. Jednym z bardziej popularnych modeli teoretycznych,
a jednocześnie użytecznym badawczo i wykorzystywanym w analizie rzeczywistych organizacji jest model wartości konkurujących Kima S. Camerona i Roberta
E. Quinna 1. Model ten powstał w oparciu o meta-analizę 2, której celem było wyodrębnienie wskaźników efektywności organizacji. Wyszczególniono 39 wskaźników, które poddano analizie statystycznej, w wyniku czego otrzymano dwa główne
wymiary:
1.

elastyczności i swoboda działania, czyli dynamika i elastyczność versus stabilność i trwałość oraz

2.

orientacja na pozycję w otoczeniu zdefiniowana jako spójność organizacyjna i
harmonia (nastawienie do wewnątrz) vs odrębność organizacyjna i niezależność (nastawienie na zewnątrz).

Powyższe wymiary kulturowe wyznaczają typologię składającą się z czterech
rodzajów kultur i zawierają zestawy kryteriów służące ocenie organizacji.
Kultura klanu jest organizacją typu rodzinnego, dominują w niej wspólnie
wyznawane wartości i wspólne cele. Głównymi wartościami są spójność, wysoki
stopień uczestnictwa oraz duże poczucie wspólnoty. W organizacji ceni się pracę
zespołową, dążenie do zwiększenia zaangażowania ludzi oraz poczucie odpowiedzialności za firmę. Środowiskiem organizacji lepiej zarządzać przez pracę zespołową i rozwój pracowników, a w organizacji stwarzać przyjazną atmosferę w pracy. Klienci firmy są jej partnerami. Najważniejsze kompetencje w kulturze klanu
to: zarządzanie zespołami, zarządzanie relacjami międzyludzkimi, zarządzanie roz1

