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WSTĘP
INDRODUCTION

SŁÓW PARĘ O PUBLIKACJI
Mamy przyjemność przekazać Państwu kolejny numer czasopisma, tradycyjnie już, podzielony na bloki tematyczne dotyczące przestrzeni oraz zagadnień ekonomiczno–społecznych.

Numer otwiera artykuł wstępny traktujący o projektowaniu przestrzeni
o twórczym charakterze.
Część pierwsza numeru zawiera artykuły dotyczące zagadnień związanych
z kształtowaniem i funkcjonowaniem otaczającej nas przestrzeni.

Tematyka artykułów obraca się wokół zagadnień urbanistyczno-społecznych, ale dotyka także takich obszarów jak sztuka w przestrzeni publicznej
czy też lokalna tradycja w architekturze. Nie zabrakło również zagadnień dotyczących technicznych aspektów pracy architekta.
Autorzy większości artykułów w tej części spotkali się w marcu br.
na seminarium dla doktorantów wydziałów architektury w Szczyrku. Wzięło
w nim udział piętnaścioro doktorantów z Wydziałów Architektury w Gliwicach
i Gdańsku. Opiekunami naukowymi byli profesor Krzysztof Gasidło oraz
dr hab. Justyna Martyniuk-Pęczek i dr hab. Michał Stangel.

Była to kontynuacja idei Konferencji Doktorantów Wydziałów Architektury (KDWA), organizowanych co dwa lata od 2004 r. przez Wydział Architektury
Politechniki Śląskiej. Celem konferencji jest przegląd tematyki prac badawczych, wymiana doświadczeń oraz nawiązanie kontaktów pomiędzy przedstawicielami różnych szkół naukowych.

Inicjatorem Konferencji, przewodniczącym Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego jest prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło, a opiekunami
naukowymi m.in. profesorowie: Teresa Bardzińska-Bonenberg, Sławomir Gzell,
Zbigniew Kamiński, Dariusz Kozłowski, Janina Klemens, Ewa Kuryłowicz, Maria
Misiągiewicz, Jan Pallado, Marek Rawecki, Barbara Świt-Jankowska, Elżbieta
Trocka-Leszczyńska, Zbigniew Zuziak. W dyskusji z uczestnikami konferencji
brali udział m.in. architekci: Stanisław Niemczyk, Robert Konieczny (KWK
Promes), Łukasz Zagała (medusa group), Andrzej Duda (Inarko), Aleksandra
Nagulewicz (Mexem), Tomasz Konior (Konior Studio).
7

Artykuły części drugiej traktują o szeroko rozumianych aspektach ekonomicznych. Znalazły się tam m.in. tematy takie jak: finanse, analizy, płace oraz
sprawozdawczość finansowa. Jeden z artykułów napisany został przez grono
międzynarodowych autorów z różnych ośrodków akademickich.
Część trzecia natomiast traktuje o zagadnieniach społecznych. Znalazły się
tam artykuły opisujące problematykę taką jak: instrumenty prawne zarządzania krajobrazem, bezpieczeństwo, ryzyko i przestępczość, handel i inwestycje.
dr hab. inż. arch. Michał Stangel
dr inż. arch. Grzegorz Pęczek
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Emilia Rolka

PRZESTRZEŃ O CHARAKTERZE TWÓRCZYM
Słowa kluczowe: przestrzeń, interakcja, kreatywność, trzecie miejsce, środowisko
twórcze.

CREATIVE CHARACTER SPACE

Keywords: space, interaction, creativity, third place, creative environment.

Najbardziej twórcze przestrzenie to te, które nas ścierają.
To tarcie między ludźmi sprawia, że skrzy.
Jonah Lehrer 1

Wstęp

Jakimi cechami charakteryzują się miejsca, które z różnych powodów,
sprzyjają lub sprzyjały interakcji poprzez zbliżanie ludzi zapewniając im miejsce do spotkań, wymiany zdań, myśli, poglądów, do rozmowy? Można, również
zapytać jak współczesna architektura wspiera takie działania? Jakie cechy
przestrzeni mogą wspierać kreatywność 2?

Opisane poniżej przykłady są próbą poszukiwania i znalezienia cech
wspólnych, w tym ujęciu architektury, w swoim całym szerokim spectrum,
sprzyjającej komunikacji międzyludzkiej poprzez tworzenie miejsc oferujących
wiele udogodnień do powstania i zaistnienia twórczej interakcji.

Taki wynik działań w przestrzeni oraz ich rezultatów, od połowy lat 90
ubiegłego stulecia, zaczyna być określany mianem przestrzeni kreatywnej (creative spaces). Pojęcie jest stosunkowo nowym określeniem. Omawiana problematyka nie ma jeszcze opracowanych podstaw teoretycznych, na stan obecny
nie powstała też żadna ogólnie uznawana i stosowana definicja. Należy równocześnie podkreślić, że przestrzeń kreatywna jest w chwili obecnej zdecydowanie bardziej postrzegana jako zgrupowanie ekonomiczne niż przestrzenne 3.
http://www.newyorker.com/reporting/2012/01/30/120130fa_fact_lehrer [dostęp
dnia 12.03.2014], Jonah Richard Lehrer – amerykański autor, pisarz i blogger, autor
artykułów z dziedziny psychologii, neurologii oraz związków pomiędzy nauką z humanizmem.
2 Więcej o pojęciu kreatywności – patrz DODATEK do niniejszego artykułu.
3 Ch. Landry.2000. The Creative City-a toolkit for Urban innovators. Earthscan Publications.London.
1
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1.

Budynek 20 MIT

W 1942 roku, w środku II wojny światowej, Laboratorium Promieniowania MIT 4 wymagało rozbudowy. Pod kierunkiem służb wojskowych, laboratorium rozwijało technologie radarowe myśliwców, które pomogły zidentyfikować bombowce wroga. Było to zadanie, dla którego szkoła zatrudniła setki naukowców. Aby sprostać natychmiastowym i zwiększonym potrzebom, uczelnia
wybudowała Budynek 20 – strukturę o około 23 000 m kw. powierzchni
w konstrukcji szkieletowej.

Zaprojektowaną w jedno popołudnie, jako rozwiązanie tymczasowe i zbudowaną w ciągu sześciu miesięcy budowlę, cechowała nie jakość projektowanej
przestrzeni, a spora ilość powierzchni. Budynek nie przeszedł nawet inspekcji
pożarowej – został z niej zwolniony jako struktura tymczasowa. Pomimo fizycznych niedoskonałości, takich jak przecieki, słaba wentylacja i problemy
z ogrzewaniem i chłodzeniem, budynek szybko stał się centrum przełomowych
badań wojskowych. Po wojnie, kiedy budynek został wyznaczony do rozbiórki,
MIT ponownie borykał się z brakiem przestrzeni, tak więc zamiast wyburzenia
został użyty jako rozładowanie przepełnienia. Przeniesiono tam bardzo urozmaicone grupy, w tym Laboratorium Badawcze Elektroniki, Laboratorium Nauki Jądrowej, Wydział Lingwistyki, ROTC 5, zespół badawczy akceleratora cząstek
i wiele innych równie zróżnicowanych grup.

Wynikiem był ekscentryczny amalgamat 6 ludzi, którzy niewiele wiedząc
o sobie, nagle zostali otoczeni murami, jak się wydawało, strasznego budynku.
A jednak, do momentu, kiedy został ostatecznie rozebrany w 1998 r., Budynek 20
stał się legendą innowacji. Powszechnie uważany za jedno z najbardziej kreatywnych miejsc na świecie. 7 Przez ponad czterdzieści lat budowla ta była świadkiem wielu przełomów, takich jak: powstanie pierwszej gry wideo, pierwszych
odkryć w fizyce mikrofal, głównych osiągnięć w technologii wysokoprędkościowej fotografii, stworzenia Bose Corporation 8 czy nowoczesnego piractwa
komputerowego.

Massachusetts Institute of Technology (MIT) – Instytut Technologiczny w Massachusetts położony w regionie Nowa Anglia w Stanach Zjednoczonych, założony w 1861
roku.
5 Reserve Officers' Training Corps, tj. uniwersytecka rezerwa oficerska.
6 Amalgamat: 1.stop metalu z rtęcią, 2. Przenośnie, mieszanina różnych elementów;
w niniejszym artykule słowo użyte jako przenośnia [ Słownik języka polskiego PWN ]
7 http://www.econtalk.org/archives/_featuring/jonah_lehrer/[ dostęp 20.04.2014]
8 Bose Corporation – amerykańska firma z siedzibą we Framingham, w stanie Massachusetts, która specjalizuje się w produkcji sprzętu audio.
4

10

Fotografia 1. Budynek 20, MIT.

Źródło: https://libraries.mit.edu/archives/mithistory/building20/img/radlab
2-sm.469x370.gif

Dlaczego? Przyczyna leżała w rozmiarze i skomplikowaniu budynku. Naukowcy i myśliciele zostali nakłonieni do interakcji, lecz nie tak po prostu poprzez umieszczenie ich blisko siebie. Ludzie często gubili się i musieli pytać
o drogę. Kto był głodny nie miał innego wyboru, jak tylko stanąć w kolejce
do jednego z niewielu automatów. Każdy musiał korzystać z długich korytarzy.
I wszędzie napotykał innych ludzi.

Użytkownicy przebywali w środowisku, które niejako wymuszało konwersację, a ta często prowadziła do szerszej dyskusji. Przypadkowe spotkania
w windzie często kończyły się rozmową w holu, która następnie rozwijała się
w szerszą dysputę techniczną. 9

Istotnym czynnikiem była też tymczasowość budynku. Ponieważ miał istnieć tylko przez parę lat, nikt nie interesował się jego trwałością a tym bardziej
estetyką. Naukowcy mieli swobodę, aby dostosowywać go do swoich potrzeb.
Henry Zimmerman; http://eecs-newsletter.mit.edu/articles/2007-fall/in-memoryhenry-j-zimmerman-1916- 2007/, tłumaczenie własne [dostęp dnia 19.04.2014].

9
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Burzenie ścian lub przykręcanie przedmiotów do sufitu lub dachu nie było niczym niezwykłym. Jeden z naukowców, pracujących nad pierwszym zegarem
atomowym, wyciął otwory przez dwa piętra swojego laboratorium, aby pomieścić cylinder o wysokości około 8 metrów. To elastyczność sprawiała, że budynek żył i przeobrażał się wraz z falą swoich użytkowników. Cytując Richarda
Rogers’a 10 to było jak jakaś muzyka i poezja, która mogła być zmieniana przez
użytkowników…. Ta budowla była interaktywna.
2.

Ludzka interakcja

Środowisko oddzielające życie w domu i pracy socjolog Ray Oldenburg’
określa mianem "trzeciego miejsca". 11 To środowisko, gdzie ludzie zbierają się
i, co ważniejsze, „zderzają”. Jak to ujął Stephen Johnson: zderzenia, które zdarzają się, gdy różne dziedziny wiedzy zbiegają się we wspólnej przestrzeni fizycznej
(…) to miejsce, gdzie naprawdę iskrzy." Takie miejsca mogą mieć charakter twórczy, ponieważ sprzyjają generatywnym interakcjom międzyludzkim. 12 Jane Jacobs, nazywała to "transferem wiedzy”. 13

Możliwości "trzeciego miejsca" są dwojakie: po pierwsze można rozważyć
je jako miejsce wyłącznie dla dyskursu, a po drugie trzeba dostrzec znaczenie
interakcji i kolizji w codzienności. Oznacza to, że przestrzeń powinna promować ten rodzaj debaty bardziej wszechstronnie. Potwierdzają to ostatnie badania nad praktyką badawczą. Isaac Kohane, badacz Harvard Medical School,
przeprowadził serię eksperymentów na temat badań prowadzonych w grupach, aby określić wpływ bliskości naukowca i jakości jego badań. Po analizie
danych korelacja stała się jasna – najlepsze wyniki uzyskiwali naukowcy, którzy
pracowali w zaledwie metrowych dystansach pomiędzy sobą. W podsumowaniu eksperymentu Kohane’a jest mowa o tym, że (…) aby pracować razem skutecznie, należy koniecznie podkreślić potrzebę tworzenia przestrzeni, która zapewni częste, bezpośrednie i spontaniczne interakcje. 14

Kevin Dunbar, psycholog z Uniwersytetu McGill, studiował miejsca generowania pomysłów w ramach laboratorium. Najbardziej wydajnym narzędziem

http://www.govcom.org/drafts.html, tłum. własne, [dostęp dnia 06.12.2013].
The Third Place (trzecia przestrzeń)– termin używany w określaniu miejsca
w przestrzeni publicznej, które oddziela środowisko życia w domu i pracy. Pojęcie
to użyte zostało po raz pierwszy przez amerykańskiego socjologa Raya Oldenburga
w książce The Great Good Place(Oldenburg, Ray: The Great Good Place: Cafes, Coffee
Shops, Community Centers, Beauty Parlors, General Stores, Bars, Hangouts, and How
They Get You Through the Day. New York: Paragon House, 1989)
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09650790903309391#.U5lvD3J_uSo
[dostęp dnia 12.02.2013].
12 http://www.goodreads.com/book/show/13579707-future-perfect, tłum. własne
[dostęp dnia 17.11.2013].
13
http://www.nytimes.com/2006/04/30/weekinreview/30jacobs.html?_r=0, tłum.
własne [dostęp dnia 07.09.2013].
14 http://www.medscape.com/viewarticle/758289 [dostęp dnia 07.12.2013].
10
11
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do generowania dobrych pomysłów okazał się krąg ludzi rozmawiających przy
stole. 15

3.

Majstrowanie w przestrzeni

Herman Hertzberger napisał kiedyś: „Architektura powinna zachęcać swoich użytkowników, do wpływania na nią kiedykolwiek to możliwe, nie tylko dla
wzmocnienia jej tożsamości, ale w celu wydobycia i utrzymania tożsamości
samych użytkowników.” 16

Przestrzeń nie straci swojego charakteru poprzez zaangażowanie jej użytkowników. Pomysł ten niesie ze sobą potwierdzenie, że architekt może nie być
w stanie przewidzieć wszystkiego – że nie ma kompleksowego rozwiązania.
Przestrzeń pomyślana i zaprojektowana jako zakończona i statyczna, bez możliwości jakiejkolwiek zmiany może nieść w sobie negatywny przekaz. Nieprzewidywalny charakter innowacji polega na niemożności określenia z góry przyszłości. 17
Jak przestrzeń i architektura mogą odpowiadać zarówno na te najpilniejsze potrzeby użytkowników, jak i na zmiany w dalszej przyszłości, które nieuchronnie będą następować? Modularność 18 może być jedną z odpowiedzi. Łatwe do przemieszczenia, systemy ruchome mogą umożliwić proste przegrupowanie przestrzeni. Jednakże rozwiązanie będzie pozbawione sensu, jeśli problem nie został zidentyfikowany. Przestrzeń powinna zapraszać swoich użytkowników do wzięcia udziału w procesie jej tworzenia. Architektura jest aktywnym czynnikiem w procesie tworzenia interakcji ludzkiej, szczególnie nieformalnej i ma zasadnicze znaczenie dla stworzenia warunków do dyskursu
i kreatywności. Architektura ma wielki potencjał w budowaniu kultury kreatywności.
4.

Przestrzeń twórcza a środowisko pracy

Google to nie tylko wyszukiwarka. Chociaż rozpoczęło się od jednego dobrego pomysłu, to rozrosło się (tj. Google) do platformy dla nowych idei, dynamicznego systemu innowacji internetowych, rozwijanych dzięki kreatywności

15http://www.academia.edu/3590167/2012_Scientific_Thinking_Dunbar_and_Klahr_fro
m_Handbook_of_Thinking_and_Reasoning_2012 [dostęp dnia 17.11.2013].
16 http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/ANG/OECD_ Conference/Hertzberger.; tłumaczenie własne [dostęp dnia 12.10.2013].
17
http://www.academia.edu/4736095/_Jane_Jacobs_the_Townscape_Movement_and_
the_Emergence_of_Critical_Urban_Design_Alternative_Visions_of_Postwar_Reconstructio
n_Creating_the_Modern_Townscape_Forthcoming_from_Routledge_2014_ [dostęp dnia
15.11.2013].
18 O potrzebie modularności we współczesnej architekturze i konieczności cytując
„uzmysłowienia sobie, jak bardzo może być ona (modularność) pełnoprawną architekturą”mówił prof. Huber Smużyński podczas zajęć ze studentami architektury wnętrz
na ASP w Gdańsku.
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swoich pracowników. Według Susan Wojcicki, pielęgnowanie kultury, która
pozwala na wprowadzanie innowacji było kluczem do dalszego sukcesu firmy. 19

Dlatego Google przykłada tyle uwagi do przestrzeni, w których zatrudnieni
pracują. Ułatwiając interakcje pracownikom – przestrzeń biura staje się medium, które przyczynia się do powstawania nowych pomysłów. Sama spółka
jest funkcjonalną platformą dla innowacji, zaś jej biura są platformą w fizycznym znaczeniu tego słowa. To w jej fizycznej przestrzeni dochodzi do zderzenie
pomysłów, które mogą skutkować powstaniem produktów (jak Google Translate, Google Art Project, itp.). Chociaż przestrzeń biur Google znana jest powszechnie ze stołów do ping ponga i puf, to jej odmienny i nieformalny charakter nie jest tanią sztuczką.

Możliwość dysponowania własną powierzchnią i przetwarzania jej według
własnych potrzeb, bez konieczności pytania kogokolwiek o zgodę, była kluczowym elementem sprzyjającym rozwojowi w przypadku naukowców z Budynku
20.

Christopher Alexander, w niepublikowanej, wspólnej pracy ze swoimi studentami zatytułowanej „Wzorce Biur" również promuje tę koncepcję: Na każdym poziomie skali to faktyczni użytkownicy danej przestrzeni rozumieją najlepiej, jak może być ona tworzona i przeobrażana, by jej charakter sprzyjał pracy
i to takiej grupie należy się wyłączna kontrola nad tą przestrzenią zarówno
w wymiarze fizycznym terytorium jak i rozmieszczeniem umeblowania, przedmiotów etc. W ten sposób człowiek ma kontrolę nad swoim obszarem roboczym.
Grupy robocze mają kontrolę nad obszarem swojej pracy grupowej, ale nie na
poszczególnych obszarach roboczych. Dział ma kontrolę nad swoją przestrzenią,
ale nie nad przestrzenią grup roboczych, i tak dalej. 20 Sugeruje też użycie materiałów i systemów konstrukcyjnych, które pozwalają wprowadzać zmiany
i je kolejno na siebie nakładać, stopniowo dopracowując pewne obszary ściśle
do rzeczywistych, tam konkretnie zaistniałych potrzeb człowieka.

Zezwolenie na ten rodzaju autonomii lokalnej sprzyja interakcji z przestrzenią i uznaniu jej za swoją. Google i firmy z podobnym podejściem mają
świadomość, że wiedza rozprzestrzenia się jeśli istnieją powierzchnie – chociażby takie jak tablica – na której może „wylądować”. Jeśli dochodzi do spotkania na korytarzu i wywołuje to rozmowę, która wymaga dyskusji technicznej
lub pomysłu lub dowolnego zagadnienia, które wymaga zapisania to należy
skorzystać z „każdej możliwej powierzchni, od dużych otwartych przestrzeni
do maleńkich zakamarków”. 21

Siedziba Google na Wschodnim Wybrzeżu w Chelsea prezentuje przykład
przestrzeni celowo zaprojektowanej dla wprowadzenia filozofii kreatywności.

http://www.anderson.ucla.edu/media-relations/2014/susan-wojcicki-commence
ment-speaker,tłum. własne [dostęp dnia 11.01.2014].
20 http://zeta.math.utsa.edu/~yxk833/Chris.furniture.html [dostęp dnia 12.01.2014].
21 Tamże.
19
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Projekt miał być zgodny z ideą kultury twórczej interakcji. W wyniku obserwacji określono, kto, na kogo oddziałuje, gdzie te interakcje mają miejsce i jak organizacja przestrzeni ma na to wpływ. Dzięki tym informacjom, można było
dokonać świadomych działań w aranżacji przestrzeni środowiska pracy.

Jak skuteczna jest taka metoda? Ben Waber, autor książki "People Analytics", jest przekonany, że przestrzeń fizyczna jest największą dźwignią zachęcającą do współpracy. 22 A dane są jasne, że największym czynnikiem wydajności
w skomplikowanych branżach, takich jak oprogramowanie jest nieoczekiwana
interakcja. Oznacza to, że interakcje generatywne, które zdarzają się przez przypadek, mogą doprowadzić do konkretnej kreacji. Aby to osiągnąć stosuje się strategię, m. in. tworzenia nadmiarowych ścieżek, gdzie dochodzi do współdziałania
wśród pracowników. 23

Ta tendencja wskazuje na najważniejszy aspekt. W modelu Jacobs chodnik
jest „ułatwiaczem”. To ścieżki są miejscem interakcji, gdzie relacje rozpoczynają
się i rozwijają. Zasadniczo są to miejsca wszystkich wydarzeń dotyczących danej grupy, a przenosząc to do środowiska pracy, oznaczałoby to, że korytarze,
lub szerzej przestrzenie pomiędzy, są najbardziej znaczącymi miejscami. Miejsca pomiędzy nie są erzacem. Ich celem nie jest funkcjonalne przemieszczenie
się z jednego miejsca na drugie. W przestrzeniach, w których ludzie poruszają
się bez natychmiast osiągalnych celów, jak dojście po najkrótszej i w najszybszy
sposób drodze z punktu a do punktu b, jest sercem nieformalnej interakcji.
To są miejsca, gdzie ludzie spotykają się, gdzie rozpoczynają się konwersacje,
gdzie powstają wspólne pomysły. Takie miejsca oferują największy potencjał
generowania kreatywności.

Interesujący jest fakt, że firmy, których kultura korporacyjna postrzegana
jest jako kreatywna i oparta na współpracy nie wybierają na swoje siedziby
wieżowców a budynki horyzontalne, z przestrzeniami wspólnymi na wzór lokalnych sąsiedztw czy też campusów. Przestrzenie firmowych siedzib promują
ruch i interakcję w przeciwieństwie do hierarchii. Przykładowo, w projekcie
Gehry’ego dla nowego Facebooka, już na pierwszy rzut oka widoczna jest ilość
zaprojektowanych miejsc do nieformalnych interakcji.

22
http://ptgmedia.pearsoncmg.com/images/9780133158311/samplepages/013315
8314.pdf [dostęp dnia 15.01.2014].
23 Tamże.
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Fotografia 2. F. Gehry, makieta kampusu Facebook’a.

Źródło: www.bloomberg.com
5.

Przestrzeń twórcza a środowisko kształcenia

Friedrich August Kekulé von Stradonitz odkrył strukturę pierścienia benzenowego po tym, jak przyśnił mu się Urobos – mitologiczny wąż pożerający
własny ogon. Francis Crick rozpoznał system replikacji DNA, kiedy przypomniał sobie proces tworzenia odlewów gipsowych rzeźb. Natomiast Johannes’a
Kepplera zainspirowała religia przy tworzeniu prawa ruchu planet.

Jaki wniosek? Według Arthura Koestlera, wszystkie decydujące wydarzenia
w historii myśli naukowej można opisać w kategoriach psychicznego skrzyżowania różnych dyscyplin. 24 Kreatywność i innowacyjność mają szansę na rozwój
wszędzie tam, gdzie zderzają się różnorodne dyscypliny, nie tylko nauki, ale
wszystkich przedmiotów. Szkoła jest zatem jednym z najlepszych takich miejsc.
Budynki mieszczące wiele dyscyplin pod jednym dachem nie są rzadkim
zjawiskiem. W wielu szkołach wydziały humanistyczne i naukowe dzielą obiekt
na swoje terytoria. Takie układy mają swoją logistyczną i biurokratyczną skuteczność, jednakże nie powstaje wartość dodana.

Co może się zdarzyć gdy sztuka i technika, muzyka i biologia lub nauki polityczne i ochrona środowiska będą dzielić budynek? Nietrudno sobie wyobrazić, że bliskość tych dziedzin może doprowadzić do zupełnie nowych form współpracy między nimi. 25 Niestety, te rzadkie kombinacje napotykają na przeszkody
biurokratyczne, a więc występują rzadko, najczęściej gdy nie ma innej możli-

Koestler Arthur „Lunatycy. Historia zmiennych poglądów człowieka na wszechświat”.
Zysk i Ska, Poznań 2000, 16.
25 Duncan Foley What's wrong with the fundamental existence and welfare theorems?
Journal of Economic Behavior and Organization, Vol.75, 2010.
24
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wości, tak jak w przypadku Budynku 20. Brak takich „kombinatorycznych”
obiektów nie oznacza jednak braku zainteresowania ze strony szkół twórczą
współpracą miedzy dyscyplinami. Osiąga się taki cel innymi środkami.