K. S. Cameron, R. E. Quinn, Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiana. Model
wartości konkurujących, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
2
Ibidem, s. 40, 41−49.
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wojem pracowników. Kultura hierarchii opiera się o siedem zasad Webbera, cechuje organizacje sformalizowane i zhierarchizowane, w których procedury dyktują, co mają robić ludzie. Sprawni przywódcy są dobrymi organizatorami i kordynatorami. Ważne jest niezakłócone funkcjonowanie organizacji. Długofalowo organizacja dąży do trwałości, przewidywalności i efektywności. Kompetencje cenione w kulturze hierarchii to: zarządzanie systemem kontroli i koordynacja.
W kulturze rynku najważniejszym czynnikiem decydującym o efektywności organizacji są koszty transakcji. Zorientowana jest silnie na zewnątrz, na kształtowanie
własnej pozycji w otoczeniu. Organizacja nieustannie przeprowadza transakcje
(wymiany, sprzedaży, kontraktów) z innymi podmiotami na rynku. Podstawowymi
wartościami liczącymi się w organizacji są konkurencyjność i wydajność. Do najważniejszych kompetencji w tej kulturze zaliczane są: zarządzanie konkurencyjnością, mobilizowanie pracowników, propagowanie postawy zorientowanej na klienta. Kultura adhokracji najszybciej reaguje na niespokojne i zmienne warunki otoczenia, sukces zapewniają jej innowacje. Organizacja zajmuje się przede wszystkim rozwijaniem nowych produktów i usług, a głównym zadaniem zarządu jest
popieranie przedsiębiorczości, kreatywności i poszukiwania nowatorskich rozwiązań. Cechą główną jest popieranie zdolności przystosowania się, elastyczności
w sytuacji zdominowanej przez niepewność, niejednoznaczność i nadmiar informacji. Najważniejsze cechy to: krótkotrwałość, brak schematu organizacyjnego,
tymczasowość siedziby, tymczasowość ról, kreatywność i innowacyjność. Najważniejsze kompetencje w tej kulturze to zarządzanie innowacjami i ciągłym doskonaleniem.
Literatura przedmiotu wskazuje, że w przedsiębiorstwach budowlanych
w różnych krajach dominują odmienne typy kultury organizacji. Badania fińskie 3
pokazują, że w branży budowlanej (n = 200 pracowników wszystkich szczebli
z różnych przedsiębiorstw) najczęściej występują firmy typu rynek, a na drugim
miejscu − organizacje typu klan. Z kolei badania amerykańskie (n = 31 firm, ankietowani − osoby zarządzające) 4 pokazują, że w branży budowlanej dominują firmy
typu klan. Badanie przedsiębiorstw tureckich wskazują na kulturową mieszankę
wartości i norm typowych dla kultur klanu i hierarchii 5. Podobny zestaw kultur
pokazały, w próbie pilotażowej, badania 5 przedsiębiorstw chińskich 6, jednak dalsze badania wskazały na przewagę firm charakteryzujących się kulturą hierarchii,
J. Nummelin, Measuring Organizational Culture in Construction Sector − Finnish
Sample, Joint International Conference on Construction Culture, Innovation and Management, Dubai 2006.
4
E. Oney-Yazic, D. Arditi, B. O. Uwakweh, Organizational Culture in US Construction Companies, pp. 219−228 [in:] Sustainable Development through Culture and Innovation, Joint International Conference on Construction Culture, Innovation and Management, Dubai 2006.
5
E. Oney-Yazici, H. Giritli, G. Topcu-Oraz, E. Acar, Organizational culture: the case
of Turkish construction industry, Engineering, Construction and Architectural Management 2007, 14(6), 519−531.
6
S. B. Zhang, A. M. M. Liu,., Organizational culture profiles of the Chinese contractors, CIBTG 23 International Conference, Hong Kong 2003.
3
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choć pojawiła się także kultura rynku 7. Analiza 9 firm z Hong Kongu pokazała,
że badane firmy budowlane nie mają wyraźnych charakterystyk kulturowych, choć
lekko przeważają normy i wartości typu klan oraz hierarchia 8. Ponadto, analiza
porównawcza kultur europejskich wskazuje na możliwość występowania kultur
hierarchicznych w przedsiębiorstwach polskich 9.
Cytowane badania pokazują, że w branży budowlanej dominują kultury typu
klan oraz hierarchia, co jest charakterystyczne dla firm nastawionych na wewnętrzną integrację i harmonię, definiowanych przez spójność organizacyjną.
Orientacja na zewnątrz, czyli odrębność organizacyjna i niezależność występują
rzadziej, a ich przejawem są kultury typu rynek. Natomiast w branży budowalnej
nie rozpoznano kultur typu adhokracja, co można wytłumaczyć stabilnością badanych firm, wielkością pozyskiwanych zleceń oraz stosowanym procesem technologicznym.
2.

Charakterystyka projektu i analiza jego efektów – badania własne

Dotychczasowa kultura analizowanej firmy jest wypadkową dwóch metod
działania 10. W początkowym okresie, kultura organizacji była tworzona przez założyciela firmy, czyli przedsiębiorstwo międzynarodowe, a w kolejnej fazie – po
wykupieniu przez polskich udziałowców - jej kształt wynikał z oczekiwań nowych
właścicieli oraz stopniowego dopasowania wartości i norm do wyzwań otoczenia
rynkowego. Wdrażając opisywany proces zmian kulturowych zastosowano trzeci
sposób budowy kultury organizacji, czyli świadome kształtowanie przez zespół
zarządzający norm i wartości, których efektem będzie systematyczne usprawnianie
funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Firma działa na stosunkowo trudnym rynku, o niskich barierach wejścia i dużej liczbie zróżnicowanych podmiotów. Z jednej strony jest to rynek rozproszony,
z bardzo wieloma niewielkimi i nietrwałymi podmiotami, z drugiej − dominują
firmy duże, często z kapitałem zagranicznym, zaawansowane technologicznie,
z dużymi umiejętnościami pozyskiwania zleceń. Ponadto, dla reguł i zwyczajów
panujących w branży znaczący jest udział państwa – głównie ze względu na duży
udział zamówień publicznych, gdzie często cena jest jedynym lub dominującym
kryterium. Firmy średnie muszą balansować – ich koszty są większe niż firm małych, a ich wydajność oraz zdolność pozyskiwania zamówień – mniejsza niż firm
dużych.
7

A. M. M. Liu, S. B. Zhang, M, Y. Leung, A framework for assessing organisational
culture of Chinese construction enterprises, Engineering, Construction and Architectural Management 2006, 13(4), 327−342.
8
C. W. M. Cheng, A. M. M. Liu, The Relationship of Organizational Culture and the
Implementation of Total Quality Management in Construction Firms, „Surveying and
Built Environment” 2007, Vol 18 (1), 7−16.
9
J. Nummelin, S. Tukiainen, T. Koivu, The Influence of Cultural Effects on Different
Project Types, International Symposium on Procurement Systems, The Impact of Cultural Differences and Systems on Construction Performance, Las Vegas 2005.
10
K. S. Cameron, R. E. Quinn, op. cit., s. 14.

120

Dlatego Zarząd przedsiębiorstwa zdecydował o wdrożeniu projektu, którego
celem było wzmocnienie kompetencji pracowników jako element budowania
przewagi konkurencyjnej, a w konsekwencji – zwiększenie konkurencyjności firmy. Projekt szkoleniowo-doradczy prowadzony był w latach 2008−2010 i obejmował 4 rodzaje działań:
1.

opracowanie misji i strategii firmy oraz kodeksu wartości i kodeksu zachowań,

2.

szkolenia dla kadry kierowniczej o zróżnicowanej tematyce, od umiejętności
interpersonalnych, po analizy ekonomiczne i prawne aspekty działania firmy,

3.

szkolenia dla pracowników - przede wszystkim dotyczące umiejętności interpersonalnych, komunikacji, negocjacji, perswazji, rozwiązywania konfliktów
i problemów, zarządzania czasem radzenia sobie ze stresem,

4.

budowę i wdrożenie kompetencyjnego systemu zarządzania zasobami ludzkimi.

Projekt wprowadzano pod szyldem dostosowywania się do rynku oraz modyfikacji kompetencji w firmie, jednak miał on miał charakter zmiany kulturowej celem była modyfikacja wartości i norm. Zmiana taka może być kształtowana różnorodnie. Jednym ze sposobów jest podejście systemowe 11, obejmujące szerokie
spektrum działań poczynając od diagnozy, poprzez zdefiniowanie interwencji kulturowych, aż po kontrolę efektywności działań (rys. 1, kolumna B). Model ten jest
częściej stosowany w przedsiębiorstwach menedżerskich lub przedsiębiorstwach,
których kulturę organizacji można określić jako rynek lub adhokrację. Jednak
praktyka gospodarcza wskazuje, że dużo częstsze jest podejmowanie działań określanych jako zmiana kulturowa (rys. 1, kolumna A). Schemat ten jest typowy dla
przedsiębiorstw właścicielskich oraz tych, w których kultura organizacji może być
określona jako klan lub hierarchia. W tych firmach efekty zmiany kulturowej są
rozpoznawane poprzez zmiany jakościowe oraz wskaźniki ekonomiczne, a nie
poprzez porównywanie z sytuacją wyjściową.

Por. M. Grabus, Model kształtowania zmian kulturowych, s. 132−139 [w:] Przedsiębiorstwo w warunkach globalnej konkurencji, A. P. Balcerzak, E. Rogalska (red.),
Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 2009.
11
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Rysunek 17. Kształtowanie zmian kulturowych w organizacji
B. Systemowe zarządzanie
kulturą organizacji

A. Zmiana kulturowa

Zdefiniowanie kształtu pożądanej kultury organizacji
(jakościowe)

(jakościowe oraz ilościowe)

Pomiar obecnego stanu kultury organizacji

Działania kształtujące kulturę organizacji
Pomiar stanu kultury organizacji
po zmianach