Przykładem może być Parsons New School w Nowym Jorku, gdzie podczas
studiów na kierunku Projektowania Transdyscyplinarnego, który oparty jest na
programie mającym na celu rozwiązanie rzeczywistych problemów poprzez
projektowanie, promuje się podobną filozofię współpracy interdyscyplinarnej.
W ciągu trzyletniego działania tego kierunku powstał m.in. program MobileMark. 26

Podczas gdy Projektowanie Transdyscyplinarne w Parsons New School
działa jak instytucja autonomiczna, to Institute of Design Stranford działa jako
program, w którym uczestniczą wszyscy studenci Uniwersytetu Stanforda. 27
Program działa jako projekt i miejsce spotkań wszystkich dyscyplin. To przestrzeń, gdzie lekarze, inżynierowie, prawnicy i ludzie biznesu pracują wspólnie. 28
MINI OPOWIEŚĆ

To nie jest nowa zagadka. Wiele lat temu amerykański reformator edukacyjny
John Dewey opowiedział historię o tym, jak ktoś próbował znaleźć i zakupić
odpowiednie biurko dla swoich dzieci w wieku szkolnym. Nie mógł znaleźć tego
czego chciał. Wreszcie ktoś nazwał problem po imieniu: "Chcesz coś, przy czym
dzieci mogą pracować. Ale to – powiedział, wskazując na to, co było dostępne –
jest tylko do słuchania." 29

Można by się pokusić o stwierdzenie, że tego rodzaju współpraca opiera
się na specjalizacji tj. uczestnicy muszą być wykształceni (mają wyższe wykształcenie) aby się odpowiednio przyczynić. Jednakże jest kilka faktów, które
temu przeczą – studenci rozpoczynają współpracę w momencie rozpoczęcia
szkoły. Najlepsze we współpracy są jednakże przedszkola. Ich wyniki, tzn. dzieci w wieku przedszkolnym, są tak dobre, ponieważ nie boją się popełniać błędów. To właściwie brak wykształcenia to umożliwia. Jak Barry Svigals zauważa
w swojej książce na temat współpracy: ci najbardziej statystycznie skuteczni
współpracownicy – przedszkolaki – w ogóle nie koncentrują się na niepowodzeniach. Ich próby i błędy są nieodzowną częścią odkrywania zwanego zabawą.
Działa to doskonal, do momentu, kiedy rodzice, system edukacji i społeczeństwa

Aplikacja do mapowania nieformalnych osiedli. http://sds.parsons.edu/ [dostęp dnia
31.03.2014].
27 http://www.stanford.edu/ [dostęp dnia 12.04.2014].
28 http://dschool.stanford.edu/our-point-of-view/ [dostęp dnia 12.01.2014].
29 I. Wojnar, "Johna Deweya koncepcja wychowania przez sztukę", Plastyka w szkole,
1974, nr 10, s. 306.
26
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w ogóle, nie rozpocznie indoktrynacji definicji dobra i zła. Kiedy nauczą się strachu – tracą iskrę do współpracy 30.
Przestrzenie sprzyjające uczeniu się również mogą sprzyjać temu procesowi (współpracy). Jeśli uprzytomnimy sobie, że sale przedszkolne wydają się
być otwarte i elastyczne. Nie ma w nich indywidualnych biurek ani nie istnieją
podziały przestrzenne. Można przemieszczać meble, chować się w zakamarkach lub stanąć na samym środku. Takie pomieszczenia mają za zadanie umożliwić swobodę interakcji zarówno z innymi osobami jak również z przedmiotami. Dlaczego to zanika jak dorastamy? Chociaż Faucault 31 mógł znać odpowiedź, jednakże nie ma powodu, dla którego nie możemy uczyć się od nas samych w wieku lat pięciu. Czy po prawie dwudziestu latach nauki studenci mogą
w jakikolwiek sposób odzyskać tę iskrę powtórnie? Nie, ale można ją wprowadzić poprzez atmosferę, która przywróci młodzieńczą akceptację eksperymentowania, bez dokuczliwych przeszkód – przestrzeń do współpracy. Przestrzeń
może promować interakcję i stworzyć możliwość współpracy bez uzyskiwania
zgody administracyjnej. Chociaż często wydziały akademickie są porozdzielane
fizycznie, w oddzielnych budynkach i miejscach, to studenci nadal mogą się
swobodnie poruszać się i spotykać we wspólnych dla siebie przestrzeniach.
Można wyodrębnić dwa podstawowe modele takiej przestrzeni. Pierwszy
z nich to miejsce, w którym ludzie z różnych dyscyplin pracowaliby samodzielnie w bliskiej odległości od siebie. Podobnie jak w Building 20. MIT’u zasadą
będzie tu umieszczenie ludzi w jednym miejscu, a ich fizyczna bliskość przyniosłaby rezultaty w postaci współpracy. Druga to miejsce gdzie ludzie, tak jak
studenci D.school, mogliby gromadzić się, aby wspólnie pracować nad zadaniami inspirowanymi życiem, a nie konkretną dyscypliną. Mogą to być przestrzenie całkowicie otwarte, które mogą być przekształcane w wiele różnych
form, zgodnie z różnymi potrzebami. Mogą być one dzielone na mniejsze przestrzenie, jak i ułatwiać widoczność między różnymi grupami i osobami. Ostatecznie przestrzeń o charakterze twórczym powinna skłaniać ludzi do interakcji i dawać swoim użytkownikom możliwość przetwarzania jej według updobań.

http://books.google.pl/books?id=grKhAwAAQBAJ&pg=PA74&lpg=PA74&dq=Colla
boration%E2%80%9D+Barry+Svigals+,+Trina+Learned+,+John+Calame+,Maria+ Verrier,+Randall+Hoyt&source=bl&ots=9IzwarXFrg&sig=zT_ozZiKZwVQhVpZKZ_Ic4_4CkU
&hl=en&sa=X&ei=FOOiU9LQM9OV7AarlIAw&ved=0CDIQ6AEwBA#v=onepage&q=Colla
boration%E2%80%9D%20Barry%20Svigals%20%2C%20Trina%20Learned%20%2C
%20John%20Calame%20%2CMaria%20Verrier%2C%20Randall%20Hoyt&f=false
[dostęp dnia 14.02.2014].
31 Andrzej Tadeusz Kijowski, Wiedza jest władzą, (w:) Twórczość, 1987, nr 11.
30
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6.

Rolex Learning Center

Centrum jest częścią Politechniki Lozańskiej. 32 Zaprojektowane zostało
przez japońskich architektów z pracowni SANAA. Mamy tu do czynienia z minimalistyczną architekturą, której forma została ściśle powiązana z funkcją.
Jednakże jeszcze bardziej niż architektura, zwraca na siebie uwagę koncepja
organizacyjna tego budynku. Jakość rozwiązań przestrzennych centrum idzie
w parze z przeznaczeniem. Rolex Learning Centrum powstało dla 10 tysięcy
studentów, którzy zgrupowani na 12 różnych wydziałach, prowadzą badania
w interdyscyplinarnych zespołach. Centrum Edukacji z założenia ma być przestrzenią sprzyjającą i generującą wymianę poglądów, przepływ informacji
i dobrą współpracę.
Fotografia 3. Rolex Learning Center. Plan.

Źródło: http://rolexlearningcenter.epfl.ch/.

W założeniach programowych centrum jest przede wszystkim biblioteką
uniwersytecką (jedną z największych w Europie) jednakże jej forma redefiniuje
pojęcie biblioteki – program użytkowy został wzbogacony o wiele funkcji towarzyszących. W rezultacie powstało miejsce interakcji służące studentom, wykładowcom i ludziom z zewnątrz jako przestrzeń do spotkań, wykładów, dys32

http://rolexlearningcenter.epfl.ch/page-34751-en.html [dostęp dnia 13.05.2014].
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kursów, pracy twórczej i odpoczynku. Przestrzeń centrum ma dać szansę, by
rozpocząć komunikację, forma architektoniczna może być budowana z ludzkich
ruchów, ale także odwrotnie, architektura wpływa na ludzi – mówi Kazuyo Sejima, architekta i współautorka projektu . 33

Rolex Learning Center jest w zasadzie jedną, delikatnie podzieloną i mocno
otwartą zewnętrznie przestrzenią. Podziały są płynne, łagodne i niejednoznaczne. Jako twór jest elastyczny, mobilny i zmienny – można powiedzieć,
że ma zdolności przystosowawcze. Strefy rozciągają się lub kurczą w zależności
od potrzeb.
Fotografia 4. Rolex Learning Center. Wnętrze.

Źródło: http://www.dac.dk/

http://www.wmagazine.com/culture/art-and-design/2010/09/kazuyo_sejima/
i Architecture Biennale - Kazuyo Sejima & Associates / Office of Ryue Nishizawa (NOW Interviews) [tłumaczenie własne, dostęp dnia 22.02.2014].

33
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Wnioski, podsumowanie.
W opisanych powyżej przykładach można zauważyć kilka cech wspólnych:

1.

2.

3.

34

Koncepcja architektoniczna.

Interesujący jest fakt, że przestrzenie kreatywne najczęściej cechuje horyzontalność i otwarcie na zewnątrz. Podziały wewnętrzne są płynne, łagodne i niejednoznaczne.

Wnętrza brył są elastyczne mobilne i zmienne. Strefy rozciągają się i kurczą w zależności od potrzeb, co najlepiej obrazuje przykład Rolex Learning
Center.
Przestrzeń kreatywna powinna skłaniać ludzi do interakcji i dawać swoim
użytkownikom możliwość przetwarzania jej według upodobań i potrzeb.
Przestrzeń nie traci swojego charakteru poprzez zaangażowanie jej użytkowników.

Łatwe do przemieszczania systemy ruchome mogą umożliwić łatwe przegrupowanie w danym obszarze. Możliwość dysponowania własną powierzchnią i przetwarzania jej według własnych potrzeb jest elementem
sprzyjającym rozwojowi a może być kluczowym, jak w przypadku naukowców z Budynku 20. Już na etapie projektowania, jak sugeruje Christopher Alexander 34, należy rozważać użycie materiałów i systemów konstrukcyjnych pozwalających na późniejsze wprowadzanie zmian już bezpośrednio przez użytkowników i kolejno je na siebie nakładać, stopniowo
dopracowując pewne obszary do rzeczywistych, tam konkretnie zaistniałych potrzeb człowieka. Zezwolenie na taki rodzaj autonomii lokalnej
sprzyja interakcji z przestrzenią i uznaniu jej za swoją.

Ścieżki.

Kolejny aspekt, na który należałoby zwrócić zasadniczą uwagę. To właśnie
miejsca gdzie dochodzi do interakcji, gdzie rozpoczynają i rozwijają się relacje między użytkownikami. Są to miejsca dotyczące wszystkich wydarzeń
dotyczących danej grupy, a przenosząc na język architektoniczny, oznacza
to, że ciągi komunikacyjne, lub szerzej przestrzenie pomiędzy, są najbardziej znaczącymi miejscami. W przestrzeniach, w których ludzie poruszają
się bez natychmiast osiągalnych celów, jak dojście po najkrótszej i najszybszej drodze z punktu a do punktu b jest sercem nieformalnej interakcji
i zwiększają potencjał generowania kreatywności. Przykładowo, jak w projekcie F. Gehry’ego nowej siedziby Facebooka, zauważalna jest ponadwymiarowa ilość zaprojektowanych miejsc do nieformalnych interakcji.

Patrz przypis 18.
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Podsumowując, można zdecydowanie stwierdzić, że architektura jest aktywnym i niezwykle istotnym czynnikiem w procesie tworzenia interakcji ludzkiej, szczególnie nieformalnej. Ma również zasadnicze znaczenie dla tworzenia
warunków twórczej interakcji. Trudno jest przecenić potencjał architektury
w budowaniu kultury kreatywności.
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Streszczenie

Artykuł ma na celu próbę odpowiedzi na pytanie, jakimi cechami charakteryzują się miejsca, które z różnych powodów, sprzyjają lub sprzyjały interakcji poprzez zbliżanie ludzi zapewniając im miejsce do spotkań, do rozmowy? Autorka
omawia kwestię jak współczesna architektura wspiera takie działania oraz
jakie cechy przestrzeni mogą wspierać kreatywność i proces uczenia się.
Summary

The article is a survey to answer the question, what attributes have a place that,
for various reasons, favors or encourages interaction by bringing people together by providing them a place to meet, to have a conversation? The author
discusses the question of how modern architecture supports such actions and
what qualities of space can support creativity and learning.
Informacja o autorze

dr Emilia Rolka
Wydział Architektury
Sopocka Szkoła Wyższa
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DODATEK
Kreatywność można określić na wiele sposobów. Może być, między innymi, pojmowana jako umiejętność tworzenia dzieła, które jest jednocześnie nowe (czyli oryginalne, nieoczekiwane) i odpowiednie (tzn. właściwe, użyteczne). 35 Boden 36 natomiast określa kreatywność jako wytwarzanie pomysłów,
które są zarówno nowe jak i wartościowe. Singer opisuje procesy twórcze jako
wytwarzanie różnorodnych elastycznych związków, które nazywa poznaniem
rozproszonym. 37

Inna definicja określa kreatywność jako połączenie dwóch lub więcej pomysłów w nowy, bardziej użyteczny sposób. 38

Niektórzy opisują kreatywność jako umiejętność zadawania właściwych
pytań. Kao opisuje twórczość jako możliwość posiadania dwóch sprzecznych
idei w głowie w tym samym czasie.

Ogólnie twórczość ma wiele wspólnego z wymyślaniem nowych pomysłów, które są postrzegane jako oryginalne (nowe) i użyteczne. Pojęcie nowości
i użyteczności zależy oczywiście od specyficznego kontekstu. Prowadzi to do
idei rozróżnienia odmiennych form twórczości w oparciu o perspektywy i kontekst. Nie istnieją ścisłe definicje kreatywności, co utrudnia stosowanie terminu
a sposób jego interpretacji różni się w zależności od dziedzin nauki. 39 Według
Wehnera, który przebadał ponad 100 prac dyplomowych w dziedzinie kreatywności, istnieje tyle podejść ile dziedzin – od psychologii, edukacji, biznesu,
designu, historii, architektury aż po socjologię i politologię. Różne dziedziny
stosują inne wyznaczniki i skupiają się na odmiennych od siebie aspektach tego
samego zjawiska. Psycholodzy zajmujący się kreatywnością, często też prezentujący postawę monopolisty w badaniach nad tym zjawiskiem, zazwyczaj koncentrują się na osobie lub grupie w odizolowaniu od kontekstu społecznego.
Zostało to skrytykowane przez takich autorów jak Csikszentmihalyi 1999 czy
Kupferberg. 40

35 Sternberg, R.J. and Lubart, T.I., 1999. The Concept of Creativity: Prospects and Paradigms. In Handbook of Creativity. Ed. R.J. Sternberg. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 3-15.
36 Boden, M.A., 1999. Computer Models of Creativity. In Handbook of Creativity.
37 Singer, D.G., and Singer J.L., 1990. The House of Make-Believe. Children’s Play and the
Developing Imagination. Havard University Press. Cambridge, Massuchusetts.
38 Bernsen 2000; http://www.tandfonline.com/ doi/abs/10.1080/10400419.2003.
9651416#.U5gnPHJ_uSo [dostęp dnia 23.03.2014].
39 Ed. R.J. Sternberg. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 351–372.
40
http://www.netes.org/abstract-other1/107298-26-staging-for-creative-collaboration-design-teams-models-tools-and-method.php [dostęp dnia 28.03.2014].
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Dysertacje biznesowe skupiały się raczej nad poziomem organizacyjnym,
podczas gdy rozprawy z psychologii używał terminu kreatywność i skupiał się
na poziomie osobniczym. 41

Kreatywność indywidualna jest przymiotem jednostki i określa jej zdolność oraz umiejętności do twórczego podchodzenia do problemów. Znajduje
ona swój wyraz w indywidualnych poczynaniach jednostki i charakterystykach
generowanych przez nią pomysłów. Poziom twórczości zależy od cech danej
jednostki oraz jej reakcji na wpływ najbliższego otoczenia i najważniejszych
grup odniesienia. Myślenie twórcze na poziomie indywidualnym wpływa głównie na poziom życia oraz sposób pracy i podchodzenia do codziennych problemów jednostek. Jest istotnym generatorem innowacji o małej skali oddziaływania.

Kreatywność zbiorowa jest twórczym sposobem myślenia prezentowanym przez grupę. Polega na wzajemnym oddziaływaniu osób tworzących zespół twórczy, mającym oddziaływać pobudzająco na proces skojarzeniowy
poszczególnych jednostek. Poziom kreatywności zbiorowej uzależniony jest
przede wszystkim od indywidualnych cech wszystkich członków grupy
i zakresu ich wzajemnego wpływu. Znaczenie ma także możliwość zintegrowania posiadanej przez pojedyncze osoby wiedzy w tzw. wiedzę wspólną.
Ze względu na rozłożenie odpowiedzialności za powstające w procesie kreatywności zbiorowej rozwiązania, na myślenie członków zespołu niewielki
wpływ mają ich grupy odniesienia. Zbiorowe rozwiązywanie problemów jest
efektywnym sposobem pobudzania kreatywności i dlatego jest obecnie szeroko
stosowane również w praktyce gospodarczej dla tworzenia rozwiązań
o charakterze innowacyjnym. W tym celu tworzone są tzw. grupy innowacyjne,
będące grupami projektowymi (stałymi lub tworzonymi jednorazowo), powołanymi do realizacji zadań. 42

41 Csikszentmihalyi M. Przepływ. Psychologia optymalnego doświadczenia (Flow: The
Psychology of Optimal Experience, 1990) STUDIO EMKA, Warszawa 1998.
42 Amabile T., Creativity in context, Westview Press, Boulder 1996.
http://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/Perspectives_Soc%20Psych%20of
%20Cre_Amabile-Pillemer_JCB_v07_12%2011%2011_08f9e648-8326-41a5-a93d7f1d45c3d00c.pdf [dostęp dnia 19.04.2014].
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CZĘŚĆ I
PART I
PRZESTRZEŃ
SPACE
Andrzej Kuryłek

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PROJEKTOWYM PODCZAS SPORZĄDZANIA
DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNO–BUDOWLANEJ.
STRUKTURA ORAZ ETAPY PROCESU PROJEKTOWEGO.
Słowa kluczowe: zarządzanie projektami, projekt wielobranżowy, struktura projektu.

TEAM MANAGEMENT DURING PREPARATION OF ARCHITECTURAL
AND CONSTRUCTION DOCUMENTATION.
STRUCTURE AND STAGES OF DESIGN PROCESS.

Keywords: project management, construction design, project structure.

Wstęp
Kierowanie zespołem projektowym podczas sporządzania dokumentacji
architektoniczno-budowlanej jest zadaniem złożonym, a w konsekwencji trudnym. Każdy obiekt jest niepowtarzalny, a praca nad jego powstaniem to nie
tylko opracowanie dokumentacji technicznej, ale również typowe działanie
podlegające zasadom Zarządzania Projektami. Prace nad projektem budowlanym osadzone są dodatkowo w konkretnej, z góry zdefiniowanej strukturze.
Określają ją przede wszystkim zapisy prawa budowlanego 1, a także inne ustawy i akty wykonawcze. Na przykład warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2, ustawa o planowaniu przestrzennym 3,
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 290).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U.
z 2015 r., poz. 1422).

1
2
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a także etyka zawodu 4, w myśl której: „obowiązkiem architekta jest tworzenie
ładu przestrzennego”.W poniższym artykule autor podejmuje próbę usystematyzowania struktury projektu, jego etapów oraz wynikających z tych wielowymiarowych podziałów problemów przy zarządzaniu projektem, na bazie doświadczeń własnych oraz doświadczeń współpracowników.
1.

Cel oraz elementy składowe projektu

Każdy projekt budowlany realizuje konkretne zadanie, zaspokajając określone oczekiwania inwestora, a w następstwie potrzeby konkretnych użytkowników. Obiekt budowlany wpisuje się również w sposób trwały w zastaną
przestrzeń, której nie może dezintegrować; wprost przeciwnie: powinien
wnieść do niej nową wartość. Cały proces musi odbyć się w granicach ekonomicznej opłacalności oraz w założonym czasie. Powstaje zatem określone środowisko realizacji projektu, w którym poszczególne cele mogą się wzajemnie
wykluczać. Zadaniem architekta jako kierownika zespołu projektowego jest
zatem odpowiednia koordynacja pracy zespołu, efektem której będzie nie tylko
terminowe opracowanie projektu, ale również nadanie mu wymiernych wartości ekonomicznych oraz społecznych. Architekt jako uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji budowlanych projektant, ponosi imienną odpowiedzialność prawną za opracowany i podpisany projekt. Swoimi działaniami
buduje reputację własną oraz zespołu, a równocześnie wynikami pracy musi
zaspokoić potrzeby finansowe niezależnej pracowni architektonicznej, której
jest właścicielem lub którą reprezentuje. Dla rozumienia procesów zachodzących w projekcie, ale przede wszystkim do prawidłowego przygotowania się
do kierowania wielobranżowym projektem budowlanym, kluczowe jest zrozumienie jego specyficznej struktury i etapowości. Bez wstępnej analizy, prawidłowego podziału pracy oraz etapowania projektu, nie jest możliwe właściwe kierowanie zespołem projektowym. Pomimo tego, iż każdy projekt jest
specyficzny, a zatem wymaga zindywidualizowanego podejścia, podstawowa
struktura oraz cele pozostają niezmienne. Należy zauważyć, że jedynie prowadzący projekt architekt, pełniąc rolę kierownika, posiada pełną wiedzę dotyczącą celowości każdego z etapów, a zatem spoczywa na nim również odpowiedzialność za zdefiniowanie cech oraz zadań poszczególnych uczestników.
Proces projektowy w branży budowlanej odbywa się w ściśle zdefiniowanej
strukturze prawnej, która z góry narzuca również wymogi co do części składowych projektu. Graficzne zobrazowanie etapów, ich podział oraz wzajemne
zależności przedstawiono na schemacie 1.
3 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.).
4 Kodeks Etyki Zawodowej Architektów, opracowany przez Izbę Architektów na podstawie projektu dokumentu przygotowanego przez Radę Architektów Europy (ACE).
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Schemat 1. Części składowe projektu.

Źródło: Opracowanie własne.

W skrócie można wymienić następujące etapy w branży projektowej budowlanej:
–
studia i analizy przedprojektowe,
–
koncepcja projektu,
–
projekt budowlany,
–
projekt wykonawczy,
–
zamknięcie projektu.
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2.

Tło prawne

Działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz zasady działania organów administracji
publicznej w tych dziedzinach określa ustawa Prawo budowlane. Ze względu
na istotną trwałość powstających w procesie budowlanym rezultatów pracy
oraz z uwagi na bezpośrednie oddziaływanie ich na stosunkowo dużą ilość
odbiorców, wszelka działalność w środowisku budowlano-inwestycyjnym podlega szeregowi uwarunkowań prawnych. Dotyczą one: projektantów, kierowników budów, inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz rzeczoznawców budowlanych. Wszyscy oni pełnią zgodnie z ustawą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, regulowane dodatkowo oddzielnymi przepisami wykonawczymi. Również inwestor jest w świetle ustawy uczestnikiem procesu
budowlanego, na którym spoczywają określone obowiązki oraz odpowiedzialność, niezależnie od jego rzeczywistych kompetencji.

W praktyce wszystkie osoby biorące udział w procesie projektowym są
umocowane w strukturze prawa budowlanego. Na powyższą sieć zależności
nakłada się struktura jednostek organizacyjnych firm, które reprezentują
uczestnicy procesu projektowego, a także ich wzajemne komercyjne zobowiązania, wynikające z umów cywilno-prawnych (kwestie nadrzędności jednych
podmiotów nad drugimi oraz kwestie zobowiązań harmonogramowych), jak
też dodatkowych standardów (np. wytycznych operatora). Zatem działania
wszystkich uczestników procesu muszą mieścić się w granicach procedur
i przepisów prawa, być zgodne ze wspomnianą ustawą Prawo budowlane, czy
też brać pod uwagę Kodeks Postępowania Administracyjnego. Do powyższych
uwarunkowań dochodzą jeszcze szczegółowe warunki techniczne oraz normy,
jakim powinny odpowiadać opracowania przygotowywane przez uczestników,
jak również sam projekt. Podstawowym wyznacznikiem skuteczności zespołu
projektowego jest jakość oraz terminowość realizacji złożonych zadań. W tym
miejscu należy zwrócić uwagę na fakt, iż przedstawione umocowania uczestników procesu budowlano-inwestycyjnego w strukturze prawa, odnoszą się
jedynie do realiów polskich. W przypadku obiektów projektowanych oraz realizowanych poza naszymi granicami struktura ta ulega modyfikacjom, będącym pochodną prawa lub kodeksów budowlanych, obowiązujących w danym
kraju.
3.

Inwestor

Zgodnie z Prawem budowlanym „każdy ma prawo zabudowy nieruchomości gruntowej, jeżeli wykaże prawo do dysponowania nieruchomością na
cele budowlane, pod warunkiem zgodności zamierzenia budowlanego z przepisami” 5. Zatem inwestorem może być osoba cywilna lub każdy inny podmiot
5

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 4.
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prawny nie posiadający nawet tytułu własności. W praktyce prawo to jednak
nie jest nieograniczone, co wynika z zapisu Kodeksu Cywilnego, który to określa jego uwarunkowania wprowadzając obowiązek działania „w granicach
określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego” 6. Inwestorem
może być zatem osoba fizyczna, instytucja czy inny podmiot prawny, dysponujący środkami finansowymi dla realizacji zamierzenia budowlanego, nieposiadający jednak żadnych dodatkowych kwalifikacji. Inwestor może ustanowić
inwestora zastępczego, aby za niego organizował i prowadził proces budowlany. Jednak we wszelkich działaniach inwestycyjnych to na inwestorze spoczywa odpowiedzialność z punktu widzenia interesu publicznego, jako na uczestniku procesu budowlanego w świetle ustawy Prawo budowlane oraz jako
strony w postępowaniu administracyjnym.
4.