Nowa kultura organizacji (zmiana jakościowa i efekty ekonomiczne)
Źródło: opracowanie własne.
W obu schematach postępowania cel i punkt wyjścia są takie same, powielają
się także niektóre działania. Różnice dotyczą liczby etapów, czyli pominięcia działań o charakterze diagnostycznym. W opisywanym przypadku zastosowano wariant zmiany kulturowej.
Badanie efektywności wprowadzonych zmian zostało przeprowadzone po
upływie 8 miesięcy od zakończenia projektu. Wzięły w nim udział 34 osoby, co
stanowiło 32 % wszystkich pracowników, a jednocześnie 71 % osób zatrudnionych
na stanowiskach nierobotniczych. Badani byli zatrudnieni na wszystkich szczeblach, od prezesa zarządu i dyrektorów, poprzez kierowników budów i robót oraz
kadrę kierowniczą z obszaru wsparcia bezpośredniego aż po kierowników i specjalistów z obszarów funkcjonalnych. Badanie składało się z dwóch części – diagnozy
znajomości wprowadzonych narzędzi zarządzania (kodeks wartości i kodeks zachowań) oraz percypowanego przez pracowników typu kultury organizacyjnej.
Analiza wartości organizacyjnych. W momencie przeprowadzania badania
kodeks wartości firmy obowiązywał od dwóch lat – był przygotowywany metodą
partycypacyjną, oficjalnie ogłoszony, wręczony każdemu z pracowników, a ponadto umieszczony w gablotach w kluczowych miejscach firmy. W związku z tym
sprawdzano znajomość poszczególnych zapisów, a także poproszono o ocenę ich
stosowania w codziennym funkcjonowaniu firmy. Zadano dwa pytania:
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1.
2.

Jakie elementy kodeksu wartości są obecnie bardzo dobrze spełniane i realizowane ?
Jakie elementy kodeksu wartości są naszą słabszą stroną, czyli nie są realizowane lub są pomijane ?

Ankietowani podawali anonimowo po jednej odpowiedzi na każde z pytań.
Uzyskano bardzo rozproszone wyniki - większość wartości nie została wymieniona
lub uzyskała pojedyncze wybory. Niemniej, 8 wartości zostało wskazanych przez
co najmniej kilka osób. Wartości ocenione zostały: jednoznacznie pozytywnie,
jednoznacznie negatywnie oraz niejednoznacznie, co pokazano w tabeli poniżej.
Tabela 1. Rozdaj kultury organizacyjnej w badanym przedsiębiorstwie.
Ocena pracowników Kategoria
Wartości ocenione
jednoznacznie
pozytywnie

Wartość

Etyka
Relacje wewnętrzne
Odpowiedzialność społeczna

Wartości ocenione
jednoznacznie
negatywnie

Relacje wewnętrzne

Wartości ocenione
niejednoznacznie

Standardy pracy

Partnerzy biznesowi

Pracownicy

Wiedza i profesjonalizm
Dbałość o środowisko pracy
i bhp
Ochrona środowiska
Informowanie o nieprawidłowościach
Wspólnota interesów
Zaangażowanie, pasja, radość
z pracy
Dobra organizacja pracy
Szacunek dla pracownika

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
Powyższe dane potraktowano jako punkt do dalszej dyskusji oraz podjęcia
działań naprawczych.
Rodzaj kultury organizacji wg typologii Camerona i Quinna. Drugim
elementem badań była analiza rodzaju kultury organizacji zgodnie z modelem
wartości konkurujących. Zastosowano kwestionariusz typów kulturowych skonstruowany przez autorkę artykułu. Ankietowani określali zmienne kulturowe
w następujących obszarach: typ przywódcy, kryteria efektywności, źródła sukcesu,
sposób definiowania klientów, podstawowa reguła zarządzania, środki i cele tworzenia kultury organizacji, podstawowe kompetencje organizacji, strategia jakości,
rola menedżera personalnego. Na tej podstawie zdefiniowano rodzaj funkcjonującej kultury organizacji. Analizowano 12 wymiarów kulturowych, granicą uznania
kultury organizacji za określoną jednoznacznie był wybór danego typu kulturowego w przynajmniej 5 obszarach. Uzyskane wyniki pokazuje tabela 2.
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Tabela 2. Rozdaj kultury organizacyjnej w badanym przedsiębiorstwie.
Rodzaj kultury organizacji