Architekt jako kierownik projektu

Głównym projektantem nadzorującym projekt oraz organizującym proces
projektowy jest architekt. Interdyscyplinarne przygotowanie do zawodu, zdolność rozumienia zagadnień innych branż oraz zdolność do pertraktacji z pozostałymi projektantami, upoważnia go do pełnienia tej funkcji. Z punktu widzenia interesów inwestora, a także szeroko pojętego interesu społecznego, trudno sobie wyobrazić, by inny projektant lub specjalista był w stanie rozsądzać
o stopniu ważności argumentów w kolizjach projektowych między interesami
poszczególnych branż. Zasadniczą jest też w tym aspekcie naturalna dla architekta wrażliwość estetyczna, często niewystępująca u innych projektantów, jak
też przygotowanie merytoryczne związane z zawiłościami procesu administracyjnego w budownictwie. Przy dużych zamierzeniach budowlanych, jak też
przy długotrwałych procesach projektowych, niezwykle ważne jest ustanowienie zastępcy kierownika projektu. Osoba blisko współpracująca z kierownikiem projektu, posiadająca dostęp do wszystkich danych i informacji, nie
tylko ułatwia codzienną pracę kierownika, lecz również zabezpiecza ciągłość
procesu projektowego w trakcie jego urlopów lub w przypadku choroby. Niezwykle ważne jest jednak, aby jasno określić zasady decyzyjności zastępcy
kierownika projektu, aby nie dopuścić do podejmowania sprzecznych decyzji.
W tym samym czasie tylko jedna osoba może pełnić funkcję kierownika projektu.
5.

Zespół architektoniczny

W skomplikowanych procesach projektowych, przy złożonej strukturze
zespołu projektowego oraz wysokim skomplikowaniu technicznym obiektu,
nie jest możliwe wykonywanie funkcji nadzoru projektu i równoczesne projektowanie w zakresie architektury. Sama specyfika prac projektowych wymaga
6

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, artykuł 140.
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innego rodzaju środowiska pracy, skupienia, ograniczenia informacji płynących z zewnątrz itp. Tymczasem kierownik projektu jest zobowiązany podejmować i przekazywać wszystkie możliwe informacje oraz dane dotyczące projektu. Zasadniczym jest też fakt, iż projekt branży architektonicznej, szczególnie dużych, skomplikowanych obiektów, jest obszerny i czasochłonny w wykonaniu. Kierownik projektu tworzy więc zespół architektoniczny, zazwyczaj
wieloosobowy, pracujący pod jego kontrolą. Tym samym nadzoruje swój własny zespół na takich samych zasadach, jak współpracujących branżystów
(Schemat 3. Komunikacja między uczestnikami projektu architektonicznobudowlanego).
6.

Projektanci oraz rzeczoznawcy branżowi

W procesie projektowym biorą udział projektanci następujących specjalności (według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie):
–
architektonicznej,
–
konstrukcyjno-budowlanej,
–
inżynieryjnej drogowej,
–
inżynieryjnej mostowej,
–
inżynieryjnej kolejowej w zakresie obiektów budowlanych,
–
inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym,
–
inżynieryjnej hydrotechnicznej,
–
wyburzeniowej,
–
telekomunikacyjnej,
–
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
–
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 7.

W procesie projektowym, w zależności od specyfiki projektu, mogą też
brać udział rzeczoznawcy budowlani, w zakresie specjalności wymienionych
powyżej oraz w zakresie bardziej szczegółowych specjalizacji, np. w zakresie
mykologii, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, bezpieczeństwa i higieny pracy, SANEPID, itp. Często projekt wymaga również udziału konsultantów związanych ze szczegółowymi aspektami technicznymi, np.: geologa, geodety, akustyka, audytora energetycznego, technologa itp. Udział części uczestników
umocowany jest ustawowo, to jest obligatoryjnie. Część z nich jest natomiast
angażowana do projektu dla podniesienia kompetencji zespołu projektowego
i uzyskania przez to oczekiwanego rezultatu prac projektowych. Zależności
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r.,
poz. 1278, Rozdział 4, Załącznik nr 3).
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pomiędzy uczestnikami procesu projektowego pokazuje w formie graficznej
Schemat 2.
7.

Zarządzanie wielobranżowym zespołem projektowym

Nie można zapominać, że istotną częścią pracy zespołu architektonicznego jest praca twórcza, a jej ocena podlega szczególnym kryteriom. Należy zatem z góry rozróżnić przedmiot oceny, czy jest nim fachowe oraz terminowe
(ale odtwórcze) opracowanie dokumentacji technicznej, czy wartość twórcza
opracowanej koncepcji, czy też proponowanego rozwiązania zamiennego.
W procesie pracy nad opracowaniem architektoniczno-budowlanym, prawidłowa ocena powinna zatem podlegać zmiennym kryteriom. Powierzając konkretnym członkom zespołu sporządzenie konkretnych rysunków, stosunkowo
łatwo jest ocenić postęp prac oraz ich jakość. Najlepiej wprowadzić zasadę
codziennego zgrywania rysunków na firmowy serwer. Umożliwia to kierownikowi projektu analizę ich poprawności, a co ważniejsze tempa postępów pracy.
Zasady te nie mają jednak zastosowania do oceny pracy zespołów branżowych.
W tym wypadku obraz sytuacji dają przede wszystkim spotkania cykliczne
organizowane w procesie projektowym. Nadmienić jednak należy, że podstawowym kryterium jest ustalony z góry skład tomów opracowania oraz terminowość przekazania dokumentacji. Wynika to z faktu, że w przypadku np. systemów inżynieryjnych, takich jak systemy wentylacji oraz klimatyzacji, kierownik projektu jakim jest architekt, nie ma wystarczającej wiedzy branżowej
aby ocenić nawet ogólne założenia takiego opracowania. W przypadku współpracy z niesprawdzonym branżystą, warto zatem poprosić o ocenę wykonanej
dokumentacji zaprzyjaźnionego fachowca. Na Schemacie 2 przedstawiono
strukturę zespołu projektowego wraz z zależnościami występującymi pomiędzy poszczególnymi członkami. Można zatem podjąć się określenia kilku podstawowych zasad zarządzania wielobranżowym zespołem projektowym
w branży budowlanej, streszczając listę „dobrych praktyk” do następującej:
–
odpowiednia konstrukcja kontraktów,
–
dobre rozłożenie terminów zaliczek oraz płatności,
–
powiązanie powyższych z zamykaniem poszczególnych etapów projektu,
–
przekazywanie praw autorskich po otrzymaniu pełnego wynagrodzenia,
–
uczciwość wobec własnego zespołu
–
przewidywanie z dużym wyprzedzeniem możliwych zdarzeń,
–
wnikliwa analiza danych przed rozpoczęciem prac projektowych,
–
zarezerwowanie wystarczająco dużo czasu na etap koncepcji,
–
współpraca ze sprawdzonymi i szanowanymi podwykonawcami,
–
należyte oraz terminowe wynagradzanie podwykonawców,
–
angażowanie konsultantów wymaganych specjalności,
–
budowa harmonogramu z należytym uwzględnieniem procedur administracyjnych.
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Należy przy tym zauważyć, iż oszczędzanie na wynagrodzeniach dla pracowników własnych, branżystów, jak również wspierających prawników, jest
oszczędnością bardzo pozorną. Prowadzi to w zdecydowanej większości przypadków do znacznego obniżenia jakości wykonywanego wspólnie projektu,
a w konsekwencji może trwale zaszkodzić strukturze firmy, jak również jej
opinii. Niezwykle trudno jest naprawić następstwa takich zdarzeń.

Specyfika zarządzania zespołem projektowym wielobranżowym polega na
właściwej koordynacji pracy poszczególnych jego członków. Należy przy tym
uwzględnić różnice między rozumieniem priorytetów projektu każdego
z uczestników oraz rozbieżności celów ich działania. Zarządzanie realizowane
jest nie tylko poprzez samą koordynację pracy uczestników projektu, ale również poprzez właściwy dobór projektantów, odpowiednie sterowanie komunikacją oraz systematyczna kontrolę pracy poszczególnych zespołów branżowych.
Schemat 2. Uczestnicy projektu architektoniczno–budowlanego.

Źródło: Opracowanie własne.
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8.

Dobór projektantów

Odpowiedni dobór projektantów jest kluczowy dla powodzenia inwestycji
budowlanej. Dotyczy to inwestora, który decyduje się na współpracę z konkretnym architektem, a również architekta jako kierownika projektu, który
wybiera podwykonawców do konkretnych zadań projektowych. Podstawowym kryterium doboru projektantów są nadane im uprawnienia projektowe
w danej specjalności. Wybierając projektanta branżowego, należy kierować się
oceną jego kompetencji oraz doświadczenia w danym typie obiektów, co nie
zawsze jest intuicyjne. Ważnym kryterium doboru projektantów jest koszt ich
pracy. Przy źle skonstruowanym budżecie może okazać się, że współpraca ze
sprawdzonym fachowcem, z ekonomicznego punktu widzenia przekreśla opłacalność całego projektu. Należy pamiętać jednak, że oszczędzanie na branżystach ma negatywne skutki dla projektu, harmonogramu prac oraz dla powstałego w przyszłości obiektu. Choć to na ogół trudne oraz ryzykowne, lepiej jest
renegocjować kontrakt z inwestorem niż ratować budżet projektu, wprowadzając do niego nieodpowiednich branżystów. Kolejnym kryterium doboru
projektantów branżowych jest historia współpracy. Jeśli architekt nie posiada
własnego doświadczenia w pracy z danym branżystą, należy przeprowadzić
wywiad w środowisku projektowym. Wymaga to jednak dystansu, ponieważ
wielu świetnych projektantów ma często trudną osobowość, co wpływa na
obiektywność ich oceny w środowisku zawodowym. Istotne jest również kryterium doboru branżystów pod względem ich możliwości transportowych
względem siedziby inwestora, architekta lub miejsca planowanej inwestycji.

Bardzo ważne jest dopasowanie wielkości jednostki projektowej do skali
projektu. Nietypowe zadania projektowe zdecydowanie lepiej powierzyć kompaktowemu, wręcz kilkuosobowemu zespołowi projektowemu, który poświęci
mu należytą uwagę. Małe biura projektowe posiadają często wąską specjalizację, opartą na ogromnym potencjale intelektualnym lidera zespołu. Jest to pomocne przy rozwiązywaniu nietypowych zadań projektowych, ale nie przekłada się na możliwości wytworzenia dokumentacji w krótkim czasie. Projektując
duży obiekt o typowych rozwiązaniach inżynieryjnych, powinno się rozważyć
podjęcie współpracy z dużą jednostką projektową, która jest w stanie wykonać
kompletną dokumentację techniczną w założonym harmonogramie. Istnieje
jednak ryzyko, że nie przełoży się to na jakość analizy stosowanych rozwiązań.
Jednostki projektowe o rozbudowanej strukturze często stosują schematy dopasowywane nie do danej inwestycji, ale adoptowane z rozwiązań opracowanych dla wcześniejszych obiektów. Zdecydowanie trudniej jest również wpłynąć na działania dużej jednostki współpracującej. Dobierając projektantów
branżowych, należy starać się zachować proporcje skali zespołów. Doprowadzając do sytuacji, w której podległa jednostka branżowa, będzie zdecydowanie większa od zleceniodawcy, łatwo utracić kontrolę nad całym procesem.
Duże jednostki projektowe wykazują w kontaktach oraz negocjacjach skłonno35

ści apodyktyczne. Małe zespoły projektowe zaproszone do współpracy mogą
z kolei wpłynąć na harmonogram projektu chorobą decyzyjnej osoby lub zbyt
małym tempem pracy.

Odrębnym, raczej niewymagającym omówienia, jest dobór projektantów
pod względem wymaganej przez inwestora certyfikacji, na przykład ISO
9001:2009, lub portfela zrealizowanych projektów. Warto też dodać, że przy
doborze branżystów należy zawsze myśleć o wariantach rezerwowych. Jest to
szczególnie ważne w przypadku konieczności angażowania zespołów
do projektów zagranicznych. Egzekwowanie zapisów umów oraz komunikacja
są w takich sytuacjach bardzo ograniczone, co daje lokalnej pracowni poczucie
dominacji w procesie oraz „niezastąpienia”. Jest to niebezpieczne, szczególnie
że możliwości weryfikacji dokumentacji technicznej opracowanej w innych
systemach normatywnych są z założenia ograniczone, a harmonogramy prac
w zespołach międzynarodowych na ogół bardzo napięte.
9.

Proces administracyjny

Nieodłącznym elementem procesu inwestycyjnego w budownictwie jest
jego strona administracyjna. Zatwierdzenie projektu budowlanego jest prowadzone jako postępowanie administracyjne. Istnieje też oprócz tego szereg zapisanych w ustawie i przepisach szczególnych uzgodnień, jakim należy poddać
projekt lub jego części, aby można było kontynuować i w rezultacie satysfakcjonująco zakończyć zamierzenie inwestycyjne. W Polsce zagadnienia te reguluje ustawa Prawo budowlane. W innych krajach będą to jego odpowiedniki.
O ile główne zasady procesu administracyjnego są zbieżne w wielu krajach,
o tyle czas trwania procedur może znacznie odbiegać w różnych przypadkach.
Świadomość zależności procesu projektowego od jego strony administracyjnej
jest niezwykle ważna przy określaniu harmonogramów.

Dla zobrazowania jak ważny jest to czynnik wpływający na realizację całej
inwestycji wystarczy przytoczyć niektóre dane z zestawienia „Doing Business”
prezentowane corocznie przez The World Bank Group. Dla inwestycji polegającej na projektowaniu i budowie ustandaryzowanej hali magazynowej, na
działce w bliskiej odległości od stolicy kraju, zestawiana jest ilość potrzebnych
do przejścia procedur administracyjnych, a także czas ich trwania (bez
uwzględnienia czasu na projektowanie i budowę) w różnych krajach. I tak
w przypadku Polski procedur administracyjnych do przejścia przez inwestora
lub inwestora zastępczego jest 16, zajmujących łącznie czas 156 dni. Dla porównania w Federacji Rosyjskiej są to odpowiednio cyfry 19 i 263 dni. Największa liczba procedur administracyjnych jest do pokonania w Indiach
(Mumbai – 40), najprostszy proces administracyjny obowiązuje zaś w Danii
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(7 procedur), a najkrótszy w Singapurze (26 dni). Najdłuższy proces administracyjny określono dla Kambodży i trwa on aż 652 dni. 8

Z powyższych przykładów wynika, iż specyfika procesu administracyjnego powinna być jednym z głównych czynników branych pod uwagę przy ewaluacji projektu w całości, jak też przy określaniu jego harmonogramu. Jednym
z zadań kierownika projektu jest uświadamianie inwestora odnośnie złożoności i czasochłonności tego procesu.
10. Komunikacja z uczestnikami projektu

W pracy zespołu wielobranżowego zasadniczym zagadnieniem jest komunikacja między uczestnikami projektu. Model komunikacji przedstawiony
został na Schemacie 3. Komunikacja ma złożoną strukturę. Z jednej strony jest
łącznikiem wszystkich uczestników procesu projektowego, pozwalając skoordynować wzajemnie ich pracę oraz zaangażowanie w projekt, przypominając
o nadrzędnym celu wszystkich działań poszczególnych członków projektu,
jakim jest dążenie do satysfakcjonującego rezultatu. W tym sensie brak systematycznego kontaktu z którymkolwiek z uczestników procesu może doprowadzić do jego wyalienowania, co może skutkować spadkiem efektywności pracy
lub brakiem identyfikacji z resztą zespołu. Z drugiej jednak strony zbyt częsty
kontakt z uczestnikami może spowodować efekt „zmęczenia materiału”, reakcję w której uczestnik może odczuć zbyt intensywną kontrolę swojej pracy, co
może być dla niego nietypowe. Równocześnie należy podkreślić, iż zbyt duża
ilość danych i informacji przekazywana uczestnikom procesu projektowego,
nie kontrolowana pod względem adekwatności dla danego odbiorcy, może
przekroczyć możliwości przyswajania i spowodować ignorowanie danych
w przyszłości.

Dealing with Construction Permits, Doing Business 2015 The World Bank Group. –
Internet.
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Schemat 3. Komunikacja między uczestnikami projektu architektonicznobudowlanego.

Źródło: Opracowanie własne.

A zatem podstawowym zadaniem kierownika projektu jest sterowanie
komunikacją w zespole. To on dobiera odpowiednie dane i informacje, jakie
mają trafić do konkretnego odbiorcy. To on dobiera także odpowiedni dla
przekazania tych danych sposób komunikacji. Paleta sposobów jest w dzisiejszych czasach dość szeroka, szczególnie w zakresie komunikacji zdalnej. Mogą
to więc być: rozmowa telefoniczna, rozmowa z użyciem połączeń P2P, telekonferencja zorganizowana za pomocą wspomnianych sposobów, wiadomość wysłana pocztą elektroniczną, faks. Możliwy jest też kontakt za pomocą komunikatorów typu Instant Messaging (np. Skype). O ile jest to dość praktyczne
w kontakcie z własnym zespołem projektowym lub też pomiędzy pracownikami tej samej firmy, nie jest to dobry sposób kontaktu z innymi uczestnikami
projektu, ze względu na swoją nieformalność i brak pełnej kontroli nad wypowiedzią. W tym miejscu należy też wspomnieć o praktycznym zwyczaju potwierdzania ustaleń i informacji telefonicznych pisemnie, bezpośrednio po
odbytej rozmowie. Podstawowym oraz najbardziej niezawodnym sposobem
komunikacji i przekazywania informacji pomiędzy uczestnikami procesu projektowego jest jednak kontakt bezpośredni. Dobrym zwyczajem jest cotygodniowe spotkanie zespołowe, o stałej porze, tego samego dnia tygodnia.
W branży budowlanej często organizowane są dwa typy spotkań tego rodzaju:
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inwestycyjno-projektowe, oraz projektowo-budowlane. Podsumowując kwestię komunikacji, należy jeszcze raz podkreślić konieczność dyscypliny i kontroli w przekazywaniu informacji oraz danych. Nic nie powinno być omawiane
i przekazywane bez wiedzy kierownika projektu. To on powinien sterować
przekazywaniem danych i uzgadnianiem aspektów projektowych pomiędzy
wszystkimi pozostałymi uczestnikami zespołu projektowego.

11. Koordynacja międzybranżowa

Zadaniem architekta – kierownika projektu jest sprawne oraz skuteczne
zorganizowanie środowiska projektowego oraz przeprowadzenie projektu
przez wszystkie etapy prac. Podstawową czynnością w tym procesie jest koordynacja wszystkich równolegle prowadzonych projektów branżowych. Zasadą
podstawową jest, że wszelkie uzgodnienia dokonywane są poprzez kierownika
projektu. Zbiera on informacje od inżynierów branżowych i w odpowiedniej
formie oraz w określonym czasie przekazuje je do innych zespołów. Kierownik
osobiście odpowiada za prowadzoną koordynację, ponieważ tylko on posiada
pełną wiedzę o powstających na bieżąco częściach projektu. Ważne jest, aby
każdy zespół podwykonawców wyznaczył jedną osobę odpowiedzialną za kontakt oraz przekazywanie informacji. Niedopuszczalna jest niekontrolowana
wymiana danych pomiędzy branżystami. Może to doprowadzić do powstania
rozbieżności pomiędzy poszczególnymi częściami projektu, a w efekcie powstania kolizji na budowie uniemożliwiających nawet odbiór techniczny budynku. Proces koordynacji międzybranżowej jest złożony oraz wieloetapowy.
Wymaga dużej odporności na stres, asertywności oraz szybkości reagowania.
Niezbędne są również zdolności negocjacyjne oraz szczegółowa znajomość
kontraktów podpisanych z każdym branżystą. Proces ten często prowadzi do
konfliktów; należy zatem umieć je rozładowywać. Za najważniejsze etapy koordynacji należy uznać dopasowanie projektu architektury do opracowywanej
konstrukcji oraz zgrywanie obydwu tych części projektu z powstającą dokumentacją instalacji wewnętrznych. Należy przez cały czas mieć na uwadze
spójność
funkcjonalno-estetyczną budynku oraz założenia budżetowe.
Przy obiektach o funkcjach na przykład handlowych, hotelowych oraz gastronomicznych, gdzie określony jest z góry operator obiektu, dodatkową zmienną
wymagającą koordynacji są na ogół bardzo szczegółowe wytyczne brendowe
inwestora lub operatorów sieciowych. Od zdolności kierownika projektu
do rozwiązywania problemów pojawiających się w procesie koordynacji, zależy często ostateczny kształt budynku.
12. Kontrola procesu projektowego

Odpowiednie zarządzanie przekazywanymi danymi oraz informacjami
pomiędzy uczestnikami procesu projektowego to nie jedyny aspekt pracy kierownika projektu. Jest on odpowiedzialny również za kontrolę poszczególnych
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procesów oraz całego projektu. Przekazywaniu danych oraz wytycznych technicznych do projektowania towarzyszy systematyczna kontrola wpływu, jaki
mają na dany proces projektowy, a w efekcie na powstający projekt. Ta weryfikacja jest konieczna z punktu widzenia specyfiki zawodu projektantów, lecz
również wynika z możliwych błędnych interpretacji przekazanych danych.
W procesie projektowym możliwe jest też, iż konsekwencje pewnych decyzji
projektowych będą zauważalne dopiero po zaimplementowaniu ich w projekcie przez uczestników, w tym wypadku branżystów. Może to doprowadzić do
sytuacji, gdy należy przewartościować podjęte decyzje i często dokonać zmiany parametrów. Tego rodzaju decyzje mogą być podejmowane tylko przez
kierownika projektu, jako kontrolującego cały proces, po otrzymaniu zwrotnych danych od branżystów. W zależności od skomplikowania zadania projektowego, struktury projektu i jego uczestników, a także samych technicznych
aspektów projektu, w opisanej weryfikacji i kontroli procesu projektowego
powinni służyć pomocą kierownikowi rzeczoznawcy, konsultanci i specjaliści.
Są to często osoby niebiorące bezpośrednio udziału w projektowaniu i nieprzejmujące ustawowo za niego odpowiedzialności. Jednakże z racji swoich
kompetencji ponoszą oni odpowiedzialność za czynności doradcze i fachową
ocenę zjawisk technicznych w budownictwie.
13. Wnioski

Powyżej przedstawiono podstawowe problemy w zarządzaniu zespołem
projektowym podczas sporządzania dokumentacji technicznej w branży budowlanej realizowanej na potrzeby polskiego rynku budowlanego. Niestety
trzeba zauważyć, że rynek ten jest trudny. Cechuje go dość znaczna na tle innych branż wzajemna konkurencyjność podmiotów oraz nie zawsze etyczne
postępowanie zaangażowanych stron. W obliczu odczuwalnego w ostatnich
latach kryzysu ekonomicznego niekorzystne zjawiska ulegają wzmocnieniu.
Nie bez znaczenia jest przy tym Prawo zamówień publicznych, umożliwiające
do października 2014 roku stosowanie wyłącznie kryterium cenowego przy
wyborze najlepszej oferty w przetargu. Pytaniem otwartym pozostaje na ile
wprowadzone w tym zakresie zmiany przekładają się na poprawę sytuacji
w nie zawsze transparentnym miejscu styku sektora budowlanego z administracją samorządową. Oddzielną kwestią pozostają ogólne praktyki branży
budowlanej dotyczące terminowości w realizowaniu płatności za wykonane
usługi projektowe. Szczególnie w przypadku małych oraz średnich przedsiębiorstw wpływa to zasadniczo na jakość oraz atmosferę zarządzania procesami projektowymi. Przysłowiowe być albo nie być niejednokrotnie spycha na
plan dalszy etykę oraz stosowanie dobrych praktyk, co zaburza istotnie relacje
miedzy podmiotami uczestniczącymi w projekcie. Należy mieć tego świadomość formułując ogólne zasady w zarządzaniu zespołami projektowymi
w branży budowlanej. Zarządzanie zespołami projektowymi podlega oczywiście wielu innym czynnikom, których nasilenie jest wprost proporcjonalnie do
40

ilości uczestniczących interesariuszy oraz stopnia skomplikowania założenia
projektowego. Nie jest także odkrywczym stwierdzenie, że umiejętność właściwego kierowania projektem zależy od wiedzy i doświadczenia prowadzących go osób. Należy jednak ponownie podkreślić, że praktycznie każde zadanie projektowe w branży budowlanej jest unikalne. Nawet zadania o podobnym zakresie złożoności technicznej realizowane są za każdym razem w innym
kontekście (w innym miejscu, odmiennym otoczeniu, podłożu o innych parametrach itp.). A zatem zawsze należy być przygotowanym na wystąpienie sytuacji odmiennych niż przyjęte pierwotnie założenia.
Zakończenie

Należy pamiętać, że podstawą dobrego kierowania procesem projektowym jest
właściwe rozumienie specyfiki środowiska, w jakim funkcjonuje dany zespół
projektantów. Procesy występujące w branży architektoniczno-budowlanej
zdefiniowane są dość precyzyjnie przez jedną z najstarszych dziedzin prawa
w Europie, jakim jest Prawo budowlane. Projektowanie, podobnie jak budownictwo jako takie, regulowane jest zapisami tego prawa, które to jest składową
prawa administracyjnego. Nakłada to na uczestników procesów budowlanych,
w szczególności projektantów, szereg norm działania, jak również etykę zawodową, które to w sposób jednoznaczny określają konsekwencje podejmowanych działań. Zasady nowoczesnego zarządzania należy z rozmysłem stosować
w dziedzinie, jaką jest budownictwo. Muszą one do tego wspierać zdefiniowane historycznie procesy, a nie pozostawać z nimi w sprzeczności. Częstym błędem menedżerskim w budownictwie jest usilne stosowanie ogólnych, sztywnych i podręcznikowych metod z zakresu zarządzania projektami. Podejście
takie nie tylko świadczy o braku zrozumienia specyfiki danego środowiska, ale
przede wszystkim zamiast pomagać procesowi projektowo-budowlanemu,
spowalnia go i blokuje. W konsekwencji działania takie przynoszą wymierne
straty inwestorowi oraz społecznym odbiorcom procesu urbanizacji. Zarządzający zespołem projektowym musi wykazać się dużą elastycznością działania
oraz ogromnym szacunkiem dla wszystkich uczestników procesu. Przede
wszystkim jednak zdawać sobie sprawę z tego, że realizowane przez projekt
architektoniczno -budowlany cele, nie kończą się wraz z samym projektem. Ich
konsekwencje oddziałują na otoczenie ekonomicznie oraz przestrzennie przez
dziesięciolecia. Architekt, jako kierownik projektu, musi zdawać sobie również
sprawę z faktu, iż inwestor jest uczestnikiem procesu, a nie jego autorytarnym
zarządcą. Całą sztuką projektowania oraz zarządzania procesami budowlanymi jest zatem pogodzenie oczekiwań, czy też żądań inwestora, z etyczną oraz
społeczną rolą architektury.
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Streszczenie
Opracowanie zawiera próbę usystematyzowania wielopoziomowych podziałów wielobranżowego projektu budowlanego, jego etapów oraz angażowanych
zespołów projektowych. Autor stara się przedstawić zagadnienia dotyczące
struktury zespołu projektowego oraz zasady organizowania skutecznej współpracy i komunikacji w całym projekcie, rozumianym nie tylko jako dokumentacja techniczna, ale także jako proces. Analiza opiera się na aktualnych przepisach prawa budowlanego, a także na doświadczeniu własnym autora oraz jego
współpracowników, zdobywanych w Polsce oraz poza jej granicami. Należy
podkreślić, że za oczekiwany wynik zarządzania projektami w budownictwie
jest uważany nie tylko skutecznie i efektywnie przeprowadzony proces projektowy, ale również jakość realnego wyniku (obiektu), który zwiększać powinien
wartość estetyczną i społeczną w miejscu swojej lokalizacji.
Summary

This paper contains an attempt to systematize different layers of multidisciplinary construction project divisions, stages and design groups. Author is trying
to present the issues concerning structure of the design team and the rules
of organising an effective cooperation and communication throughout the project. Analysis are based on the current building code regulations, as well as on
his own experience and experience of his co-workers, in Poland and abroad.
It is also important to mark, that the expected result of the project management in construction is considered not only as an effective process, but also
one that adds value to the aesthetic and social landscape of the project location.
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KRYTERIA DELIMITACJI OBSZARÓW KRAWĘDZIOWYCH
POPRZEMYSŁOWYCH ZESPOŁÓW URBANISTYCZNYCH
Słowa kluczowe: granica, oddziaływanie, obszary, krawędź, przemysł.