Liczba wyborów

Odsetek wyborów

Rynek

8

23,5%

Hierarchia

6

17,6%

Adhokracja

4

11,8%

Klan

2

5,9%

Kultura mieszana

14

41,2%

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
Podobnie jak poprzednio uzyskano stosunkowo rozproszone wyniki – 14 osób
(41,2%) postrzegało kulturę organizacji jako nieokreśloną, mieszaną, charakteryzowaną przez wartości i normy należące do różnych rodzajów kultury. Jednak,
prawie 60 % ankietowanych oceniło funkcjonującą kulturę jako wyrazistą – 8 osób
wskazało na typ kulturowy rynek i 6 osób na typ kulturowy hierarchia. Pozostałe
dwa rodzaje kultury uzyskały najmniej wyborów – cztery osoby (adhokracja) oraz
dwie osoby (klan), co graficznie pokazano na rys. 2.
Rysunek 18. Typ kultura organizacji w analizowanej firmie.
Elastyczność i swoboda działania

KLAN
Orientacja
na sprawy
wewnętrzne
i integrację

ADHOKRACJA

HIERARCHIA

RYNEK

Orientacja
na pozycję
w otoczeniu
i zróżnicowanie

Stabilność i kontrola

Źródło: opracowanie własne, podstawie przeprowadzonych badań.
Zarówno wyniki sumaryczne, jak i analiza średnich oraz median pokazują,
że kultura badanej organizacji nie jest kulturą spójną. Można uznać te wyniki za
typowe dla firmy będącej w procesie zmian wartości i norm organizacyjnych. Warto zaznaczyć, iż jako najbardziej wyraziste określono normy i wartości charakteryzujące dwie kultury – rynek i hierarchia, co przekłada się na wymiar „stabilność
i kontrola” jako istotny wyznacznik działania firmy.
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Odnosząc do wyników międzynarodowych kształt zdiagnozowanej kultury
organizacji zbliżony jest do branży budowlanej w Chinach 12, co można uzasadnić
trojako. Po pierwsze, podobieństwem otoczenia rynkowego: nagły i skokowy
wzrost realizowanych inwestycji, konieczność konkurowania ze światowymi gigantami z branży, nacisk na wydajność i konkurencyjność. Ponadto, za kulturą
typu rynek przemawia kilkuletnia polityka firmy podkreślająca znaczenie analiz
finansowych oraz dobre oprzyrządowanie wskaźnikowe zarówno na poziomie
budów, jak i w całej firmie, dostępne większości ankietowanych i będące wyznacznikiem działania firmy od momentu przejęcia przez kapitał polski. Natomiast
kulturę hierarchii można uzasadnić hierarchiczną strukturą branży budowlanej
w Polsce, wynikającą z kultury narodowej. Porównanie poziomu wymiaru dystans
władzy (który koreluje z hierarchicznością) pomiędzy krajami pokazuje na dużą
zbieżność kultury polskiej z chińską 13 (rys. 3).
Rysunek 19. Dystans władzy – porównanie międzynarodowe

Źródło: opracowanie własne, na podstawie danych:
http://geert-hofstede.com/poland.html [10 kwietnia 2012] (legenda: skala stupunktowa, wyniki wszystkich badanych krajów w przedziale: 11−100 punktów)
Wyniki badań międzykulturowych w metodyce G. Hofstede przyporządkowują Polskę oraz Chiny i Hong Kong do kultur o wysokim dystansie władzy (hierarchicznych, wyniki w przedziale 68−80 punktów w skali stupunktowej), natomiast
12
13

por. A. M. M. Liu, S. B. Zhang, M, Y. Leung, op. cit.
por. Geert Hofstede website, http://geert-hofstede.com/ [10 kwietnia 2012]
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Finlandię i Stany Zjednoczone do kultur o niskim dystansie władzy (równościowe,
wyniki odpowiednio 33 i 40 punktów w skali 100-punktowej).
3.

Warunki powodzenia projektu

Sprawdzenie efektywności wdrożenia zmian kulturowych może mieć charakter ilościowy oraz jakościowy. Omówione wyżej ilościowe efekty wdrożenia projektu analizowano w niedługim czasie po jego zakończeniu, kolejne badania zaplanowano na czerwiec 2012. Natomiast efekty jakościowe sprawdzano metodą sędziów kompetentnych oraz testem jakościowej oceny efektywności kultury organizacyjnej, którą zaproponowała A. Borzeszkowska. Zadała ona kadrze kierowniczej
International Paper w Kwidzynie następujące pytania „czy w kryzysie uda nam się
zdać egzamin…
•

budowaliśmy kulturę przywództwa – czy mamy liderów wspierających ludzi
i organizację?