CRITERIA OF DELIMITATION BROWNFIELDS BORDER AREAS

Keywords: border, influence, area, edge, industry.

Wstęp
Obszary krawędziowe poprzemysłowych zespołów urbanistycznych są
obszarami zlokalizowanymi w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksów postindustrialnych rozumianych jako zbiór obiektów poprzemysłowych służących
dawniej procesom produkcji lub wydobycia wraz z niezbędną infrastrukturą
przestrzenną (np. magazyny, zaplecza socjalne, biura, place zakładowe).

Zespoły zabudowy poprzemysłowej często w okresie postprodukcyjnym
są odłogowane i podobnie, jak w fazie produkcji, wyraźnie wydzielone w tkance urbanistycznej granicami formalnymi w postaci wysokich ogrodzeń czy
murów. Mają one bezpośredni wpływ na kształtowanie się procesów społecznych, ekonomicznych oraz przestrzennych w swoich obszarach krawędziowych.

Elementami tworzącymi obszary krawędziowe mogą być dawne kolonie
robotnicze wraz z towarzyszącymi im funkcjami komplementarnymi – szkołami, obiektami kulturowymi, sportowymi, ochrony zdrowia, przestrzeniami
rekreacyjnymi. Chociaż wymienione elementy są czasem zaliczane do poszerzonej definicji zespołów poprzemysłowych 1, należy wyraźnie podkreślić
istotną różnicę w procesach zachodzących po fazie upadku zakładu przemysłowego na obszarach postprodukcyjnych ściśle związanych z wytwórstwem
i wydobyciem a przemianami, którym podlegają tereny je uzupełniające. Infrastruktura nierozerwalnie związana z działalnością zakładu (produkcja, wydobycie, magazynowanie), stanowiąca niegdyś „serce zespołu”, obumiera, często
staje się nieużytkiem, podlega odłogowaniu i stanowi element „wykluczony”
w tkance urbanistycznej. Funkcje dawniej jej towarzyszące, których powstanie
uwarunkowane było koniecznością zapewnienia mieszkań pracowniczych
i przestrzeni do życia stają się natomiast autonomicznymi, wciąż żywymi jedGasidło K., Problemy przekształceń terenów poprzemysłowych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1998.
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nostkami, które muszą zaadaptować się do nowych realiów i stawić czoła problemom ekonomicznym, przestrzennym oraz społecznym.

Obszarami krawędziowymi są jednak nie tylko tereny, które w przeszłości
związane były z działalnością zakładów, ale również elementy pobliskiej tkanki urbanistycznej nigdy nie mające wyraźnych lub dominujących powiązań
funkcjonalnych z zespołami poprzemysłowymi. Niekorzystne sąsiedztwo obszarów w stanie kryzysowym generuje na ich obszarze liczne problemy –
w tym wzrost patologii społecznych, stagnację ekonomiczną oraz postępującą
degradację zabudowy.

Celem artykułu jest zdefiniowanie kryteriów, jakimi powinno się kierować
podczas wyznaczania granic omawianych obszarów krawędziowych. Poprawna delimitacja i diagnoza stanu istniejącego może stanowić podstawę do opracowania strategii przekształceń służących poprawie jakości przestrzeni i życia
na terenach znajdujących się w strefie bezpośredniego wpływu zespołów poprzemysłowych. W artykule podano przykład z obszaru Zagłębia Dąbrowskiego, kompleks cementowni i kopalni Grodziec w Będzinie, ilustrujący poruszane
problemy.
1.

Obszary krawędziowe poprzemysłowych zespołów urbanistycznych
a obszary kryzysowe

Diagnoza stanu i jakości obszarów krawędziowych w dużej mierze zależna jest od cyklu życia zagospodarowania terenu zakładu poprzemysłowego.
Analiza postindustrialnych zespołów na terenie Zagłębia Dąbrowskiego oraz
Górnego Śląska pozwala zaobserwować postępującą degradację przestrzeni
bezpośrednio sąsiadującej z odłogowanym, „wykluczonym” w tkance urbanistycznej zakładem poprzemysłowym. Proces ten zazwyczaj związany jest nie
tylko z problemem bezrobocia wśród mieszkańców kolonii robotniczych, ale
także na przykład ze stagnacją gospodarczą (brak nowych inwestycji z uwagi
na spadek atrakcyjności terenu) wynikającą nie tylko ze względów ekonomicznych, ale również przestrzennych. Tego typu obszary krawędziowe poprzemysłowych zespołów urbanistycznych borykają się z licznymi, nawarstwiającymi się problemami o podłożu społecznym, przestrzennym i ekonomicznym.

Wokół zespołów poprzemysłowych, które przebyły cykl odnowy i zostały
poddane procesowi przekształceń, zauważalny jest natomiast wzrost jakości
przestrzeni obszarów sąsiadujących i ich stopniowe wychodzenie ze stanu
kryzysu. Stają się one atrakcyjne dla potencjalnych inwestorów, poprawie ulega również standard zabudowy mieszkaniowej i infrastruktury społecznej
a niekiedy stają się również obszarami chętnie odwiedzanymi przez turystów.
Dotyczy to szczególnie tych zespołów, które mają znaczącą wartość historycz46

ną, stanowią ważny element dziedzictwa kulturowego obszaru a ich walory
estetyczne zostały dostrzeżone i docenione.
2.

Delimitacja obszarów krawędziowych poprzemysłowych zespołów
urbanistycznych

Nieodzownym elementem umożliwiającym zdefiniowanie działań służących rehabilitacji i restrukturyzacji obszarów krawędziowych poprzemysłowych zespołów urbanistycznych w fazie upadku i odłogowania jest ich poprawna delimitacja. Podczas wyznaczania granic należy wziąć pod uwagę kilka
kryteriów: aspekt historyczny, przestrzenny, ekonomiczny oraz społeczny.
2.1. Aspekt historyczny

Dzisiejsze obszary krawędziowe zespołów poprzemysłowych często powstawały w podobnym okresie jako uzupełnienie funkcji przemysłowej. Ich
architektura nawiązuje do towarzyszącego im zakładu przemysłowego.
Na terenie Zagłębia Dąbrowskiego są to w przewadze niskie, ceglane budynki.
Kryterium historyczne nie może być jednak jedynym czynnikiem branym pod
uwagę w procesie delimitacji (obszaru krawędziowego). Wiele ze zlikwidowanych już zakładów prowadziło bowiem działalność przez dziesiątki lat, na
przestrzeni których tkanka urbanistyczna obszarów krawędziowych narastała.
W ich granicach powstawały zespoły urbanistyczne nie wykazujące wyraźnych
powiązań funkcjonalnych i ekonomicznych z pobliskim ośrodkiem przemysłowym, którego upadek nie pozostał jednak bez znaczenia dla omawianego
typu obszaru.
2.2. Aspekt społeczny

Stan kryzysowy obszarów krawędziowych poprodukcyjnych zespołów
urbanistycznych dostrzegalny jest również w aspekcie społecznym. Dane statystyczne pozwalają określić przestrzenny zakres oddziaływania zakładów
poprzemysłowych w fazie upadku i odłogowania na obszary sąsiadujące,
w których, poza spodziewanym wzrostem bezrobocia, występują liczne patologie społeczne mające związek między innymi ze wzrostem przestępczości.
Saldo migracji na obszarach krawędziowych w stanie kryzysowym ma wartość
ujemną 2.
2.3. Aspekt przestrzenny

Przestrzeń sąsiadująca i pozostająca w strefie bezpośredniego wpływu
zespołów poprzemysłowych (w fazie upadku i odłogowania) ulega degradacji.

2 Wnioski oparte na przykładowych statystykach znajdujących się w opracowaniu:
Aktualizacja programu rewitalizacji Miasta Będzina, BCO Biuro Doradztwa Biznesowego, A. Nowak, M. Boryta-Borowiecka Sp.J., Kielce; zmiany z maja i czerwca 2010 r., Referat Gospodarki Przestrzennej Urząd Miejski w Będzinie, Będzin 2010.
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Dotyczy to zarówno zabudowy mieszkaniowej, jak również przestrzeni publicznych oraz pozostałej infrastruktury społecznej. Stan techniczny budynków
zlokalizowanych w obszarach krawędziowych stale się pogarsza, spada liczba
funkcjonujących obiektów związanych kulturą, rekreacją czy nauką. Degradacji
ulegają również niegdyś chętnie odwiedzane przez lokalną społeczność przestrzenie publiczne, w tym tereny zieleni, które w następstwie niekorzystnych
przemian stają się strefami „wykluczonymi”, wywołującymi poczucie zagrożenia zawiązane z przebywaniem na ich obszarze. Krawędzie zespołów poprzemysłowych cechują się ponadto stagnacją rozwoju zabudowy i infrastruktury
przestrzennej.
2.4. Aspekt ekonomiczny

Cechą charakterystyczną dla obszarów krawędziowych poprzemysłowych
zespołów urbanistycznych w fazie upadku i odłogowania jest spadek cen gruntów i nieruchomości. Obszary tego typu przestają być atrakcyjne dla nowych
inwestycji, spada liczba prywatnych firm. W następstwie rosnącego bezrobocia
i ubożenia lokalnej społeczności zmniejsza się również popyt na usługi,
których prowadzenie przestaje być opłacalne .
3.

Obszar krawędziowy cementowni oraz kopalni Grodziec w Będzinie
3.1. Lokalizacja zespołu poprzemysłowego w skali miasta

Obszar dawnej cementowni oraz kopalni Grodziec w Będzinie zlokalizowany jest w północno – zachodniej części miasta, u podnóża Góry Świętej Doroty (382 m n.p.m.) z zabytkowym kościołem, Góry Kijowej (345,5 m n.p.m.)
oraz Parciny (354,3 m n.p.m.). Istotną barierę między omawianym terenem
a centrum Będzina stanowi piaskowa linia kolejowa oraz droga krajowa nr 1.
W latach 1938–1951 obszar ten należał do gminy Grodziec, między 1951
a 1975 stanowił samodzielne miasto. Od 1975 roku jest dzielnicą Będzina.

Obszary krawędziowe obydwu zakładów przemysłowych zachowują ciągłość przestrzenną ze względu na swoje bezpośrednie sąsiedztwo.
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Rysunek 1. Lokalizacja Kopalni Węgla Kamiennego i Cementowni Grodziec
w skali miasta.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Map Stack by Stamen,
http://mapstack.stamen.com/ [dostęp dnia 23.04.2016].

Rysunek 2. Grodziec na mapie z 1914 roku.

Źródło: fragment mapy 12592 @ Karte des Westlichen Russlands 1:100 000
(1892–1921), Beuthen-Bendzin, Archiwum Map WIG, http://igrek.amzp.pl/
details.php?id=12592 [dostęp dnia 23.04.2016].
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3.2. Powstanie, rozwój i upadek cementowni oraz kopalni Grodziec
Fotografia 1. Grodziec, cementownia, lata 1920–1930. Droga widoczna za budynkami na pierwszym planie to ul. Barlickiego. Przy lewej krawędzi zdjęcia,
istniejące do dziś budynki (wybudowane dla pracowników kop. Grodziec) przy
ul. Konopnickiej. Dwa kominy to Cementownia Grodziec. Daleko w tle na
wzniesieniu kościół św. Doroty.

Źródło: http://fotopolska.eu/Bedzin/d212,Grodziec_.html?f=459522-foto [dostęp dnia 21.04.2016].
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Fotografia 2. Cementownia Grodziec, 2012 rok.

Źródło: http://fotopolska.eu/Bedzin/b1865,Cementownia_Grodziec.html?f=
14659-foto [dostęp dnia 21.04.2016].

Będzińska cementownia powstała ok. 1857 roku i była pierwszym tego
typu obiektem przemysłowym na terenie Królestwa Polskiego i piątym na
świecie. Jej założycielem i pierwszym właścicielem był Jan Ciechanowski 3.
Zakład trudnił się wytwórstwem cementu portlandzkiego. W początkowej
fazie rozwoju dysponował zaledwie dwoma prymitywnymi piecami do obróbki
surowca oraz dwoma zespołami młynów żarnowych. W latach 1857–1880
nastąpił pierwszy etap rozwoju infrastruktury cementowni, w 1910 roku zakład został zaopatrzony w światło elektryczne, restrukturyzacji uległ również
proces produkcji. Od 1912 roku zmienił się sposób transportu surowców do
produkcji cementu – zaprzęgi konne zostały zastąpione kolejką wąskotorową
wykorzystującą lokomotywę parową. W lipcu 1923 roku cementownia została
wydzierżawiona a w 1925 roku sprzedana belgijskiemu koncernowi Solvay'a,
który rozbudowywał ją aż do 1939 roku. Przed 1925 rokiem zakład wybudował dom dyrektora cementowni przy ulicy Chopina, cztery bloki przy dawnej
3 Dyrektorem cementowni był inżynier Emil Konaszewski. Po śmierci Jana Ciechanowskiego w 1882 roku właścicielem zakładu został jego syn, Stanisław Ciechanowski.
Źródło: Blacharnia Miejska. Internetowy Wydział Architektury i Urbanistyki miasta Będzina., http://www.architekt.bedzin.pl/blog/?p=3095 [dostęp dnia 24.04.2016].
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ulicy Legionów (dziś Wojska Polskiego) oraz budynek mieszkalny dla kadry
technicznej przy ulicy Barlickiego. Inwestycje w rozbudowę obszarów bezpośrednio sąsiadujących z terenem zakładu wiązały się z napływem ludności
szukającej pracy i poprawy jakości życia. W trakcie wojny doszło do zniszczeń,
których odbudowa miała miejsce w latach 1945–1950. W 1955 roku poza restrukturyzacją procesu produkcji na terenie zakładu i uruchomieniem nowego
kamieniołomu, oddano do użytku osiedle pracownicze przy ulicy Nowotki zapewniające przestrzeń do życia dla 84 rodzin, przedszkole dla 120 dzieci oraz
dom kultury. Cementownia została zamknięta 31 lipca 1979 roku na skutek
wyeksploatowania przez Kopalnię Grodziec utrzymywanego przez długi czas
filaru oporowego w zalegającym pod zespołem przemysłowym pokładzie węgla o grubości 1,8m.
Fotografia 3. Plac kopalni, lata 1920–1930.

Źródło: http://fotopolska.eu/Kopalnia_Wegla_Kamiennego_Grodziec_Bedzin?f
=844832-foto [dostęp dnia 21.04.2016].
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Fotografia 4. Główny budynek biurowy nieistniejącej kopalni Grodziec,
widok od ul. Barlickiego, 2012 rok.

Źródło: http://fotopolska.eu/274971,foto.html?o=b459 [dostęp 21.04.2016].

Kopalnia Węgla Kamiennego Grodziec została uruchomiona 7 czerwca
1899 roku przez Grodzieckie Towarzystwo Kopalń Węgla i Zakładów Przemysłowych. Do czasu likwidacji Kopalni „Maria” w 1938 roku nazywanej „Grodźcem I” omawiany zakład przemysłowy określano mianem „Grodziec II”, potocznie natomiast mówiono o nim „Grodziec Towarzystwo” Na terenie dzisiejszej dzielnicy Będzina przed powstaniem KWK Grodziec funkcjonowały trzy
kopalnie – wspomniana KWK „Maria” założona w 1894 roku, „Barbara” powstała w 1823 roku oraz KWK „Bory” uruchomiona w 1917 roku. Kopalnia
Węgla Kamiennego Grodziec, podobnie jak cementownia, została wykupiona
przez zakład Solvay'a. Jej pierwszym dyrektorem był Stanisław Skarbiński.
Obszar zakładu znajduje się na czterech blokach tektonicznych przebiegających uskokiem grodzieckim i będzińsko–wojkowickim. Kopalnia posiadała
łącznie siedem szybów głębinowych. W trakcie II wojny światowej nie prowadziła działalności wydobywczej – wznowiła ją natomiast w 1945 roku. W latach 70. w okresie PRL-u, kierownictwo kopalni wraz z Dąbrowskim Zjednoczeniem PW planowało jej restrukturyzację i przebudowę w celu zwiększenia
wydajności przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów związanych z eksploatacją i wydobyciem. Ostatecznie jednak zakład zaprzestał swoją działalność
w 1998 roku a trzy lata później został oficjalnie zamknięty.

Dziś ocalała infrastruktura cementowni zachwyca pasjonatów architektury postindustrialnej. Zabudowa kopalni zachowała się natomiast w szczątko53

wych ilościach. Obszary krawędziowe obydwu zakładów poprzemysłowych
ulegają stopniowej degradacji.

3.3. Delimitacja obszarów krawędziowych poprzemysłowych zespołów urbanistycznych na przykładzie kopalni oraz cementowni
Grodziec

Rysunek 3. Obszar poprzemysłowego zespołu urbanistycznego kopalni oraz
cementowni Grodziec.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Map Stack by Stamen,
http://mapstack.stamen.com/ [dostęp dnia 23.04.2016].

Upadek najważniejszych zakładów przemysłowych na terenie dzisiejszej
dzielnicy Będzina – Grodźca, spowodował szereg niekorzystnych zmian na ich
obszarach krawędziowych, które zostały zapoczątkowane zamknięciem cementowni a następnie kopalni Grodziec.
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3.4. Delimitacja obszarów krawędziowych na podstawie kryterium
historycznego 4
Rysunek 4. Delimitacja obszarów krawędziowych na podstawie kryterium
historycznego.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Map Stack by Stamen,
http://mapstack.stamen.com/ [dostęp dnia 23.04.2016].

Powstanie i działalność zakładów przemysłowych spowodowała rozwój
obszarów krawędziowych. Zakładano kolonie robotnicze wraz z uzupełniającą
je infrastrukturą społeczna. Do najbardziej wartościowych pod względem
dziedzictwa historycznego można zaliczyć: kompleks zabudowy osiedla pracowniczego Boleradz a także osiedla robotnicze zlokalizowane przy ulicy Norberta Barlickiego, Górniczej oraz Marii Konopnickiej pochodzące z początku
XX wieku. Zabudowa, której powstanie wiązało się bezpośrednio z działalnością zakładów przemysłowych stanowi w przewadze dwupiętrowe kamienice
– dziś niektóre z nich liczą sobie ponad 100 lat i znajdują się na liście obiektów
zabytkowych zakwalifikowanych do ochrony. Poza budownictwem mieszka4 Na podstawie opracowania: Aktualizacja programu rewitalizacji Miasta Będzina, BCO
Biuro Doradztwa Biznesowego, A. Nowak, M. Boryta-Borowiecka Sp.J., Kielce; zmiany
z maja i czerwca 2010 r., Referat Gospodarki Przestrzennej Urząd Miejski w Będzinie,
Będzin 2010.
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niowym do elementów zachowanej tkanki urbanistycznej towarzyszącej niegdyś zabudowie przemysłowej należy: budynek przedszkola, wieża ciśnień
oraz przychodnia ZOZ zlokalizowane przy ulicy Barlickiego pochodzące z początków XX wieku, willa dyrektora cementowni znajdująca się przy ulicy Fryderyka Chopina z przełomu XIX i XX wieku, kapliczka przy ulicy Limanowskiego o rodowodzie sięgającym połowy XIX wieku, budynek straży pożarnej przy
ulicy Nowotki oraz dom kultury przy ulicy Słowackiego z lat dwudziestych
XX wieku.
3.5. Delimitacja obszarów krawędziowych na podstawie kryterium
społecznego 5

Na terenie obszarów krawędziowych dawnej cementowni i kopalni obserwuje się szereg niekorzystnych zjawisk demograficznych – wzrasta liczba
osób w wieku poprodukcyjnym, maleje natomiast liczba osób w wieku przedprodukcyjnym. Liczba osób długotrwale bezrobotnych wśród osób w wieku
produkcyjnym wynosi natomiast 1,5%. Obszar znajdujący się w sąsiedztwie
zespołów poprzemysłowych boryka się z licznymi problemami społecznymi.
Według wskaźnika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 80,5/1000 osób
korzysta z zasiłków. Wartość ta znacząco przewyższa średnią dla województwa śląskiego, która wynosi 52/1000 osób. Najtrudniejsza sytuacja ma miejsce
przy ulicach: Marii Konopnickiej, Norberta Barlickiego, ZBoWiD, Bolesława
Limanowskiego, Juliusza Słowackiego, Kwiatowej, Węgroda i Górniczej. Ponadto obszar sąsiadujący z dawnymi zespołami przemysłowymi cechuje się najwyższym wskaźnikiem liczby osób w środowiskach objętych pomocą w skali
całego miasta wynoszącym 3,0.

5 Ibidem

(11)
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Rysunek 5. Delimitacja obszarów krawędziowych na podstawie kryterium
społecznego.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Map Stack by Stamen,
http://mapstack.stamen.com/ [dostęp dnia 23.04.2016].
3.6. Delimitacja obszarów krawędziowych na podstawie kryterium
przestrzennego 6

Zabudowa oraz infrastruktura obszarów krawędziowych dawnej cementowni oraz kopalni Grodziec jest w wysokim stopniu zdegradowana. Poza
obiektami z przełomu XIX i XX wieku na omawianym terenie występuje również zabudowa pochodząca z okresu powojennego(lata 1960–1988). Dla znaczącej liczby obiektów w ramach programu rewitalizacji zgłoszono potrzebę
remontu z uwagi na ich zły stan techniczny, pokrycie materiałem azbestowym
oraz niskim komfortem zamieszkania. Dla wielu z nich jest to jedyna szansa
umożliwiająca dalszą egzystencję i bezpieczne użytkowanie. Degradacji w zauważalnym stopniu uległy również przestrzenie publiczne. Na omawianym
6 Na podstawie opracowania: Aktualizacja programu rewitalizacji Miasta Będzina, BCO
Biuro Doradztwa Biznesowego, A. Nowak, M. Boryta-Borowiecka Sp.J., Kielce; zmiany
z maja i czerwca 2010 r., Referat Gospodarki Przestrzennej Urząd Miejski w Będzinie,
Będzin 2010.
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obszarze brakuje także systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków
a jego infrastruktura techniczna wymaga remontu.

Rysunek 6. Delimitacja obszarów krawędziowych na podstawie kryterium
przestrzennego.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Map Stack by Stamen,
http://mapstack.stamen.com/ [dostęp dnia 23.04.2016].
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3.7. Delimitacja obszarów krawędziowych na podstawie kryterium
ekonomicznego 7
Rysunek 7. Delimitacja obszarów krawędziowych na podstawie kryterium
ekonomicznego.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Map Stack by Stamen,
http://mapstack.stamen.com/ [dostęp dnia 23.04.2016].

Tereny sąsiadujące z omawianymi zespołami poprzemysłowymi cechują
się wysokim odsetkiem osób bezrobotnych. Spada również liczba przedsiębiorców lokalizujących swoją działalność w obszarach krawędziowych dawnej
cementowni oraz kopalni Grodziec. Z uwagi na niekorzystne sąsiedztwo
i nawarstwiające się na wielu płaszczyznach problemy tereny te nie są atrakcyjne dla nowych inwestycji. W związku z ubożeniem lokalnej społeczności
degradacji ulega również sektor usług na omawianym obszarze.

7 Na podstawie opracowania: Aktualizacja programu rewitalizacji Miasta Będzina, BCO
Biuro Doradztwa Biznesowego, A. Nowak, M. Boryta-Borowiecka Sp.J., Kielce; zmiany
z maja i czerwca 2010 r., Referat Gospodarki Przestrzennej Urząd Miejski w Będzinie,
Będzin 2010.

59

3.8. Wnioski
Delimitacja uwzględniająca kryterium historyczne, społeczne, przestrzenne oraz ekonomiczne na przykładzie obszarów towarzyszących odłogowanej
zabudowie poprzemysłowej dawnej kopalni oraz cementowni Grodziec pozwoliła wyodrębnić zdefiniowany na wstępie obszar krawędziowy, który wykazuje wszystkie cechy charakterystyczne dla tego typu terenu. Występują
w nim zarówno problemy społeczne związane z wysokim wskaźnikiem bezrobocia wśród mieszkańców oraz patologiami społecznymi, jak i przestrzenne,
zauważalne chociażby w analizie stanu technicznego zabudowy oraz pozostałej infrastruktury. Teren ten cechuje się występowaniem obiektów powstałych
jako uzupełnienie funkcji przemysłowej w obszary mieszkaniowe, rekreacyjne
czy kulturowe. Ponadto charakterystyczną cechą analizowanego obszaru jest
spadek liczby prywatnych firm i zastój gospodarczy.

Na poniższym rysunku znajduje się analiza zbiorcza będąca wynikową delimitacji omawianego obszaru pod względem przyjętych kryteriów. Tereny
z nawarstwiającymi się problemami stanowią obszary krawędziowe poprzemysłowych zespołów urbanistycznych.
Rysunek 8. Obszary krawędziowe poprzemysłowych zespołów urbanistycznych wyodrębnione na podstawie analiz przeprowadzonych wg kryteriów:
historycznego, społecznego, przestrzennego oraz ekonomicznego.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Map Stack by Stamen,
http://mapstack.stamen.com/ [dostęp dnia 23.04.2016].
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Zakończenie
Granice obszarów krawędziowych postindustrialnych zespołów urbanistycznych często nie są oczywiste. Przyjęte w opracowaniu kryteria ich delimitacji pozwalają wyznaczyć ramy przestrzenne bezpośredniego wpływu i oddziaływania zamkniętych zakładów przemysłowych w fazie upadku i odłogowania na otaczającą je tkankę urbanistyczną. Obszary krawędziowe cechują się
wówczas nawarstwiającymi się problemami społecznymi, gospodarczymi oraz
przestrzennymi, czego dowodzi przywołany w artykule przykład kompleksu
cementowni i kopalni Grodziec. Wynikowa analiz będzińskiego zespołu poprzemysłowego na podstawie przyjętego kryterium historycznego, społecznego, przestrzennego oraz ekonomicznego pozwoliła dokonać delimitacji obszarów krawędziowych, których granice przybierają nieregularny kształt zależny
od indywidualnych uwarunkowań. Obszar krawędziowy w odniesieniu do
omawianego przykładu nie ogranicza się jedynie do historycznej tkanki, której
powstanie warunkowane było zapotrzebowaniem i rozwojem zakładu, ale
obejmuje również tereny znajdujące się w strefie bezpośredniego wpływu,
które nigdy nie miały wyraźnych powiązań funkcjonalnych z postindustrialnym zespołem.

Podjęta w artykule próba delimitacji obszaru krawędziowego dawnej kopalni oraz cementowni Grodziec w fazie upadku i odłogowania wskazuje na
konieczność poddania analizie znacznie bardziej rozległego terenu niż tylko
ograniczającego się do infrastruktury uzupełniającej funkcję produkcyjną w
mieszkania robotnicze czy też przestrzeń rekreacyjną. Poprawne wyznaczenie
granic obszarów w stanie kryzysowym sąsiadujących z zespołami poprzemysłowymi na podstawie przyjętych kryteriów może stanowić podstawę do opracowania strategii przekształceń służących poprawie jakości przestrzeni i życia
w obszarach krawędziowych poprzemysłowych zespołów urbanistycznych.

Problematyka ujęta w artykule jest przedmiotem dalszych, pogłębionych
badań i będzie jednym z wątków przygotowywanej rozprawy doktorskiej.
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Streszczenie

Obszary krawędziowe poprzemysłowych zespołów urbanistycznych są obszarami zlokalizowanymi w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksów postindustrialnych rozumianych jako zbiór obiektów poprzemysłowych służących
dawniej procesom produkcji lub wydobycia wraz z towarzyszącą im niezbędną infrastrukturą przestrzenną. Zespoły postindustrialne w fazie upadku
i odłogowania negatywnie oddziałują na otaczającą je tkankę urbanistyczną,
generując nawarstwiające się problemy na płaszczyźnie przestrzennej, społecznej i ekonomicznej. Artykuł podejmuje próbę zdefiniowania kryteriów
delimitacji tego typu terenów, uwzględniając wymienione aspekty. Poprawna
diagnoza stanu istniejącego oraz wyznaczenie granic obszarów krawędziowych może stać się podstawą opracowania strategii ich przekształceń.
Summary

Brownfields border areas are areas located in the immediate vicinity of the
post-industrial complexes defining as a group of post-industrial buildings formerly used for production and exploitation processes with all the necessary
space infrastructures. Post-industrial complexes in the phase of decline and
abandonment have a negative influence on border areas causing increasing
spatial, social and economic problems. Article tries to define the criteria for the
delimitation of these types of spaces taking into consider these aspects.
The correct diagnosis of the existing situation and the delimitation of the
brownfields border areas may become the basis for developing strategies for
their transformations.
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Michał Lorbiecki

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA JAKO ELEMENT STRUKTURY
URBANISTYCZNEJ MIASTA MODERNISTYCZNEGO.
STUDIUM PRZYPADKU ZIELONEJ OSI W TYCHACH.
Słowa kluczowe: urbanistyka, miasto, oś, przestrzeń publiczna, modernizm.

PUBLIC SPACE AS AN ELEMENT OF URBAN STRUCTURE
OF MODERNISTIC CITY.
CASE STUDY OF THE GREEN AXIS IN TYCHY.

Keywords: urban planning, city, axis, public space, modernism.

Wstęp
Jednym z kluczowych celów urbanistyki jest tworzenie przestrzeni publicznych. W miastach, gdzie place, ulice i przestrzenie otwarte tworzą silną
sferę publiczną, urbaniści i planiści przestrzenni zawsze pracowali nad włączeniem otwartości przestrzeni publicznych jako centralnej cechy współczesnego
rozwoju miast. Jakkolwiek, rezultaty urbanistyki pod względem tworzenia udanych przestrzeni publicznych są zróżnicowane. Wiele przestrzeni publicznych
jest prywatyzowanych ograniczając ich dostępność. Jednocześnie, nieprzemyślane i słabo zaprojektowane przestrzenie wiążą się z konfliktami pomiędzy
różnymi ich użytkownikami oraz utratą ich wartości nie tylko w sensie urbanistycznym, ale także w aspekcie społeczno-ekonomicznym. Niewątpliwym wyzwaniem dla wyżej wspomnianych wartości jest urbanistyka modernizmu charakteryzująca się osiedlami wypełnionymi blokami z wielkiej płyty oraz ulicami, na których samochody wyparły pieszych.

Niniejszy artykuł porusza kwestie elementarnych, lecz jakże istotnych zagadnień z punktu widzenia miasta, takich jak sama urbanistyka czy struktura
przestrzenna, a także dotyka dwóch aspektów przestrzeni publicznych – ich
jakości oraz tożsamości. Autor przywołuje przykład Tychów – miasta modernistycznego, którego śródmiejska część oparta została o założenie osiowe. Celem
artykułu jest przedstawienie idei, jaką kierowali się generalni projektanci miasta oraz obecnej sytuacji planistycznej przedmiotowego założenia. Autor opisuje stan zagospodarowania przestrzennego, sytuację własnościową oraz społeczno-ekonomiczną obszaru w oparciu o analizy dokumentów planistycznych,
obecnej struktury przestrzennej miasta, narzędzi GIS oraz inwentaryzację terenową.
Artykuł skierowany jest do teoretyków i sympatyków szeroko rozumianej
urbanistyki oraz przede wszystkim do praktyków – planistów, urzędników
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i samorządowców zawodowo związanych z problemami przestrzeni publicznych miast i osiedli modernistycznych.
1.

Urbanistyka

Urbanistyka jest nauką o tworzeniu miast, aby najlepiej spełniały swoje
funkcje, w tym estetyczne 1. Określana również sztuką projektowania miast,
gdyż początkowo urbanistyka dotyczyła przede wszystkim kwestii ich estetyki.
Z czasem uległa zasadniczym zmianom, ale współcześnie w dużej mierze jest
nauką techniczną. Nie zajmuje się studiami tego, czym jest miasto, ale czym
może się stać lub powinno być 2. Jej wymiar praktyczny służy organizowaniu
przestrzeni na potrzeby człowieka, natomiast celem wymiaru teoretycznego,
jest nauka o metodach dokonywania owych przekształceń 3. Do niedawna zakres terytorialny działania urbanistyki ograniczał się jedynie do miast, lecz
obecnie dotyczy on również regionów i związkami zachodzącymi między miastami4.

Oprócz zagadnień planistycznych, urbaniści poświęcają coraz większą
uwagę problemom fizjograficznym, demograficznym, gospodarczym, społecznym oraz komunikacyjnym.

Urbanistyka jest zatem również nauką społeczną 5, gdyż jej głównym odbiorcą jest człowiek. Praca urbanisty nad planem miasta jest bardzo wszechstronna – interdyscyplinarna, ponieważ musi uwzględniać aspekty ekonomiczne i techniczne. Niemniej jednak, finalnym wynikiem tejże pracy jest rozmieszczenie wszystkich elementów składowych miasta tak, aby w przestrzeni funkcjonowały w ładzie, niczym żywy organizm.
2.

Struktura przestrzenna

Poprzez pojęcie struktury przestrzennej rozumie się w geografii ekonomicznej rozmieszczone w pewien uporządkowany sposób, układy jednostek
gospodarczych lub społecznych wraz z ich wzajemnymi powiązaniami ekonomiczno-przestrzennymi zachodzącymi w tych zbiorach 6. Struktura przestrzenna przybiera często kształt pasmowo-węzłowy, gdzie węzły to większe skupiska ludności i działalności, a pasma to wiązki dróg i linii infrastrukturalne 7.

1 J. M. Chmielewski, Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Oficyna
Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003, s. 27.
2 B. Malisz, Miasto jako przedmiot badań urbanistyki. Urbanistyka jako nauka o kształtowaniu układów osadniczych, [W:] Górnośląskie studia socjologiczne, t. 15, B. Jałowiecki
(red.), Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1982, s. 16.
3 Ibidem, s. 17.
4 J. M. Chmielewski, Teoria urbanistyki…, op. cit., s. 27.
5 J. Goryński, Urbanizacja, urbanistyka i architektura, PWN, Warszawa 1966, s. 79.
6 K. Kuciński, Geografia ekonomiczna. Zarys teoretyczny, Warszawa 1996, s. 18.
7 S. Leszczyński, Geografia a planowanie przestrzenne i ochrona środowiska, Warszawa
1977, s. 19.
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W. Ostrowski określa strukturę przestrzenną miasta jako: „dyspozycję głównych terenów budowlanych o różnym przeznaczeniu wraz z infrastrukturą
techniczną i społeczną oraz rozmieszczenie większych kompleksów zielonych” 8
natomiast J. M. Chmielewski uważa, że „struktura miasta jest wielokrotnie złożona. Można w niej wyróżnić substruktury: prawne, funkcjonalne, społeczne,
fizjonomiczne, techniczne, kulturowe, przyrodnicze i zapewne wiele innych”9.
Obie definicje rozbijają przestrzeń miasta na pewne elementy, które spełniają
różne funkcje niezbędne do prawidłowego jego działania. W celu uogólnienia,
można przyjąć, że na strukturę przestrzenną składają się trzy rodzaje elementów: 10
−

−

−

elementy strefowe stanowią obszary mające określone cechy naturalne,
warunkujące pełnione przez nie różne funkcje gospodarcze. Obejmują one
przede wszystkim obszary leśne, rolne, tereny wydobycia surowców mineralnych oraz turystyczno-wypoczynkowe. Do elementów strefowych można także zaliczyć obszary o cechach jednorodnych, które nie są wykorzystywane gospodarczo. Należą do nich między innymi pustynie, bagna, skaliste zbocza pasm górskich czy tereny polarne. Te obszary są w pewnym
sensie użyteczne, ze względu na wykorzystanie ich cech naturalnych,
przykładowo w turystyce, retencji wodnej oraz w celach badawczych.

elementy liniowe to powiązania między różnymi elementami użytkowania stacjonarnego. Pełnią rolę komunikacji – przemieszczania ludzi, transportu towarów, wymiany informacji i zaopatrywaniu w media. Elementy
liniowe stanowią ciągi infrastruktury, istotnej dla funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki. Poprzez tego typu wiązki, wytworzone zostają podłużne strefy, kreujące korzystne warunki do rozwoju gospodarki, a zatem
i osadnictwa. Takie ciągi i pasma (wiązki) mogą mieć różne znaczenie
(rangi).

elementy punktowe określane jako ogniskujące, powstają i rozwijają się
na skrzyżowaniach elementów liniowych. Takie położenie i łatwa dostępność z terenów otaczających, cechują się korzystnymi warunkami do rozwoju funkcji produkcyjnych, a przede wszystkim do funkcji usługowych.
Punkty ogniskujące mają strukturę hierarchiczną (miasta i osiedla), a ich
pozycja determinowana jest w głównym stopniu od lokalizacji, wielkości
oraz zasięgu oddziaływania powiązań z otoczeniem.

Struktura składająca się z trzech rodzajów elementów, jest wbrew pozorom bardzo urozmaicona i zróżnicowana. Wynika to głównie z intensywności
W. Ostrowski, Wprowadzenie do historii budowy miast Ludzie i środowisko, Oficyna
Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001, s. 25.
9 J. M. Chmielewski, Teoria urbanistyki..., op. cit., s. 23.
10 M. Borsa, Gospodarka i polityka przestrzenna, skrypt dla studentów Wyższej Szkoły
Społeczno- Ekonomicznej w Warszawie, cz. I Gospodarka przestrzenna, Warszawa 2004,
s. 77.
8
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zagospodarowania przestrzennego, a zatem z poziomu rozwoju społecznogospodarczego. Przy rosnącej gęstości zaludnienia oraz rozwoju społecznogospodarczym, przestrzeń zagospodarowywana jest coraz intensywniej. 11 Nawiązując do ogólnego określenia struktury przestrzennej J. Słodczyk rozpatruje
się ją jako: „opis istniejącego rozmieszczenia elementów społecznych i gospodarczych w przestrzeni miasta, a także opis zachodzących między nimi relacji
i współzależności”. 12 Przestrzenna struktura miasta kształtowana jest poprzez
wzajemne oddziaływanie takich układów, przede wszystkim miejsc zamieszkania i pracy. Oznacza to, że z badaniem rozmieszczenia takich układów i zachodzących między nimi interakcji funkcjonalno- przestrzennych jest związana
analiza struktury przestrzennej miasta. 13 Niezwykle istotne w strukturze przestrzennej miasta są zatem przestrzenie publiczne łączące pozostałe jej elementy.
3.

Jakość przestrzeni publicznych

Istotnym kryterium oceny przestrzeni publicznych jest ich jakość. Jakość
przestrzeni miejskich zależna jest od umiejętności kreowania obrazu miasta
(ładu przestrzennego), czyli od tego, co nazywane jest kompozycją urbanistyczną. 14

Według ekonomicznych teorii dóbr publicznych, jakość przestrzeni stanowi obiektywną kategorię ekonomiczną, wyznaczającą wartość rynkową danej
lokalizacji. 15 Przestrzeń publiczna o dobrej jakości stanowi swoistą promocję
dla miasta i bierze udział w rozwoju funkcji gospodarczych oraz społecznych.
Profity z tego płyną do każdego użytkownika miasta, regionu lub kraju, z kolei
w niektórych miastach korzyści odnotowują także korporacje ponadnarodowe. 16

T. Markowski zwraca uwagę, iż kraje rozwiniętych gospodarczo charakterystyczna jest korelacja między jakością przestrzeni publicznej i bazą dochodową władz publicznych 17. Przestrzeń publiczna o wysokim standardzie, podnosi w swoim obrębie wartość terenów pobliskich (generowanie wysokiej renIbidem, s. 78.
J. Słodczyk, Przestrzeń i jej przeobrażenia, WUO, Opole 2001, s. 18.
13 P. Korcelli, Teoria rozwoju struktury przestrzennej miast, „Studia KPZK PAN” 1974,
s. 78.
14 S. Gzell, Nowe Planowanie - integracja kwestii projektowych, ekonomicznych, środowiskowych i społecznych w nowej filozofii planowania rozwoju miast, [W:] System Zarządzania Przestrzenią Miasta, P. Lorens (red.), Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, Zakład Poligrafii Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2002, s. 252.
15 T. Markowski, Przestrzeń publiczna w ekonomice rozwoju miast, [W:] Rozwój regionalny i przestrzeń publiczna, T. Markowski (red.), „Biuletyn Komitetu Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, Zeszyt 194, Warszawa 2001, s. 17.
16 Ibidem, s. 17.
17 Ibidem, s. 6.
11
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ty budowlanej). 18 Z powodu braku obowiązku partycypacji w znacznej ilości
aktywności w zakresie życia publicznego, dążenie do uzyskania wysokiej jakości przestrzeni publicznych stanowi warunek konieczny w celu istnienia w nich
tychże aktywności. 19

Współcześnie na jakość przestrzeni publicznej wpływ mają nie tylko kategorie mierzalne, lecz także wartości niematerialne, niełatwo do uchwycenia
i oparte o indywidualizm, jednakże nie mogące być z tego powodu postrzegane
jako mniej istotne. K. Lynch zauważa w swojej teorii miejsca, iż wśród miar
służących opisowi jakości miejsca, znajdują się bezpieczeństwo, uzależnienie od
orientacji w przestrzeni oraz identyfikacji przestrzennej. 20 Z kolei W. Bonenberg wylicza niektóre z elementarnych warunków, które implikują wysoką
jakość przestrzeni publicznych: dobre skomunikowanie, dobre utrzymanie,
dobre zarządzanie i łatwość adaptacji do różnych wymagań funkcjonalnych
i potrzeb różnorodnych grup użytkowników. 21 Przestrzenie publiczne ulegają
ciągłym zmianom, stąd dobry plan zarządzania stanowi jedną z najistotniejszych składowych ich kształtowania. 22

Dzisiejsze kryteria klasyfikacji jakości przestrzeni publicznych, można wyodrębnić, jako: poziom inspiracji miejscową tradycją, unikalność wizji projektowej, zrozumiałość i jakość kompozycji przestrzennej określonej przestrzeni
publicznej, poziom rozwoju indywidualnej tożsamości danej przestrzeni, nowoczesność, funkcje architektury i rzeźby w kreowaniu danej przestrzeni publicznej, oszczędność, dostępność, ruch pieszy, rowerowy, transport publiczny, bezpieczeństwo, poziom organizacji mnogości aktywności, poziom administracji,
poziom społecznego użytkowania przestrzeni.

W całościowym określeniu jakości przestrzeni publicznych konieczne jest
uwzględnienie takich czynników jak: funkcjonalność, kompozycja, estetyka,
czynniki społeczno-ekonomiczne, kulturowe, behawioralne. 23 Istotne jest również zbadanie jakości danej przestrzeni po dłuższym okresie użytkowania. Ocena jakości współczesnych przestrzeni publicznych nie stanowi zatem łatwego
E. Cichy-Pazder, T. Markowski, Wprowadzenie, [W:] Nowa urbanistyka – nowa jakość
życia, Materiały III Kongresu Urbanistyki Polskiej, E. Cichy-Pazder, T. Markowski (red.),
„Biblioteka Urbanisty”, nr 14, Urbanista, Warszawa 2009, s. 8.
19 J. Gehl, Lively, Attractive, and Safe Cities - But How?, [W:] New Urbanism and Beyond,
Designing Cities for the Future, T. Haas (red.), Rizzoli International Publication, New
York 2008, s. 107.
20 J. M. Chmielewski, Teoria urbanistyki…, op. cit., s. 13.
21 W. Bonenberg, Przestrzeń publiczna w osiedlach mieszkaniowych, metoda analizy społeczno-przestrzennej, Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007, s. 49.
22 Jak przetworzyć miejsce? Podręcznik kreowania udanych przestrzeni publicznych, Project for Public Spaces. Inc. wydanie polskie - Fundacja Partnerstwo dla środowiska,
Kraków 2001, s. 83.
23 Z. K. Zuziak, O tożsamości urbanistyki, Politechnika Krakowska, Kraków 2008, s. 120.
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zadania, ale jest czymś niezbędnym w procesie określania zasad i kierunków
rozwoju miasta.
4.

Tożsamość przestrzeni publicznych

Do kluczowych zagadnień współcześnie wiązanych z jakością przestrzeni
publicznych należy problem ich tożsamości. Tożsamość współczesnych przestrzeni miast jest cechą coraz trudniejszą do określenia. Procesy, które doprowadzają do zanikania tożsamości i upodobnianie się miejsc do siebie pogłębiają
jednocześnie wzrost świadomości oraz próby utrwalania i kształtowania tożsamości. Rozwój miast determinuje fakt, że z biegiem czasu ponad połowa
ludzkości zamieszkiwać będzie tereny zurbanizowane. To z kolei implikuje,
iż głównie w przestrzeni miejskiej poszukiwać będzie się miejsc, z którymi ludzie będą się identyfikować, i które traktować będą, jako charakterystyczne dla
swojego miasta, dzielnicy lub najbliższych terenów. Składowe ten tożsamości
będą podkreślać istotność miejsca, w którym żyje dana jednostka – odróżniając
je od innych.

Współcześnie „tożsamość miasta" definiuje się, jako fizyczny obraz historycznej spuścizny oraz tradycji danego obszaru, a także osób go zamieszkujących lub społeczności miejskiej, które łącznie, jako całość, odróżniają dane
miejsce od innych. 24 Możliwe jest znalezienie licznych składowych oddziałujących na kształt tożsamości miast. Do najistotniejszych zalicza się wartości dziedzictwa kulturowego i wartości dziedzictwa naturalnego, a także aktywności
kulturalne i turystyczne. 25 Przestrzenie publiczne stanowią zatem jeden z najważniejszych elementów składających się na tożsamość miasta.

Skala miast, przede wszystkim dużych, skutkuje różnicami w procesie
identyfikacji mieszkańców współcześnie i w przeszłości, kiedy to identyfikowano się z miastem, jako całością, bowiem jego skala nie była zbyt wielka.
W chwili obecnej identyfikacja ta odbywa się zwykle względem centrum
i śródmieścia miasta oraz obszarów poznanych przez jednostkę – najbliższe
otoczenie, osiedle lub dzielnica, w której zamieszkuje, pracuje, edukuje się
i wypoczywa. 26 W wielkich miastach, z powodu bezustannego rozwoju obszarów zurbanizowanych i zaniku fizycznych granic miasta, identyfikacja z miastem, jako całością, staje się niemożliwa.