•

budowaliśmy kulturę zaangażowania zespołów – czy mamy dziś takie zespoły?

•

budowaliśmy markę pracodawcy z wyboru – czy jesteśmy nim dzisiaj i czy
będziemy po kryzysie?

•

czy Ci, którzy musieli odejść zechcą do nas wrócić, a Ci co zostali zechcą
z nami zostać 14”.

Podobny sposób zadawania pytań zastosowano w badanej firmie, szukając
odpowiedzi na pytanie do czego przygotowały pracowników wprowadzone zmiany.
Kolejnym sposobem była ocena szans i zagrożeń powodzenia projektu przeprowadzona po jego zakończeniu przez kadrę kierowniczą firmy (6 osób) oraz
przez sędziów kompetentnych (4 osoby 15). Analizowano 3 obszary: 1. wzbudzenie
gotowości do zmian; 2. kompletność programu kreowania kultury organizacji 16
oraz 3. działania kształtujące kulturę organizacji 17 (tab. 3).

A. Borzeszkowska, Test efektywności kultury organizacji, Konferencja Intelligence
in Business, Warszawa, 17−18 września 2009, Jak skutecznie realizować strategiczne
funkcje HR: efektywność, mierzalność, koszty (wystąpienie).
15
konsultanci oraz trenerzy, którzy wspomagali firmę w realizacji projektu szkoleniowo-doradczego.
16
M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia i działanie, Wydawnictwo
Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1996, s. 86−96.
17
M. Czerska, Zmiana kulturowa w organizacji. Wyzwania dla współczesnego menedżera, Difin, Warszawa 2003, s. 104.
14
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Tabela 3. Rozdaj kultury organizacyjnej w badanym przedsiębiorstwie.
Działania
Proces przeprowadzanie zmian
(zgodnie z klasycznym
schematem Lewina:
rozmrożenie – zmiana zamrożenie)
Program kreowania
kultury organizacji
wg M. Armstronga

Działania kształtujące
kulturę organizacji
wg M. Czerskiej

Kadra
kierownicza

Sędziowie
kompetentni

2

2

3

3

3

2

Uwagi
Obie grupy uznały,
że podjęto zbyt mało
działań uzasadniających wprowadzanie
zmian
(etap rozmrożenia)
Zastosowano wszystkie
5 elementów wskazanych przez autora
Zastosowano 13 z 15
działań, pomijając:
zatrudnianie nowych
osób oraz zwiększenie
udziału pracowników
w podejmowanych
decyzjach, co przez
sędziów kompetentnych zostało uznane
za zagrożenie

Źródło: opracowanie własne (legenda: 1 – duże zastrzeżenia, 2 – drobne zastrzeżenia, 3 – bez zastrzeżeń).
Obie grupy (niezależnie od siebie) za szanse powodzenia projektu uznały:
–

zaangażowanie w projekt wszystkich osób w firmie – od członków zarządu,
poprzez specjalistów, po pracowników brygad budowlanych,

–

nowoczesną wiedzę, która stała się zasobem firmy, dotyczącą zarówno obszarów merytorycznych, jak i zarządzania zasobami ludzkimi,

–

okres realizacji projektu, w czasie którego pozyskano dużą liczbę zleceń, co
budowało optymizm wobec stabilności firmy.

Za zagrożenia powodzenia wdrażanego projektu uznano natomiast:
–

nieprzekonaną w pełni wobec zmian kadrę kierowniczą – projekt był nowością w tradycyjnej, wręcz konserwatywnej branży i brak było możliwości porównania doświadczeń z podobnymi firmami, porównanie benchmarkowe
wykonano w stosunku do dużych firm budowlanych lub do firm z innych
branż,

–

silne i spójne wartości i normy kulturowe charakterystyczne dla kultury typu
klan - ocena na podstawie badań jakościowych (fokus najważniejszych wartości),
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–

wynikający z punktu poprzedniego brak postrzegania rzeczywistych korzyści
dla osób zaangażowanych w realizację przychodów – niewiara w pozytywne
zmiany w systemie motywacyjnym z powodu przejścia z premii uznaniowej
na premię wynikową,

–

projekt realizowany w okresie dużego natężenia prac spowodowanego pozyskaniem bardzo wielu zleceń budowlanych, co powodowało zmęczenie ilością
i intensywnością szkoleń przy jednoczesnym dużym natłoku zadań.