Słowa tożsamość użyć można względem miejsc (średnich i małych) i dzielnic, lecz w przypadku metropolii, która z założenia cechuje się wielokulturowo-

24 P. Lorens, Tematyzacja przestrzeni publicznej miasta, Wydawnictwo Politechniki
Gdańskiej, Gdańsk 2006, s. 31.
25 Z. K. Zuziak, Nowe przestrzenie podróży. Przestrzenie publiczne węzłów transportu,
[W:] Przestrzeń publiczna miasta postindustrialnego, M. Kochanowski (red.), Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2002, s. 119.
26 A. Gawlikowski, Ulica w strukturze miasta, Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej,
Warszawa 1991, s. 235.
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ścią, stosowania tego pojęcia należy odnieść do innych wymiarów inaczej sprecyzowanych podmiotów. 27 W przypadku policentrycznej struktury obszarów
metropolitalnych, o ich tożsamości decyduje przede wszystkim tożsamość poszczególnych centrów w tej strukturze. 28
Identyfikacja miast wiąże się obecnie nie tylko ze ściśle wytyczonym terytorium, lecz często mają na nią wpływ regiony odleglejsze, mijane, peryferyjne
i przejściowe. Poczucie tożsamości wznosi się na potencjale tych terenów. 29

Określanie tożsamości to interpretowanie zastanego dziedzictwa oraz
wartości wprowadzonych współcześnie. 30 Interpretacje tego typu są niełatwe
i skomplikowane. E. T. Hall uważa, że: „najpoważniejszym zastrzeżeniem wobec
licznych prób interpretowania przeszłości człowieka jest to, że projektują one
na wizualny świat przeszłości strukturę współczesnego świata wizualnego”. 31
Tożsamość każdej przestrzeni publicznej uwarunkowana jest również powiązaniami ze strukturą miasta. 32 Unikalna kompozycja przestrzenna wpływa na
wykreowanie tożsamości przestrzeni publicznej. 33
5.

Zielona Oś

Tychy są miastem modernistycznym, położonym w środkowej części województwa śląskiego. Powierzchnia miasta to 8181 ha i jest zamieszkiwane
przez 129112 mieszkańców. 34 Pod względem gospodarczym miasto jest ważnym w kraju ośrodkiem przemysłu motoryzacyjnego i spożywczego, natomiast
w skali regionalnej – przemysłu elektrotechnicznego, maszynowego, metalowego, papierniczego oraz poligraficznego.

Z. K. Zuziak, O tożsamości..., op. cit., s. 61-62.
Ibidem, s. 61-62.
29 L. Nyka, W kierunku zmiennej metafory miasta – miejsca, zdarzenia, krajobrazy, [W:]
K. Wejchert, Teoria Kompozycji Urbanistycznej, S. Gzell (red. nauk), „Urbanistyka, Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe”, Rok VII, Akapit DTP, Warszawa 2003, s. 57.
30 Ibidem, s. 60.
31 E. T. Hall, Ukryty wymiar, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza S. A., Warszawa 2005, s. 107.
32 M. de Sola-Morales, The Impossible Project of Public Space, [W:] In favour of Public
Space, Ten Years of the European Prize for Urban Public Space, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona and ACTAR, Barcelona 2010, s. 31.
33 K. Pluta, Przestrzenie publiczne w miastach europejskich o ustalonej tożsamości, [W:]
Przestrzeń publiczna jako element krystalizacji zespołów urbanistycznych, S. Gzell (red.
nauk), „Urbanistyka. Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe”, nr 10/2005, Urbanista, Akapit DTP, Warszawa 2005, s. 71.
34 Miasto Tychy, Urząd Statystyczny w Katowicach, [W:] http://katowice.stat.gov.pl/.
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Rysunek 1. Zielona Oś – widok satelitarny.

Źródło: https://www.google.pl/maps/

Generalni projektanci miasta – H. Adamczewska-Wejchert i K. Wejchert
opisując jego powstawanie, zaznaczyli, że struktura miasta oparta została
o dwa elementy krystalizujące, jakimi są dwie osie: zielona i kolejowa. Stały się
one tworzącymi dla czworoboku głównych ulic, obejmujących centrum miasta
o powierzchni 1 km2. Powyższe założenia są widoczne w sylwecie dzisiejszego
miasta, co sprawia, że struktura przestrzenna miasta jest czytelna (zob. rysunek
1 i 2).
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Rysunek 2. Schemat elementów krystalizujących plan miasta.

Źródło: H. Adamczewska-Wejchert, K. Wejchert, Jak powstawało miasto, Monografia planowania, cz. I, Pergamon, Tychy 1995, r. IV, s. 3.

Konkurs na centralny ośrodek usługowo-handlowy z roku 1970 potwierdził, że „lokalizacja centrum w samym środku miasta przy linii średnicowej jest
właściwa, oraz, że można ośrodek realizować etapowo”. 35 Realizacja tej idei
jednak nie przebiegała tak, jak zakładano. Pojawiła się nowa koncepcja, której
zasadą było wykreowanie najważniejszej przestrzeni publicznej miasta na osi
zielonej w bezpośrednim sąsiedztwie dworca centralnego. Z dworca miało wychodzić się z tunelu na okragły plac otoczony wysoką zabudową mieszkaniową.
Partery budynków wypełnione miały być sklepami. Plac mógł zostać rozwiązany jako dwupoziomowy, ponieważ istniała możliwość bezkolizyjnego przejścia
pieszego północ-południe. Poziom dolny, otoczony lokalami usługowymi miał
być połączony z poziomem wyższym za pomocą schodów ruchomych. Z górnego poziomu otwierać się miało wyjście na oś zieloną prowadzącą do Parku Południowego i Lasów Paprocańskich bulwarem z kładkami dla pieszych ponad
ulicami komunikacyjnymi Nałkowskiej i Piłsudskiego. Ten zespół przestrzeni
publicznej miał się stać najważniejszym i najbardziej charakterystycznym
w Tychach. Miał się on stać: „Centrum miasta w odbiorze całego społeczeństwa,
a także i przybyszy z innych sąsiednich miasteczek” 36. Ówczesne założenia
do dzisiaj nie zostały zrealizowane w całości. Centrum dzisiejszego miasta
w głównej mierze stanowią nieużytki. Poniższy rysunek przedstawia wyżej
opisaną niezrealizowaną koncepcję.
35 H. Adamczewska-Wejchert, K. Wejchert, Jak powstawało miasto, Monografia planowania, cz. I, Pergamon, Tychy 1995, r. IV, s. 60.
36 Ibidem, s. 60.
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Rysunek 3. Schemat koncepcji centrum Tychów.

Źródło: H. Adamczewska-Wejchert, K. Wejchert, Jak powstawało miasto, Monografia planowania, cz. I, Pergamon, Tychy 1995, r. V, s. 60.

Rolą zieleni w Tychach jest funkcjonowanie jako systemu łączącego atrakcyjne naturalne obszary zewnętrzne (lasy, łąki) z zielenią projektowaną wewnątrz śródmieścia. Zieleń spełnia niebagatlene zadanie w kształtowaniu przestrzeni dzisiejszego miasta i jest – obok architektury – najważniejszym elementem jego krajobrazu. Od początku procesów planowania i projektowania nowe72

go miasta, Oś Zielona stanowiła jeden z najistotniejszych elementów jego struktury. Miała spełniać różnorodne funkcje urbanistyczne i społecznoekonomiczne.

Aktualnie obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Tychy można uznać za dokument świeży i najbardziej aktualny. 37 Zgodnie z zapisami dokumentu, Oś Zieloną zalicza się do
obszarów o szczególnej randze w kompozycji urbanistycznej miasta, jako istotny element miasta dla jego tożsamości. Studium określa główne cele sporządzenia planu miejscowego na obszarze Osi, tj.: „określenie zasad kształtowania
tzw. Osi Zielonej – centralnej osi kompozycyjnej współczesnego układu urbanistycznego Tychów, z uwzględnieniem zachowania walorów zrealizowanych
fragmentów założenia oraz zasad zagospodarowania fragmentów wymagających ukształtowania, w tym określenia przebiegu planowanego przedłużenia ul.
Darwina do al. Piłsudskiego”. 38
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
w Tychach wskazują na niski poziom planowania przestrzennego w mieście,
a na obszarze Osi Zielonej obowiązują jedynie cztery takie dokumenty, mianowicie:
1.

2.
3.
4.

Uchwała Nr XXXVI/745/13 Rady Miasta Tychy z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego Park Północny w Tychach.

Uchwała Nr 0150/579/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2001 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Tychy dla terenu zlokalizowanego pomiędzy ulicami: Dąbrowskiego, Jana Pawła II, Grota-Roweckiego i Armii Krajowej.

Uchwała Nr XLV/919/14 Rady Miasta Tychy z dnia 25 września 2014 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy al. Marszałka Piłsudskiego i ulicami: Księdza
Tischnera, Sikorskiego i Uczniowską w Tychach – etap I.
Uchwała Nr 0150/LI/957/06 Rady Miasta Tychy z dnia 28 września 2006
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Tychy dla obszaru położonego przy ul. Sikorskiego.

37 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Tychy,
Dokument uchwalony przez Radę Miasta Tychy dnia 30 sierpnia 2013 r., s. 160.
38 Ibidem, s. 160.
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Poniższy rysunek przedstawia rozmieszczenie ww. planów w relacji z Osią Zieloną.
Rysunek 4. Obowiązujące plany miejscowe w Tychach.

Źródło: System Informacji o Terenie Miasta Tychy
http://www.umtychy.pl/sit/.

Zapisy pierwszego planu dotyczą jedynie obszaru samego Parku Północnego, bez powiązań z otoczeniem, ani wzmianki na temat Osi Zielonej. Można
domniemywać, że plan stanowi swoistą ochronę tychże terenów przed ekspansją sąsiadującej zabudowy mieszkaniowej. Plan jest zgodny z zapisami studium.
Zapisy drugiego planu dotyczą obszaru ścisłego centrum miasta, tj. pasma
wzdłuż wykopu kolejowego, ograniczonego ul. Dąbrowskiego od północy
i al. Jana Pawła II od południa. Oś Zielona dzieli ten obszar dokładnie w połowie
terenami urządzonych usług publicznych (C.ZU.1). Obszar Osi sąsiaduje z terenami usług łączności (UŁ) oraz usług centrotwórczych komercyjnych i publicz74

nych (C.U). Zgodnie z § 9. tego planu przeznaczeniem obszaru Osi są „funkcje
o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym wzbogacające funkcje mieszkalne,
ogólnomiejskie i funkcje kontaktów społecznych realizowane w oparciu
o urządzone przestrzenie publiczne oraz tereny zieleni ogólnodostępnej”. 39
Ponadto, w obrębie Osi Zielonej dopuszcza się: 40
− lokalizację obiektu kubaturowego o charakterze dominanty przestrzennej
wzbogacającej sylwetę miasta w skali ogólnomiejskiej;
− lokalizację parkingu podziemnego;
− funkcję komunikacyjną kolejową i autobusową relacji regionalnej i międzynarodowej wraz z funkcjami towarzyszącymi.

Rozdział VII ww. planu określa lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz urządzenia terenu. § 11.1. bezpośrednio dotyczy Osi
Zielonej i brzmi: „Forma i gabaryty budynków oraz ich usytuowanie winny
kształtować strukturę funkcjonalno-przestrzenną o cechach miejskich
uwzględniając ekspozycję w sylwecie miasta oraz w perspektywie z ciągów
komunikacyjnych, a w szczególności zaakceptować wysokościowo przebieg
tzw. "osi zielonej miasta". 41 Według zapisów planu, przewiduje się przekrycie
wykopu kolejowego. Rysunek planu nie jest w pełni zgodny z rysunkiem studium, co najprawdopodobniej wskazuje na potrzebę jego aktualizacji.

Zapisy trzeciego planu są całkowicie podporządkowane zlokalizowanym
na jego obszarze usługom kultu religijnego wraz zapleczem administracynosocjalnym i mieszkalnym dla potrzeb parafii. Został on powiem sporządzony
długo po zagospodarowaniu terenu przez wspomniany podmiot. Plan wskazuje
na lokalizację w tym miejscu Parku Południowego wraz z nakazem zachowania
głównej osi kompozycyjnej – ciągu pieszego, który biegnie w kierunku kościoła
tj. innym kierunku niż (z założenia) istotniejsza oś miasta – Oś Zielona.
Zapisy planu wymienionego jako ostatniego dotyczą obszaru położonego
po południowej stronie ul. Sikorskiego i będącego wspomnianym już wcześniej
łącznikiem Osi Zielonej z Lasami Paprocańskimi. Zgodnie z rysunkiem planu
obszar ten stanowią tereny zieleni (4Z), dla których ustala się zieleń urządzoną,
jako przeznaczenie podstawowe, oraz sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, za wyjątkiem masztów telefonii komórkowej, jako przeznaczenie do-

39 Uchwała Nr 0150/579/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2001 r. w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy dla terenu
zlokalizowanego pomiędzy ulicami: Dąbrowskiego, Jana Pawła II, Grota-Roweckiego
i Armii Krajowej, Rodział V, § 9.1.
40 Ibidem, § 9.3.
41 Ibidem, § 11.1.

75

puszczalne. 42 § 12. ww. planu określa następujące zasady zagospodarowania
terenu oraz kształtowania i ochrony ładu przestrzennego: 43

1.

2.

nakaz wykształcenia ciągu pieszego na kierunku północ-południe stanowiącego kontynuację powiązań pieszych między "Parkiem Południowym"
a kompleksem leśnym, jako ukształtowanej przestrzeni publicznej:
− ze szczególnym uwzględnieniem i zaaranżowaniem strefy przecięcia się
tego ciągu z istniejącym ciągiem relacji wschód-zachód,
− z zastosowaniem: elementów małej architektury o wysokich walorach
plastycznych i jednorodnej stylistyce, nawierzchni zróżnicowanej fakturowo i kolorystycznie, zróżnicowanej zieleni komponowanej;

zakaz lokalizacji:
− obiektów tymczasowych,
− reklam wolnostojących typu "bilboard".

Na podstawie powyższej analizy można stwierdzić, że planiści starają się –
przynajmniej fragmentarycznie – podtrzymać założenie osi.

W każdym procesie przestrzennym, jednym z głównych aspektów wpływających na jego powodzenie są uwarunkowania prawne przedmiotowego
obszaru. W przypadku terenów charakteryzujących się zróżnicowaną strukturą
własności, każdy właściciel jest w stanie zachwiać ciągłość takich procesów,
a nawet skutecznie je blokować. Aspekt prawny analizowanego obszaru znajduje swoje odzwierciedlenie w stanie zagospodarowania założenia przestrzeni
Zielonej Osi w Tychach. Jest to niewątpliwie bardzo istotny czynnik dla wykreowania wartościowej przestrzeni publicznej opartej na ciągłości założenia.
Aspekt społeczno-ekonomiczny danego obszaru odzwierciedlony jest
w spełnianych przez niego funkcjach (zob. rysunek 5).

Uchwała Nr 0150/LI/957/06 Rady Miasta Tychy z dnia 28 września 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Tychy dla obszaru położonego przy ul. Sikorskiego, Rozdział 2, § 11.,
43 Ibidem, Rozdział 2, § 12.,
42
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Rysunek 5. Struktura funkcjonalno-przestrzenna otoczenia Zielonej Osi.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z www.umtychy.pl/sit/.
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Analiza stanu zagospodarowania przestrzennego Zielonej Osi ukazuje brak
spójności, bezład przestrzenny, a nawet pogwałcenie założenia poprzez nieodpowiedzialną politykę przestrzenną miasta. Zdaniem pana A. Czyżewskiego –
achitekta będącego współautorem Tychów, południowa część Osi Zielonej została zepsuta przez nieprzemyślane wzniesienie kościoła i jego własną oś oraz
prywatny ogrodzony plac zabaw, stanowiący samowolę budowlaną na podstawie analizy planistycznej.

Całość obszaru jest obsługiwana przez autobusy i trolejbusy, a w centrum
także przez kolej. Podróżując pieszo wzdłuż Osi Zielonej, użytkownik miasta ma
dostęp do wielu usług miejskich w odległości do 500 m. Odległość taka pokonywana jest przez pieszego w niecałe 10 minut i można ją uznać za akceptowalną. Jakkolwiek, akceptowalna odległość zależy w dużej mierze od jakości
trasy. Jeżeli chodnik jest dobrej jakości, a trasa interesująca, akceptowalna jest
dłuższa odległość do przejścia. Odwrotnie, chęć spaceru spada drastycznie, gdy
trasa jest nieciekawa i męcząca. Wtedy nawet 200 metrowa droga będzie wydawała się być długa, nawet jeśli trwa mniej niż pięć minut. 44 Z tego właśnie
względu istotna jest jakość przedmiotowej przestrzeni publicznej.
Zakończenie

Miasta od zawsze były traktowane jako centra komunikacji ludzkiej, miejsca możliwości i szans. W dobie ogromnej konsumpcji, obszary zurbanizowane
coraz częściej są rozpatrywane jedynie w ujęciu ekonomicznym, a funkcje społeczne miast zastępowane są skomercjalizowanymi substytutami. Przestrzeń
publiczna, zaprojektowana docelowo jako ulica, plac lub skwer, powinna
wspierać swobodne, niekontrolowane interakcje międzyludzkie oraz tworzyć
więzi między miejscem a użytkownikiem. Przestrzeń, która nie spełnia tych
zadań, pozbawiona jest tożsamości – wartości wpływającej na główne sfery
funkcjonowania miasta. O jakości przestrzeni publicznych nie decyduje
w głównej mierze ich wygląd, lecz ich funkcjonalność – to czy i jak ludzie chcą
z niej korzystać. Rola urbanisty nie kończy się zatem na aspekcie estetycznym
projektowania przestrzeni, lecz polega na znalezieniu sposobów wykreowania
w niej wielowymiarowych wartości: społeczno-kulturowych i ekonomicznych.
Z wieloaspektowością wartości przestrzeni publicznych bezpośrednio związany jest szeroko rozumiany ład przestrzenny, który powinien stanowić generalną zasadę polityki przestrzennej dzisiejszych miast.

Projektanci miasta Tychy oparli jego strukturę o dwa systemy: komunikacji i terenów zielonych. Oba te elementy struktury miejskiej funkcjonują
w oparciu o przestrzenie publiczne. Współcześnie, kiedy ruch pieszy jest wypierany przez samochodowy, połączenie sprawnie funkcjonującej komunikacji
z przyjaznymi pieszym przestrzeniami publicznymi można nazwać wyzwaniem

44 J. Gehl, Good Cities for Walking, [W:] http://sf.streetsblog.org/2011/06/14/danisharchitect-jan-gehl-on-good-cities-for-walking/.
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dzisiejszej urbanistyki. Zielona Oś, z założenia miała być główną przestrzenią
publiczną miasta, stanowiącą filar komunikacji i życia miejskiego.

Czytelną strukturę dzisiejszego miasta Tychy zawdzięczać można elementom kształtującym jego plan: układowi komunikacyjnemu i układowi terenów
zielonych. Pomimo fragmentarycznej realizacji ścisłego centrum miasta, jego
lokalizacja jest trwale zaznaczona w strukturze miejskiej elementami krystalizującymi, jakimi są oś kolejowa i Oś Zielona. Analiza sytuacji planistycznej wykazała, że założenie Osi Zielonej jest istotne i podtrzymywane w kierunkach
zagospodarowania przestrzennego miasta, a także – choć fragmentarycznie –
w pewien sposób kształtowana za pomocą zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Inwentaryzacja wizualna przestrzeni ukazała jej
rzeczywisty, zróżnicowany stan zagospodarowania. Różnorodność ta mogłaby
być rozpatrywana pozytywnie, gdyby była uwarunkowana naturalnie - położeniem danych fragmentów Osi względem miasta, lecz spowodowana jest nierównomiernym poziomem zainwestowania i zadbania. Czynnikiem negatywnie
wpływającym na jakość omawianej przestrzeni jest niewątpliwie również nieuregulowany stan prawny, związany z sytuacją własnościową nieruchomości.
Taki stan blokuje wykreowanie wartościowej przestrzeni publicznej opartej na
ciągłości założenia.

Analiza społeczno-ekonomiczna obszaru, której zadaniem była identyfikacja spełnianych przez niego funkcji w odległości ok. 500 m od Osi wykazała, że
pomimo sprawnej obsługi komunikacją publiczną, użytkownik miasta, podróżując pieszo wzdłuż Osi, ma dostęp do szerokiego asortymentu usług miejskich
w odległości kilkuminutowego spaceru. Jakkolwiek, akceptowalna przez pieszego odległość w dużej mierze zależy od jakości pokonywanej przestrzeni.
W związku z powyższym uzasadniona jest potrzeba zagospodarowania Zielonej
Osi w oparciu o zasadę ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego,
co pozwoliłoby wykorzystać planowany potencjał założenia.
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Podsumowanie

Niewątpliwym wyzwaniem dla wartości przestrzeni publicznych jest urbanistyka modernizmu charakteryzująca się osiedlami wypełnionymi blokami
z wielkiej płyty oraz ulicami, na których samochody wyparły pieszych. Niniejszy artykuł porusza kwestie elementarnych, lecz jakże istotnych zagadnień
z punktu widzenia miasta, takich jak sama urbanistyka czy struktura przestrzenna, a także dotyka dwóch aspektów przestrzeni publicznych – ich jakości
oraz tożsamości. Autor przywołuje przykład Tychów – miasta modernistycznego, którego śródmiejska część oparta została o założenie osiowe. Celem artykułu jest przedstawienie idei, jaką kierowali się generalni projektanci miasta oraz
obecnej sytuacji planistycznej przedmiotowego założenia. Autor opisuje stan
zagospodarowania przestrzennego, sytuację własnościową oraz społecznoekonomiczną obszaru w oparciu o analizy dokumentów planistycznych, obecnej struktury przestrzennej miasta, narzędzia GIS oraz inwentaryzację terenową.
Summary

A real challenge for the values of public spaces is modernistic urban planning
characterized by districts filled with blocks of flats and streets on which cars
oust pedestrians. The article addresses elementary but so important issues
such as urban planning, spatial structure and also aspects of public spaces –
their quality and identity. The author brings up the example of Tychy, a modernistic city which downtown was based on axial plan. The aim of the article is
to present the ideas that guided the general designers of the city and the current spatial planning situation of the concept. The author describes the state of
development, ownership and socio-economic situations of the area based on
the analysis of the planning documents, the current spatial structure of the city,
GIS tools and visual inventory.
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Barbara Kania

ROLA KULTURY W KREACJI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ MIAST
NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH PLACÓW ŚRÓDMIEJSKICH
W KATOWICACH
Słowa kluczowe: Katowice, przestrzeń publiczna, Europejska Stolica Kultury, plac
miejski, zagospodarowanie tymczasowe.

THE ROLE OF CULTURE IN CREATING CITIES` PUBLIC SPACES BY
EXAMPLE OF SELECTED CENTRAL CITY SQUARES IN KATOWICE

Keywords: Katowice, public spaces, European Capital od Culture, city squares, temporary design.

Wstęp
Przestrzenie publiczne, ich zagospodarowanie oraz funkcje stanowią ważny wyznacznik jakości życia w mieście. To one decydują o postrzeganiu i atrakcyjności miasta, o tym czy jest ono przyjazne ludziom. Dobrze zaprojektowane
przestrzenie publiczne ułatwiają kontakty międzyludzkie i budowanie więzi
społecznych. Wśród nich wyróżniają się place, stanowiące centrum życia publicznego. Place są miejscem spotkań, przy nich lokalizowane są najważniejsze
budynki, i często to właśnie place stają się wizytówką miasta. Ich zróżnicowana
forma, funkcja i lokalizacja nadają indywidualny charakter każdemu z nich.
Odpowiednio zagospodarowane przyciągają ludzi i ich integrują.

Jednym z czynników decydujących o atrakcyjności placów są różnego rodzaju wydarzenia, które się na nich odbywają. Szczególną rolę pełnią wydarzenia kulturalne, z którymi wiąże się niejednokrotnie tymczasowe zagospodarowanie przestrzeni placów. Działania wprowadzające urozmaicenie wzbudzają
zainteresowanie i zatrzymują ludzi w ten przestrzeni na dłużej. Wydarzenia
kulturalne, takie jak organizowana przez Unię Europejską Europejska Stolica
Kultury, mogą stać się katalizatorem długofalowych zmian, i mieć wpływ na
pozytywną zmianę przestrzeni publicznej, w tym przestrzeni placów miejskich.
1.

Idea Europejskich Stolic kultury – działania w przestrzeni publicznej
miast

Europejska Stolica Kultury jest miastem, które na rok wybierane jest na
kulturalne centrum Europy. 1 Pomysł, zapoczątkowany w 1985 roku przez
Co to jest ESK, http://www.mkidn.gov.pl/pages/europejska-stolica-kultury-2016/coto-jest-esk.php, [dostęp dnia 11.04.2016].
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grecką minister kultury Melinę Mercouri, dziś jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych inicjatyw Unii Europejskiej. 2 Miasto, które w wyniku wieloetapowego konkursu otrzyma tytuł, dostaje szansę zaprezentowania szerokiej publiczności nie tylko swojego dziedzictwa kulturowego, ale także całego regionu
i kraju. Inicjatywa, jaką jest Europejska Stolica Kultury, ma na celu wzmocnienie integracji i przyczynienie się do zbliżenia narodów w Europie.
Projekt ten cieszy się coraz większą popularnością wśród Europejczyków.
Tytuł Europejskiej Stolicy Kultury jest niezwykle prestiżowy i przynosi ogromne korzyści zwycięskiemu miastu. Przyczynia się on do większej rozpoznawalności laureata, pomaga w promocji i pozytywnie wpływa na rozwój turystyki.

Każdego roku dwa miasta, w dwóch różnych państwach, piastują tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Jak dotąd dwa polskie miasta miały okazję nosić to
miano, w 2000 roku był to Kraków, w roku 2016 jest nim Wrocław. 3
Działania w ramach obchodów Europejskiej Stolicy Kultury mają miejsce
przede wszystkim w przestrzeni publicznej. Łączą one mieszkańców i turystów,
integrują ich, pokazują różne kultury. Zagospodarowania tymczasowe, koncerty, wystawy oraz inne wydarzenia gromadzą ludzi, jednocześnie powodując ich
aktywizację, jak i ożywiając przestrzeń, w których działania te mają miejsce.

Przykładem jednej z najbardziej rozpoznawalnych akcji artystycznych
w przestrzeni placu miejskiego, zorganizowanych w ramach obchodów Europejskiej Stolicy Kultury, był "Las odwrócony" wystawiony w 2004 roku w Lille,
we Francji. 4 Instalacja prezentująca zwrócone koronami ku ziemi drzewa zawieszone nad placem, autorstwa Atelier Lucie Lom, była szeroko omawiana
w mediach, stała się bardzo rozpoznawalna i stanowiła świetną promocję ówczesnej ESK. Przykładem mniejszej, lecz trwałej ingerencji w przestrzeń publiczną, której powodem było otrzymanie tytułu w 2003 roku, była przebudowa placu Tummel w Grazu. 5 Działania polegały na wbudowaniu w powierzchnię placu świateł punktowych oraz jednej lampy o kształcie falistym, co spowodowało pozytywną zmianę percepcji tej przestrzeni oraz większe poczucie bezpieczeństwa. Także w Grazu zrealizowano projekt "Concrete Art" polegający
na wprowadzeniu betonowych rzeźb w obszary kilku placów. To działanie
spowodowało nie tylko wzrost atrakcyjności tych przestrzeni, ale także zainteresowanie sztuką.

2 Europejska Stolica Kultury, https://pl.wikipedia.org/wiki/Europejska_Stolica_Kultury,
[dostęp dnia 11.04.2016].
3 Europejskie Stolice (Miasta) Kultury,
http://www.mkidn.gov.pl/pages/europejskastolica-kultury-2016/dokumenty-i-linki/europejskie-stolice-miasta-kultury-ndashstrony-www.php, [dostęp dnia 12.04.2016].
4 Instalacja francuskich artystów ożywi budynek przy ulicy Mariackiej, http://katowice.
naszemiasto.pl/artykul/instalacja-francuskich-artystow-ozywi-budynek-przy-ulicy,
584014,artgal,t,id,tm.html, [dostęp dnia 10.04.2016].
5 Celewicz P. (2005), Wpływ nowoczesnych przestrzeni publicznych na postrzeganie
atrakcyjności miasta, "Czasopismo Techniczne" 2005, z. 9-A.

84

Otrzymanie tytułu ESK, a czasem same starania o to, bardzo często są katalizatorem pozytywnych zmian w przestrzeniach publicznych. Inwestycje zapoczątkowane w ramach kandydatury o miano Stolicy stają się motorem napędowym przekształceń na większą skalę. Nowe cykle wydarzeń kulturalnych, poszerzanie wiedzy, integracja oraz tymczasowe i stałe przekształcenia w przestrzeniach publicznych wywierają długofalowy i pozytywny wpływ na miasto.

Istotnym aspektem jest też zaangażowanie samych mieszkańców nominowanych miast w prowadzone działania, co szczególnie oddaje ducha wspólnoty europejskiej. Dzięki piastowaniu przez rok miana ESK w wielu mieszkańcach wrasta poczucie współodpowiedzialności, motywuje ich do działania
i sami stają się aktywnym elementem życia kulturalnego miasta.
2.

Katowice – „Miasto Ogrodów”

Katowice, miasto w południowej Polsce, stolica Śląska, przez lata kojarzone było z górnictwem i przemysłem. Powstałe z połączenia kilku osad, zaczęło
gwałtownie się rozwijać dzięki wybudowaniu kolei w połowie XIX wieku. Realizowane według projektu budowniczego Nottenbohna Katowice wyrosły
na przemysłową potęgę dzięki sztygarowi górniczemu Franckowi Wincklerowi.
Specyfiką Katowic w obecnym kształcie, tak jak i niektórych innych miast Górnego Śląska, jest brak jednego wyraźnego centrum, co spowodowane jest jednoczesnym rozwijaniem się odrębnych miejscowości, które dopiero później
zostały połączone w jeden organizm. 6

Katowice od lat walczą z wizerunkiem brudnego, przemysłowego, górniczego miasta, którym przestały być już wiele lat temu, a który zakorzenił się
zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Prowadzone przez magistrat kampanie i działania promocyjne okazywały się nie być zbyt skuteczne, do momentu kiedy pojawiła się szansa na całkowitą odmianę wizerunku, promocję miasta, przekształcenie przestrzeni publicznych i poprawę jakości życia mieszkańców. Szansą tą okazała się być decyzja Unii Europejskiej o przyznaniu tytułu
Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku jednemu z polskich miast.

Do konkursu w 2009 roku zgłosiło się jedenaście miast: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Łódź, Lublin, Toruń, Poznań, Szczecin, Warszawa
i Wrocław. 7 Ostatecznie Europejską Stolicą Kultury został Wrocław, który wy-

Historia miasta, https://www.katowice.eu/miasto/o-mie%C5%9Bcie/informacje-omie%C5%9Bcie/historia-miasta, [dostęp dnia 13.04.2016].
7 Europejska Stolica Kultury. Zgłosiło się 11 miast, http://www.rp.pl/artykul/529002Europejska-Stolica-Kultury-2016--Zglosilo-sie-11-miast-.html [dostęp dnia 12.04.
2016].
6
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przedził w rankingu pozostałych finalistów: Gdańsk, Lublin, Katowice i Warszawę. 8

Katowice zaistniały w gronie kandydatów dzięki dziennikarzom śląskiego
oddziału „Gazety Wyborczej”, za namową których prezydent Piotr Uszok powołał Radę Programową z zespołem koordynującym proces kandydowania. 9 Władze stolicy Śląska na hasło przewodnie kandydatury wybrały „Katowice – Miasto Ogrodów”. Hasło wydaje się być pozoru przewrotne, ponieważ Katowice
powszechnie kojarzone są z przemysłem i wydobyciem węgla, a nie z zielenią
w mieście, jednak ma ono swoje uzasadnienie zarówno w historii tego miejsca,
jak i danych statystycznych.

Stolica Śląska jest trzecim 10 w Polsce miastem pod względem powierzchni
terenów zieleni. Tereny biologicznie czynne, czyli lasy, tereny zieleni urządzonej oraz tereny rolnicze stanowią prawie 48% powierzchni Katowic. 11

Historycznie hasło przewodnie nawiązuje do idei miasta-ogrodu Ebenezera Howarda i realizacji tego typu założenia w postaci osiedla Giszowiec. 12

Było ono pierwszą realizacją idei Howarda w Polsce. Powstałe na początku
XX wieku osiedle, przeznaczone głównie dla górników kopalni Giesche i ich
rodzin, składało się z placu, budynków użyteczności publicznej oraz domów
otoczonych ogrodami.

Kolejną inspiracją dla hasła promocyjnego śląskiego kandydata do Europejskiej Stolicy Kultury 2016 były dawne ogrody jordanowskie. W Katowicach
najprawdopodobniej mieściły się cztery.12 Dziś już nieistniejące, niegdyś stanowiły ważny element przestrzeni publicznej miasta.

Władze Katowic, pomimo iż od roku 2011 wiedziały, że stolica Śląska nie
zostanie Europejską Stolicą Kultury 2016, nie zaprzestały działań w ramach
hasła promocyjnego „Miasto Ogrodów”. Akcje przeprowadzone w ramach kandydatury okazały się być tak ogromnym sukcesem, iż włodarze Katowic postanowili je kontynuować, część z nich na stałe wpisując w kalendarz imprez miejskich budujących pozytywny wizerunek stolicy województwa.
Europejska Stolica Kultury 2016 wyniki - już wiemy, kto wygrał, http://wspodnicy.ofeminin.pl/Tekst/Babskie-sprawy/533131,1,Europejska-stolica-kultury2016--europejska-stolica-kultury-2016-wyniki.html, [dostęp dnia 11.04.2016].
9 Katowice 2016 - wnioski, http://kulturaenter.com/?p=11381, [dostęp 09.04.2016 r.].
10
Katowice uznane za jedno z najbardziej zielonych miast w Polsce,
http://katowice.wyborcza.pl/katowice/1,35063,17899820,Katowice_uznane_za_jedno_
najbardziej_zielonych_miast.html, [dostęp dnia 10.04.2016].
11
Raport o stanie miasta Katowice 2013, s. 82, http://www.katowice.eu/ SiteAssets/miasto/o-mie%C5%9Bcie/strategia-rozwoju-miasta/raport-o-stanie-miasta2013/Raport_o_stanie_miasta_2013_web.pdf, [dostęp dnia 14.04.2016].
12 Komorowska A (2011), Katowice - miasto ogrodów?, "Zieleń miejska" 2011, s. 22
8
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Do 2016 roku za działania w tym zakresie odpowiedzialna była Instytucja
Kultury „Katowice Miasto Ogrodów”, natomiast od lutego 2016 roku w wyniku
jej połączenia z Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek powstała
Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek. 13
Do najbardziej medialnych wydarzeń organizowanych cyklicznie należą: Katowice JazzArt Festival, Festiwal Muzyki Świata Ogrody Dźwięków, Katowice
Street Art Festival, Ars Independent Festival oraz Festiwal Sztuki Reżyserskiej
Interpretacje, a także Plac na glanc wspomagający renowację katowickich podwórzy. Od końca 2015 roku Katowice należą również do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO w dziedzinie muzyki.
Wszystkie te wydarzenia stanowiły w kilku ostatnich latach o sile promocji
Katowic. Dzięki działaniom podjętym w ramach starań o tytuł Europejskiej
Stolicy Kultury, a w późniejszym okresie kontynuowanym, miasto zbudowało
silną markę w dziedzinie kultury, zarówno w Polsce jak i na arenie międzynarodowej. Kandydatura do ESK, w przypadku Katowic, stała się przyczyną i katalizatorem pozytywnych zmian w przestrzeni miasta i kalendarzu kulturalnym
oraz aktywacji mieszkańców.
3.

Działania w przestrzeni publicznej wybranych placów śródmiejskich
Katowic

W Katowicach od momentu zgłoszenia kandydatury do miana Europejskiej
Stolicy Kultury widać było ogromne ożywienie, wzbogacenie programu kulturalnego oraz pozytywne zmiany w zagospodarowaniu przestrzeni publicznych.
W przestrzeni placów zaistniały głównie działania artystyczne, najczęściej elementy wolnostojące, umieszczone we wnętrzu, akcentujące krajobraz.

Przykładem jednej z niewielkich, ale zauważalnych ingerencji w przestrzeń miasta była instalacja Moniki Szpener „Piony” wystawiona na placu
przed Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego jesienią 2010 roku 14.
Były to artystyczne obiekty przestrzenne w postaci sześciu kaktusów, każdy
o wysokości ponad 3,5 metra, wykonane z białych, dwulitrowych butelek PET,
uzyskanych w wyniku zbiórki surowców wtórnych. Kaktusy były od wewnątrz
podświetlane, tworząc oryginalny wygląd i nastrój, nie tylko za dnia, ale także
nocą. Świecące po zmroku ogromne plastikowe formy zarówno tworzyły nietuzinkową atmosferę, jak i także poprawiały bezpieczeństwo. Instalacja bezpośrednio nawiązywała do hasła przewodniego starań Katowic o ESK2016 "Miasto Ogrodów" poprzez odzwierciedlenie formy roślin wykonanych z kontrastującego z nimi materiału- plastiku. Atrakcyjny formą i zaskakujący materiałem
projekt wprowadził na plac ożywienie, a zainteresowanie nim w konsekwencji
doprowadziło do zatrzymywania się przechodniów na dłużej w jego przestrzeO nas, http://www.miasto-ogrodow.eu/strona/onas/mid/2, [dostęp 03.04.2016].
Monika Szpener w Katowicach, http://www.asp.katowice.pl/news/post/1171
/monika-szpener-w-katowicach, [dostęp dnia 05.04.2016].
13
14

87

ni. Instalacja była szeroko komentowana w mediach, dzięki czemu jeszcze bardziej zyskała na popularności zwiększając liczbę osób odwiedzających plac.
Rysunek 1. Cazador del Sol.

Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 2. „Piony”, Monika Szpener.

Źródło: Opracowanie własne.
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Innym niezwykle ciekawym przedsięwzięciem w przestrzeni publicznej
Katowic była instalacja Cazador del Sol 15. Projekt autorstwa Agaty Norek
i Rene Hildebranda wystawiony był na Placu Sejmu Śląskiego latem 2010 roku
(oraz później w kilku innych miejscach Katowic). Projekt Cazador del Sol
przedstawiał ukwieconą łąkę w środku miasta. Energetyczne i barwne kwiaty
nigdy nie przekwitały, dając mieszkańcom energię i odprężenie.

Technicznie instalacja składała się z krążków plexi we fluorescencyjnym,
żółtym kolorze zamocowanych na górze wysokich, cienkich i elastycznych „łodyg” z włókna szklanego.

Słoneczny ogród w centrum miasta reklamował starania o Europejską Stolicę Kultury, łącząc design i naturę, dwa najsilniejsze kierunki w działaniach
promocyjnych Katowic w ostatnich latach. Dzięki „kwitnącej” instalacji Plac
Sejmu Śląskiego promieniował energią i ciepłą atmosferą przyciągając ludzi,
niezależnie od pogody. Instalacja rozpoznawalna była również poza granicami
Polski, tym samym zwiększając zasięg działań promocyjnych miasta.

„Kwiaty” to instalacja niemieckiego artysty Petera Grotza, która pojawiła
się na Rondzie Sztuki za sprawą festiwalu filmów niezależnych Ars Independent we wrześniu 2012 roku 16. Dziesięć różnokolorowych, pięciometrowych
kwiatów zdobiło przez dziewięć dni jedną z najbardziej rozpoznawalnych przestrzeni Katowic – plac przed Spodkiem. Ten barwny, niezwykły ogród, wzbudzający ogromne zainteresowanie już za dnia, ożywał po zmroku przyciągając
tłumy odwiedzających. Nocą kwiaty nie tylko zaczynały świecić w różnych kolorach, ale również ich płatki unosiły się do góry podgrzewane ciepłym powietrzem. Instalacja znakomicie wpisała się w hasło promocyjne Katowic „Miasto
Ogrodów”, tworząc bajkową, tajemniczą miejską dżunglę ogromnych kwiatów,
każdej nocy odżywających na nowo.
Jednym z ciekawszych działań w przestrzeni Katowic były akcja artystyczna „Pokrowce miejskie” Iwony Olbrecht 17. We wrześniu i październiku
2010 roku przechodnie mogli natknąć się w kilku miejscach Katowic (Plac Sejmu Śląskiego, Plac Rady Europy, ul. Uniwersytecka, ul. Mariacka, Rynek, Plac
Andrzeja, Plac Miarki, ul. Francuska) na elementy małej architektury, wcześniej
już tam obecne, lecz wyglądające inaczej niż zazwyczaj. Zmianą jaka nastąpiła
było „ubranie” tych elementów w pokrowce z nadrukowanymi kolorowymi
kwiatami. W tym przypadku również nasuwa się skojarzenie motywów na pokrowcach z hasłem promocyjnym „Katowice – Miasto Ogrodów”. Jest to przy-

15Cazador del Sol, http://kultura.wp.pl/title,Cazador-del-sol,wid,12345786,wiadomosc.
html?ticaid=116e47&_ticrsn=3, [dostęp dnia 06.04.2016].
16 Rondo im. Jerzego Ziętka w Katowicach zakwitło! 10 olbrzymich kwiatów rozbłyśnie
nocą, http://katowice.naszemiasto.pl/artykul/rondo-im-jerzego-zietka-w-katowicachzakwitlo-10-olbrzymich,1549005,artgal,t,id,tm.html, [dostęp dnia 10.04.2016].
17 Konferencja Miasto Marzeń, http://www.sarp.katowice.pl/program_29/kalendarz/
konferencja_Miasto_Marzen.html, [dostęp dnia 12.04.2016].
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kład działania, w którym sztuka „wychodzi” na ulice, gdzie każdy mieszkaniec
czy turysta ma szansę z nią obcować. Dzięki między innymi temu projektowi,
zakres działań promujących motyw przewodni starań Katowic o Europejską
Stolicę Kultury 2016 rozszerzył się na przedmioty bliskie ludziom, codziennie
mijane na ulicach.

Kolejnym bardzo ciekawym i szeroko opisywanym w mediach projektem
byli „Marzyciele” autorstwa francuskiego Atelier Lucie Lom 18. Instalacja
przedstawiała figury czterdziestu mężczyzn w długich płaszczach zaglądających do wnętrza jednej z kamienic przy ulicy Mariackiej 19. W otwartych oknach
kamienicy powiewały firanki, nocą podświetlone od wewnątrz zielonym i żółtym światłem, tworząc niesamowitą, niepokojącą atmosferę, która nie pozostawiała przechodniów obojętnymi. Intrygująca, a dla niektórych kontrowersyjna akcja artystyczna, była jedną z najbardziej rozpoznawalnych w ramach
działań promocyjnych Katowic jako kandydata do tytułu Europejskiej Stolicy
Kultury 2016. Pierwotnie artyści Philippe Leduc i Marc-Antoine Mathieu zostali
poproszeni o przedstawienie na Placu Sejmu Śląskiego swojej instalacji stworzonej w 2004 roku dla miasta Lille, które wtedy było Europejską Stolicą Kultury. „Las odwrócony” stworzony z wiszących, odwróconych koronami w dół
drzew, pełnym odgłosów oraz oświetleniem miał być nawiązaniem do motywu
przewodniego Katowic – „Miasto Ogrodów” 20. Ze względów logistycznych nie
udało się tego pomysłu zrealizować, jednak artyści stworzyli coś specjalnie
z myślą o stolicy Śląska. Podczas wizyt studyjnych ich uwagę przyciągnęła duża
ilość pustostanów w centrum miasta – i to one stały się motywem przewodnim
akcji artystycznej. Niezagospodarowana kamienica przy ulicy Mariackiej była
wyzwaniem, jakie instalacja sygnalizowała i przykładem jednego z możliwych
rozwiązań tymczasowych. Projekt będący scenografią w mieście wzbudzał
u przechodniów emocje i wprowadzał element zaskoczenia, a zainteresowanie
odbiorców w konsekwencji prowadziło do popularyzacji Katowic jako kandydata do ESK 2016.
Przykładem niewielkiego, ale popularnego przedsięwzięcia, była urozmaicenie przestrzeni w Katowicach za pomocą ławki Lightbench, projektu gliwickiej pracowni SOKKA 21. Prosta, elegancka, świecąca i, przede wszystkim, wykorzystująca odnawialne źródła energii ławka miała na celu nie tylko podniesie-

Artystyczna inwazja: Marzyciele już są, przechodnie proponują kurtyzany,
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,8443930,Artystyczna_inwazja__Ma
rzyciele_juz_sa__przechodnie.html, [dostęp dnia 09.04.2016].
19 Ulica Mariacka nie jest placem, jednak jest ona ważną przestrzenią publiczną w skali
miasta, dlatego działanie w jej wnętrzu w ramach starań o ESK autorka uznała za istotne dla publikacji.
20
Instalacja francuskich artystów ożywi budynek przy ulicy Mariackiej,
http://katowice.naszemiasto.pl/artykul/instalacja-francuskich-artystow-ozywibudynek-przy-ulicy,584014,artgal,t,id,tm.html, [dostęp dnia 10.04.2016].
21 Świecące wzornictwo na katowickich ulicach, http://www.designalive.pl/swiecacewzornictwo-na-katowickich-ulicach/, [dostęp dnia 15.04.2016].
18
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nie jakości życia mieszkańców, ale przede wszystkim zwrócenie uwagę na dbałość o wspólną przestrzeń.
Dzięki wykorzystaniu paneli solarnych ławka w ciągu dnia pobierała i kumulowała energię słoneczną, by w nocy wykorzystać ją w postaci oświetlenia.

Ławka to przykład ekologicznego rozwiązania i popularyzacji designu
w przestrzeniach publicznych miasta. Zaprezentowana w maju 2011 roku była
elementem promocji starań Katowic o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury.

Zakończenie, podsumowanie

Kultura jest niezwykle istotnym czynnikiem kreującym przestrzenie publiczne. Wprowadzanie współczesnych form sztuki i organizowanie akcji artystycznych w ich obrębie pozytywnie wpływa na wizerunek miasta, jak i na aktywizację mieszkańców. Zabiegi te urozmaicają przestrzeń, podnoszą jej atrakcyjność i przyciągają ludzi.

Podejmowane działania artystyczne, których efektem jest tymczasowe zagospodarowanie mogą być podstawą nie tylko drobnych działań we wnętrzach
urbanistycznych, ale także podstawą szerszych działań rewitalizacyjnych.
Z kolei działania w obrębach placów mogą zadziałać jak katalizator dla całego
obszaru w którym się znajdują: pobliskich kwartałów, dzielnicy czy całego centrum miasta. Mogą one pokazać inne oblicze miasta poprzemysłowego, odpowiadającego na potrzeby współczesnego użytkownika przestrzeni miejskiej.
Działania takie odbywają się z korzyścią dla mieszkańców, jednocześnie wzbudzając zainteresowanie turystów. Tymczasowe zagospodarowania przyciągają
ludzi i zatrzymują ich na dłużej w przestrzeniach placów ułatwiając budowanie
więzi społecznych.

Dla Katowic kandydowanie do miana Europejskiej Stolicy Kultury stało się
szansą na zmianę wizerunku, promocję, poprawę przestrzeni i jakości życia.
Miasto znakomicie tą szansę wykorzystało, mimo iż ostatecznie walkę o tytuł
przegrało. Przykład ten pokazuje, że samo kandydowanie może być początkiem
długofalowych i pozytywnych zmian. Działania tymczasowe w przestrzeniach
placów miejskich, dzięki swej rozpoznawalności wypromowały miasto, jednocześnie aktywizując mieszkańców. Wiele z podjętych inicjatyw na stałe wpisało
się do kalendarza kulturalnego miasta, co świadczy o tym, że są potrzebne
i doceniane.

Jakość przestrzeni publicznych jest jednym z najważniejszych wyznaczników poziomu życia w mieście. Wymienione wyżej przykłady pokazują jak niewielkie zmiany mogą korzystnie wpłynąć na przestrzeń miasta. Warto inwestować w ich nową, lepszą jakość, ponieważ wpływa to na całościowy wizerunek miasta i podwyższa standard życia w nim. Interesujące, nowoczesne formy
znacznie podnoszą atrakcyjność, zmieniając postrzeganie zarówno miasta, jak
i regionu.
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Streszczenie

Kultura jest niezwykle istotnym czynnikiem kreującym przestrzenie publiczne.
Działania podejmowane w ich obrębie, takie jak tymczasowe zagospodarowania, mogą być podstawą nie tylko drobnych działań we wnętrzach urbanistycznych, ale także podstawą szerszych działań rewitalizacyjnych. Inicjatywy
w obrębach placów mogą zadziałać jak katalizator dla całego obszaru w którym
się znajdują: pobliskich kwartałów, dzielnicy czy całego centrum miasta. Artykuł opisuje działania podjęte w przestrzeni wybranych placów miejskich
w Katowicach, w ramach kandydowania do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury
2016. Inicjatywy te stały się dla Katowic szansą na zmianę wizerunku, promocję, poprawę przestrzeni i jakości życia oraz aktywizację mieszkańców. Wydarzenia kulturalne, takie jak organizowana przez Unię Europejską Europejska
Stolica Kultury, mogą stać się katalizatorem długofalowych zmian, i mieć
wpływ na pozytywną zmianę przestrzeni publicznej, w tym przestrzeni placów
miejskich.
Summary

Culture is a very significant factor that creates public spaces. Actions taken
in this spaces, such as temporary designs, can be a beginning not only for small
actions in urban interiors, but also revitalisation of a larger area. Activities in
city squares can work for a bigger area: the closest blocks, quarters or even the
city center. The article describes actions taken in the spaces of selected city
squares in Katowice, while beeing a candidate for the European Capital od Culture 2016. This initiatives became for Katowice an opportunity to change the
image, to promote the city, to improve the space and quality of life and to acti93

vate the inhabitants. Cultural events can positive affect long-tern changes, and
influence a positive change of public spaces, including city squares.
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Sara Sacała

„DZIURY” W TKANCE MIEJSKIEJ – TYPOLOGIA UBYTKÓW MIEJSKICH
NA PRZYKŁADZIE ŚRÓDMIEŚCIA KATOWIC
Słowa kluczowe: tkanka miejska, miasto zwarte, gęstość, suburbanizacja, ubytek miejski, zabudowa uzupełniająca.

„THE GAPS” OF URBAN STRUCTURE – URBAN GAPS TYPOLOGY
ON THE EXAMPLE OF DOWNTOWN KATOWICE

Keywords: urban structure, compact city, density, urban sprawl, urban gaps, urban
infill.