Obie grupy widziały szanse na realizację projektu w sposobie jego realizacji
oraz dobrych warunkach zewnętrznych, natomiast zagrożeniem był zakres proponowanych zmian oraz ich odbiór przez pracowników. Nie bez znaczenia był także stosunek do wartości kulturowych charakteryzujących firmy typu rynek – wielu pracowników miało za sobą doświadczenia w pracy w takich przedsiębiorstwach. Po
okresie intensywnej pracy, ocenianej wymiernymi wskaźnikami ekonomicznymi
oraz nagradzanej wysoką płacą, wrócili do badanej firmy preferując inne wartości.
Zakończenie
Artykuł przedstawia proces wdrażania zmian kulturowych przeprowadzony
w przedsiębiorstwie budowlanym, pokazuje przebieg podjętych działań, jego efekty oraz omawia warunki powodzenia projektu. Badania pokazują, że firma jest
nadal w procesie zmian, kolejne badanie efektywności zaplanowano po upływie
kolejnego roku. Niezależnie od tego, realnym sprawdzianem wdrożonych działań
będą wyniki finansowe roku 2011 i wynikająca stąd wysokość premii zadaniowych
dla kierowników budów.
Z perspektywy typologii Camerona i Quinna wprowadzona zmiana kulturowa
ma bardzo szeroki zakres i oznacza całkowite przesterowanie kultury organizacji.
Z kultury typu klan nastawionej na wewnętrzną spójność oraz dużą elastyczność
i swobodę działania na organizację typu rynek, w której dominuje nastawienie na
klienta oraz kontrola działania. O ile konieczność nastawienia prorynkowego nie
budziła wątpliwości pracowników firmy, to trudno było im pogodzić się z proceduralizacją zachowań oraz ich zwiększoną kontrolą. Tym bardziej, że zmiana
kulturowa to nie tylko zmiana wartości i norm, ale także zmiana relacji interpersonalnych 18.
Przedstawione wyniki nie mają charakteru uniwersalnego, mogą być stosowane do analiz innych firm z uwzględnieniem ograniczeń, wśród których kluczowe
są:
1. specyfika kulturowa branży budowlanej,
2. wielkość organizacji: przedsiębiorstwa średniej wielkości,
3. silnie ugruntowane wśród pracowników wartości typowe dla kultury typu
klan.
18

Por.: K. Adamska, M. Grabus, Organizacyjne i osobowe korelaty kontraktu psychologicznego, Organizacyjne i osobowe korelaty kontraktu psychologicznego, „Zarządzanie zasobami ludzkimi” 2012, Nr 3−4 (86−87), s. 101−112.
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Streszczenie
Konieczność dostosowania do zmieniających się wymagań otoczenia rynkowego wymaga modyfikacji strategii firmy, co z reguły pociąga za sobą zmiany
w hierarchii wartości organizacyjnych oraz wspierających je norm postępowania.
Artykuł charakteryzuje proces zmian kulturowych wdrożony w średniej wielkości
ogólnopolskiej w firmie budowlanej. W artykule zaprezentowano schemat działań,
zmierzających do wprowadzenia prorynkowych i proefektywnościowych reguł
i zasad funkcjonowania firmy, a także omówiono efekty wprowadzonych zmian
oraz warunki powodzenia projektu.
Summary
The need to adapt to market’s changes requires the change of the corporate
strategy. As a rule it results in changes in a hierarchy of organizational values and
norms. The article describes the process of cultural changes implemented in the
Polish medium size enterprise in the construction business. The article presents the
schema of activity which aim was the introduction of pro-marketing and proeffective rules and principles of company’s operations as well as discusses the
results of implemented changes and conditions of the success of the project.
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