Wstęp
Artykuł przedstawia analizę pustych przestrzeni zlokalizowanych w zabudowie ścisłego śródmieścia Katowic. Opisana analiza była przedmiotem dyplomu magisterskiego opracowanego w roku akademickim 2013/2014 na Wydziale Architektury i Urbanistyki Politechniki Śląskiej pod opieką dr inż. arch. Agaty
Twardoch. Przeprowadzone badanie potwierdziło występowanie znacznej ilości ubytków miejskich o różnych parametrach, dla których sporządzono typologię opisującą dwie ich cechy charakterystyczne. Wykorzystanie luk w tkance
miejskiej odgrywa kluczową rolę w przeciwdziałaniu niekontrolowanemu rozwojowi przedmieść, z którym obecnie zmagają się polskie miasta, daje szansę
podniesienia jakości życia mieszkańców oraz poprawia wizerunek miasta.
1.

Wprowadzenie

Współczesne miasta to skomplikowane struktury powstałe w wyniku oddziaływań różnorodnych czynników, dzięki czemu każda jednostka miejska
oraz jej problemy są niepowtarzalne. Najczęściej spotykanym problemem jest
proces zwany suburbanizacją (ang. urban sprawl), który dotyczy wielu miast na
całym świecie. „Pojęciem urban sprawl określa się niekontrolowaną ekspansję
dużych miast. Powstałe w ten sposób obszary zurbanizowane stawiane są
w opozycji do miasta zwartego (ang. compact city), które cechuje wysoka gęstość zainwestowania i wielofunkcyjność”. 1 Niekontrolowany rozwój przedmieść najwyraźniej odznacza się w miastach posiadających spore zapasy terenów otaczających (Warszawa, Poznań), natomiast w miastach ograniczonych
terytorialnie (miasta konurbacji górnośląskiej) jest on słabiej widoczny. Subur-

1 Litwińska E., „Modelowanie struktur metropolitarnych w aspekcie zjawiska Urban
sprawl”, Czasopismo techniczne, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, zeszyt 3, rok
2010, [1].
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banizacja zajmuje wolne terytoria, tworząc rozciągnięte strefy podmiejskie
o ekstensywnej zabudowie. Rozwój nowych dzielnic generuje nowe sieci komunikacyjne, infrastruktury technicznej oraz nowych rozproszonych obiektów
kosztem terenów zieleni. Zmiana struktury przestrzenno-funkcjonalnej ma
bezpośredni wpływ na zmianę stylu życia mieszkańców
W celu zminimalizowania negatywnych skutków suburbanizacji należy
przeprowadzać szereg działań spowalniających bądź hamujących ten proces,
przykładem takiego działania jest dogęszczanie zabudowy śródmiejskiej.
To alternatywny sposób walki z rozprzestrzenianiem się przedmieść, wykorzystujący puste przestrzenie tkanki miejskiej. Ze względu na występowanie
znacznej ilości takich miejsc, dogęszczanie zabudowy jest realnym sposobem na
suburbanizację, dającym różnorodne korzyści.
2.

Założenia teoretyczne

W pewnym uproszczeniu, na potrzeby badań opisanych w tym artykule
możemy stwierdzić, że miasto to unikalna struktura składająca się z brył i pustek, jest poprawne. W wyniku tworzenia się struktury, powstaje tkanka miejska charakterystyczna dla danego miejsca. Należy podkreślić, że każde duże
miasto posiada zwartą zabudowę wyznaczającą zasięg śródmieścia – centralnego ośrodka. Głównym celem pracy było zbadanie pustych przestrzeni występujących w zabudowie śródmieścia oraz wskazanie korzyści wynikających z poprawnego zagospodarowania ubytków miejskich.
Istotą dogęszczania zabudowy jest przeciwdziałanie procesowi suburbanizacji, który niszczy struktury miast oraz rozciąga ich granice. Kształtowanie
zwartych miast poprawia jakość życia mieszkańców, poprzez ograniczenie
funkcji transportu, zredukowanie sieci infrastruktury technicznej oraz zachowywanie terenów zieleni. Ubytki miejskie to tereny odznaczające się wysokim
potencjałem inwestycyjnym, ze względu na: posiadanie gotowej infrastruktury
technicznej, dobre powiązania komunikacyjne, prestiż miejsca, łatwego dostępu do usług. Ze względu na liczne występowanie wyrw w tkankach miejskich,
działanie polegające na lokalizowaniu ubytków, a następnie ich uzupełnianiu,
jest działaniem realnym, możliwym do przeprowadzenia w różnych miejscach
Polski.

Powyższe założenia teoretyczne zostały sprawdzone na przykładzie Katowic, gdzie struktura zabudowy nie odbiega od struktur innych miast.
3.

Metodyka

W celu sprawdzenia założonych tez wykonano opracowanie dokumentujące puste przestrzenie wraz z podziałem na poszczególne typy charakteryzujące
się jednakowymi cechami oraz stworzenie koncepcji uzupełnienia zabudowy
wraz z sprawdzającymi obliczeniami.
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Metodologia przeprowadzonej analizy składa się z następujących etapów:
1.

Analiza literatury i dokumentów planistycznych.

3.

Inwentaryzacja śródmieścia.

2.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

Delimitacja obszaru.
Zapis informacji.

Analiza cech ubytków miejskich wraz z wnioskami.

Koncepcja uzupełnienia zabudowy śródmieścia Katowic.
Kalkulacja koncepcji.

Studium przypadków.

Projekty koncepcyjne zabudowy uzupełniającej.

3.1. Analiza literatury i dokumentów planistycznych

Podstawą analizy bazy teoretycznej były opracowania poruszające jednakową problematykę, dokumenty planistyczne stworzone dla Katowic i historyczne fotografie przedstawiające proces tworzenia się struktury urbanistycznej miasta. Większość analiz przeprowadzono na podstawie danych ujętych
w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Katowice” – II edycja 2, które szczegółowo opisuje strukturę funkcjonalną oraz proces powstawania miasta. Głównym czynnikiem miastotwórczym
było występowanie złóż surowców mineralnych, które spowodowały szybką
ekspansję jednostek miejskich. Struktura Katowic ukształtowała się w przeciągu 160 lat w pięciu fazach rozwojowych takich jak: faza wczesno urbanistyczna
(lata 40.–80. XIX w.), faza zaawansowanego rozwoju (od lat 80-tych XIX wieku
do roku 1922), faza rozwoju i ekspansji terytorialnej jako stolicy autonomicznego woj. śląskiego (lata 1922–1945, faza powojenna (od 1945 do końca lat 80tych), faza współczesna (od początku lat 90-tych). Pierwsze powstałe tereny,
tworzą tak zwane Wielkie Katowice, stanowią najbardziej zwarty fragment
miasta, ściśle powiązany ze strefą śródmiejską. Podstawą do rozważań była
mapa niezagospodarowanych działek, stworzona przez Urząd Miejski w Katowicach i opublikowana na portalu www.gazeta.katowice.pl. 3

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice
– II edycja, http://bip.um.katowice.pl/, [dostęp dnia 22.10.2013], [2].
3 Urzędnicy policzyli puste działki i place w centrum Katowic, http://katowice.gazeta.pl/katowice/1,35063,14115825,Urzednicy_policzyli_puste_dzialki_i_place_
w_centrum.html/, [dostęp dnia 24.10.2013], [3].
2
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3.2. Delimitacja obszaru
Do przeprowadzenia badań niezbędne było dokonanie delimitacji obszaru
opracowania, polegającej na wyodrębnieniu najbardziej zwartej tkanki miasta
w oparciu o mapy historyczne. Efektem tych działań było wyznaczenie terenu
o wielkości 1,16 km2, znajdującego się w granicach administracyjnych dzielnicy
Śródmieście, które obejmują tereny dawnych Wielkich Katowic.
3.3. Inwentaryzacja śródmieścia

Po przeprowadzeniu delimitacji obszaru opracowania, dokonano inwentaryzacji wyznaczonego terenu, mającej miejsce w listopadzie 2013 roku. Zadanie
polegało na sprawdzeniu ciągłości zabudowy kwartałów. W trakcie inwentaryzacji zlokalizowano 65 ubytków miejskich, które następnie naniesiono na mapę
(rysunek 1), a ponadto wykonano dokumentację fotograficzną . Pozyskane dane
były podstawą do dalszych działań badawczych.
Rysunek 1. Mapa ubytków miejskich zlokalizowanych w trakcie inwentaryzacji
w listopadzie 2013 r.

Źródło: Opracowanie własne.
3.4. Zapis informacji

Zebrane informacje w trakcie wszystkich etapów badania przedstawiono
w formie katalogu opisującym każdą pustkę wyznaczoną w trakcie inwentaryzacji oraz na mapie niezagospodarowanych działek stworzoną przez Urząd
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Miasta. Katalog składał się z następujących rubryk: fotografia, rzut, lokalizacja,
powierzchnia terenu, własność, funkcja, przyczyny powstania, wskaźniki zawarte w dokumentach planistycznych, wytyczne oraz uwagi. Katalogowy zapis
danych umożliwił analizę poszczególnych paramentów.
3.5. Analiza cech ubytków miejskich wraz z wnioskami

Analiza parametrów wykazała znaczną różnicę wielkości ubytków miejskich, mieszczących się w przedziale 23–23 748 m2. Podany zakres udowadnia
różnorodność skali pustek, największe z nich zlokalizowano przy granicy obszaru opracowania. Dominującą własnością terenów jest własność publiczna
(40 szt.), a następnie prywatna (34 szt.). Zdecydowana większość wyznaczonych terenów została zajęta przez parkujące samochody. Ta informacja podkreśla niedobór miejsc parkingowych w strefie śródmiejskiej. Główną przyczyną powstawania pustek miejskich są wyburzenia, a wskaźniki ujęte w dokumentach planistycznych jednakowo opisują przestrzenie i wskazują: maksymalny wskaźnik zabudowy na poziomie 70%, 75%, maksymalną liczbę kondygnacji do 6 kondygnacji z nielicznymi wyjątkami. Wyrwy w północnej części
obszaru opracowania należą do terenów centralnego ośrodka usługowego,
natomiast w południowej części do terenów intensywnej zabudowy mieszkaniowo-usługowej i wielofunkcyjnej. Wytyczne oraz uwagi wskazują większość
ubytków miejskich do zabudowania, a także często występujące okna w elewacjach bocznych budynków. Rezultatem zgromadzonych wniosków było stworzenie nowej systematyki wyznaczonych ubytków miejskich, w celu usprawnienia ich identyfikacji. Wybrano dwie najbardziej istotne cechy, umożliwiające
rozróżnienie typów pustek. Nowa typologia zawsze określa rozmiar oraz lokalizację (rysunek 2). Powierzchnia została podzielona na trzy rodzaje:
1. małą (nie przekraczającą 150 m2).
2. średnią (151–2000 m2).
3. dużą (powyżej 2000 m2).

Usytuowanie zróżnicowano:
1. Na końcu ciągu zabudowy/ograniczone jedną ścianą sąsiedniego budynku.
2. Na rogu zabudowy/ograniczone dwoma ścianami sąsiednich budynków.
3. W środku ciągu zabudowy i ograniczone dwoma ścianami sąsiednich budynków.
4. W środku ciągu zabudowy i ograniczone wieloma ścianami sąsiednich
budynków.
5. Niezwiązane z zabudową.
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Rysunek 2. Matryca – systematyka ubytków miejskich opisująca ich dwie charakterystyczne cechy.

Źródło: Opracowanie własne.

Zastosowana typologia wykazała, iż na terenie ścisłego śródmieścia Katowic najczęściej występują małe ubytki zlokalizowane w środku ciągu zabudowy
i ograniczone dwoma ścianami sąsiednich budynków (24 szt.), a drugim typem
są średnie ubytki zlokalizowane w środku ciągu zabudowy i ograniczone wieloma ścianami sąsiednich budynków (19 szt.). Duże ubytki występujące na rogu
zabudowy (1 szt.) oraz małe ubytki występujące na końcu ciągu zabudowy
(2 szt.) stanowiły najmniejszą część.

Po zakończeniu tego etapu, do katalogu wprowadzono rubrykę opisującą
klasyfikację ubytku miejskiego wg stworzonej systematyki.
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3.6. Koncepcja uzupełnienia zabudowy śródmieścia Katowic
Kolejnym krokiem było stworzenie schematycznego uzupełnienia zabudowy zgodnie z wytycznymi zawartymi w katalogu. Prawie każda luka oraz
kwartały zostały wypełnione kubaturą, aby uzyskać jak najwięcej zabudowanej
przestrzeni. Powstały model zabudowy scalił strukturę miasta czyniąc ją zwartą i udowodnił, że większość kwartałów jest możliwa do dogęszczenia.
3.7. Kalkulacja koncepcji

Obecna zabudowa oraz zabudowa po dogęszczeniu zostały podparte obliczeniami, udowadniając potencjał ubytków miejskich. Po schematycznym uzupełnieniu zabudowy otrzymano: 388 mieszkań M3 (przyjęto wielkość mieszkania M3 równe 64,5m2), 45 327m2 powierzchni usługowej oraz 841 miejsc parkingowych. Przeprowadzone badania potwierdziły korzyści dogęszczania zabudowy, dzięki czemu miasto jest w stanie uniknąć rozrostu terenów podmiejskich o 10%, przy jednoczesnym poszanowaniu zieleni.
3.8. Studium przypadków

Zabudowa uzupełniająca staje się najczęstszym „materiałem” wypełniającym ubytki miejskie. W ten sposób uzyskujemy dodatkową przestrzeń wraz
z możliwością wprowadzenia nowych i różnorodnych funkcji. Wykonanie zestawienia istniejącej zabudowy plombowej z wybranymi katowickimi ubytkami, jako przestrzenie „puste” i „wypełnione” o podobnej skali oraz lokalizacji,
potwierdziło możliwość wprowadzenia nowej kubatury w tkankę miejską.
W opracowaniu zaprezentowano następujące obiekty: Tchoban Foundation –
Museum for Architektura (Berlin), Mouse 12K (Ghent), Alex Monero Studio
(Londyn), South Molton Building (Londyn), budynek sądu (Sankt Poelten), Toy
Library and Offices (Barcelona), budynek Jeruzalem (Bruksela), budynek ASP
(Wrocław), Library and Media Centre (Leipzig), W London Leicester Square
(Londyn). Wymienione budynki prezentują różnorodne podejście autorów
względem zastanego kontekstu oraz są przykładem architektury wpisanej
w istniejące otoczenie.
3.9. Projekty koncepcyjne zabudowy uzupełniającej

Ostatnim elementem pracy było stworzenie koncepcji dla czterech wybranych ubytków miejskich o odmiennych typologiach, przedstawiające różne
sposoby wypełnienia pustych przestrzeni. Głównym celem było pokazanie
możliwości uzupełniania, niekoniecznie kreując nową kubaturę.
„Projektując nowe elementy kubaturowe w mieście i podejmując decyzje
co do ich charakteru, projektant nie jest jednakże skazany na dokonywanie
wyboru pośród dwóch tylko możliwości: tkanka lub obiekt. Zdarza się bowiem
często, iż najwłaściwszym rozwiązaniem jest wpisanie budynku w tkankę miejską i nadanie roli obiektu jednej z jego części lub tylko jednej z fasad, które
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z racji swego usytuowania w strukturze miasta są do posiadania indywidualnego wyrazu predestynowane.” 4
Powstałe koncepcje zakładają stworzenie: zabudowy uzupełniającej jako
podstawowego elementu wypełniającego tkankę miejską, placu miejskiego jako
wykorzystanie odzyskanej przestrzeni i oddanie jej użytkownikom śródmieścia
oraz instalacji artystycznej jako alternatywnego sposobu scalenia zabudowy
(zobacz rysunek 3).

Rysunek 3. Koncepcja luki nr 2 – alternatywne dla zabudowy plombowej rozwiązanie uzupełnienia ubytku miejskiego jako wypełnienie pustej przestrzeni
formami podobnymi do drzew.

Źródło: Opracowanie własne.
4.

Wyniki

Zgodnie z przyjętymi założeniami przeprowadzone badanie udowodniło
ukryty potencjał ubytków miejskich, które mogą odgrywać istotną rolę podczas
zapobiegania negatywnemu procesowi suburbanizacji (rysunek 4). Należy pamiętać, iż wspomniany proces jest złożony, dlatego i działania mające na celu
ograniczenie jego negatywnych skutków, powinny mieć szerokie spektrum.
Bojanowski K., Lewicki P., Gonzalez L.M., Palej A., Spaziante A., Wicher W., „Elementy
analizy urbanistycznej”, Politechnika Krakowska – Instytut Projektowania Urbanistycznego, Kraków 1998.
4
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Dogęszczenie zabudowy nie pogarsza jakości życia mieszkańców i użytkowników śródmieścia, natomiast tworzy nowe kubatury o nowych uzupełniających funkcjach. Takie działanie jest zgodne z zasadami miasta zwartego czyli
tworzenia zabudowy o wysokiej intensywności, mieszaniu funkcji oraz rozwijaniu i propagowaniu transportu publicznego. Scalenie kwartałów poprawia
estetykę miasta, wzmacnia rolę komunikacji miejskiej, wyznacza granice między przestrzeniami publicznymi a prywatnymi, co w rezultacie podnosi rangę
miasta. Uzupełnienia katowickich ubytków spełniają zalecenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice”
dotyczące racjonalizacji wykorzystywania przestrzeni miejskiej. Katowice to
młode miasto, gdzie nie dominuje historyczna zabudowa, dlatego kontekst nie
odgrywa kluczowej roli a architektura może być swobodne kształtowana.
Rysunek 4. Wynik dogęszczenia zabudowy śródmieścia Katowic.

Źródło: Opracowanie własne.
5.

Dyskusja, przyszłość

Pojęcia takiej jak: zwarte miasto, suburbanizacja, zrównoważony rozwój,
często pojawiają się w trakcie dyskusji dotyczących miast. Miasta to żywe
struktury, które pod wpływem wielu czynników zmieniają swoje cechy. Podjęta
problematyka dotyczy aktualnych zjawisk występujących w różnych miejscach
Polski, jest propozycją kształtowania śródmieść.

Katowicka tkanka miejska zmieniła swój kształt. Część ubytków miejskich
została zagospodarowana, a także powstały nowe pustki. Odzyskaną przestrzeń
warto wykorzystywać w sposób jak najbardziej odpowiedni, odpowiadając na
zapotrzebowania użytkowników. Zabudowa plombowa nie jest jednym możliwym rozwiązaniem ubytku miejskiego, formę zagospodarowania należy dopasować do panujących warunków. Przeprowadzone badanie w czytelny sposób
przedstawia ilość niezagospodarowanej przestrzeni i jej wielkość, lokalizację
pustek oraz dodatkowe problemy przestrzenne. Wnioski z analizy mogą być
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przydatne w trakcie opracowywania dokumentów planistycznych, bądź tworzenia polityki miejskiej.
Zakończenie

Na co dzień jesteśmy obserwatorami rozwoju miast i ich rozprzestrzeniania się oraz użytkownikami miejskiej przestrzeni. Proces suburbanizacji jest
łatwo zauważalny, wystarczy zwrócić uwagę na dzielnice występujące na
obrzeżach miast. Tereny zieleni oraz nieużytków zostają zajmowane przez nową zabudowę jednorodzinną, tworząc nowe, zazwyczaj zamknięte osiedla.
Zmiana stylu życia wpłynęła na powiększanie się stref podmiejskich, co negatywnie rzutuje na funkcjonowanie miast, a także na jakość życia. Komunikacja
ulega znacznemu wydłużeniu, zanika interakcja między ludźmi, zieleń jest zastępowana kubaturą, zostaje rozwijana droga infrastruktura techniczna, maleje
rola śródmieścia. Śródmieście zgodnie z definicją Jana Macieja Chmielewskiego
jest koncentracją funkcji, oddziaływań oraz intensywnej zabudowy 5. Opisane
badanie jest alternatywą walki z niekontrolowanym rozwojem przedmieść,
poprzez wyznaczenie wolnych przestrzeni możliwych do korzystnego zagospodarowania. Zwiększenie intensywności zabudowy można uzyskać poprzez:
zabudowę pustek miejskich, nadbudowę oraz rozbudowę istniejących obiektów, a także poprzez rewitalizację pustych obiektów i przestrzeni.
Ubytki miejskie występują w każdej tkance miejskiej, zlokalizowanie ich
oraz odpowiednie zagospodarowanie poprawia funkcjonalność i estetykę
miast. Taki proces można przeprowadzić w wielu miastach Polski, co może być
istotne przy ich planowaniu.
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Streszczenie

Artykuł przedstawia systematykę ubytków miejskich na przykładzie śródmieścia Katowic, która jest efektem wykonanego dyplomu magisterskiego na Wydziale Architektury i Urbanistyki Politechniki Śląskiej. Miasta to unikalne struktury powstałe w wyniku rożnych czynników, zmagające się z wieloma problemami np. suburbanizacją. Dogęszczanie zabudowy przeciwdziała rozrastaniu
się przedmieść, tworząc zwarte miasto. Przeprowadzona analiza tkanki miejskiej śródmieścia Katowic składa się z dziewięciu etapów. Na początku wykonano analizę literatury, następnie przeprowadzono delimitacje obszaru opracowania i inwentaryzację wybranego terenu. Rezultatem pierwszych etapów
jest mapa oraz katalog zawierający wszystkie dane dotyczące zlokalizowanych
ubytków miejskich. Kolejnym krokiem była analiza pozyskanych danych
i stworzenie typologii ubytków miejskich opisującej ich charakterystyczne cechy. Stworzono model śródmieścia Katowic wraz ze schematycznym uzupełnieniem zabudowy, dla którego wykonano kalkulację uzyskanej przestrzeni.
Ostatnie etapy dotyczyły analizy istniejących realizacji zabudowy uzupełniającej oraz stworzenia czterech koncepcji dla wybranych ubytków miejskich. Wyniki analizy potwierdzają postawioną tezę, iż należy dogęszczać zabudowę,
dzięki czemu miasto staje się bardziej funkcjonale oraz estetyczne. Zwiększenie
intensywności zabudowy za terenie zurbanizowanym, nie powoduje rozrostu
infrastruktury technicznej oraz nie wydłuża sieci komunikacji. Otrzymane
wnioski mogą być przydatne przy wykonywaniu dokumentów planistycznych,
bądź tworzeniu polityki miejskiej.
Summary

The article presents a typology of Urban gaps on the example of downtown
Katowice, which is the result of master degree graduated at the Department
of Architecture and Urban Planning on the Silesian University of Technology.
The city is an unique structure created as a result of various factors, struggling
with many problems, eg. suburbanization. Urban infilling prevents sprawl
of suburbs and creates a compact city. The analysis of the urban structure
of downtown Katowice consists of nine stages. At the beginning there was performed an analysis of the literature, next step was delimitation of area exploration and inventory of this area. The result of the first steps is a map and a catalog containing all information on localized urban gaps. The next step was to
analyze the obtained information and to create a new typology of urban gaps
which describes theirs characteristics. A model of downtown Katowice was
created with schematic infilling buildings, for which there was made a calculation of the resulting space. The last steps concern analysis of existing infill
buildings and creating four concepts for selected urban gaps.
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The analysis results confirm staked thesis that buildings should be infilled,
so that the city becomes more functional and aesthetically pleasing. Increasing
the intensity in urban areas does not cause the growth of technical infrastructure and does not extend the communication network. Received results can be
useful while performing the planning documents or during creating the urban
policy.
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PRZEMIANY FUNKCJONALNE OSIEDLI MIESZKANIOWYCH
Z LAT 1950–1989 NA TLE WSPÓŁCZESNYCH PROCESÓW
KSZTAŁTUJĄCYCH FUNKCJONALNY PODZIAŁ GÓRNOŚLĄSKICH MIAST
NA PRZYKŁADZIE ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ W KATOWICACH
Słowa kluczowe: miasto, osiedle mieszkaniowe, funkcjonalizm miasta, technologia
wielkiej płyty, strefowanie miasta.

HOUSING ESTATES TRANSFORMATION
FROM THE YEARS 1950–1989 IN COMPARISON

WITH CONTEMPORARY PROCESSES IN UPPER SILESIAN CITIES
Keywords: town, housing estate, functionality, spatial and town planning, a panel
building constructed of pre-fabricated and pre-stressed concrete, zoning.

Wstęp
Wprowadzony w Polsce w 1945 roku nowy ustrój w znacznym stopniu
ograniczył możliwe kierunki rozwoju krajowego rynku mieszkaniowego, praktycznie eliminując sektor prywatny.

Centralne zarządzanie krajem, obejmujące lokalizację stref przemysłu
i usług, pozwoliło na skierowanie dużych funduszy inwestycyjnych pod budownictwo osiedli robotniczych w rejony, gdzie rozwijał się przemysł. Największym takim rejonem stał się Górny Śląsk, gdzie istniejący do II wojny światowej przemysł nie uległ zniszczeniom wojennym. Stanowiło to dobrą bazę dla
modernizacji i rozwoju nowoczesnego przemysłu.

Na potrzeby nowo powstającego lub już działającego zakładu pracy była
realizowana określona, niezbędna liczba mieszkań w formie osiedla, które projektowane było w taki sposób, aby zapewniony został pełny program funkcjonalny (handel, usługi, oświata, wypoczynek). W efekcie powstały mieszkaniowe
jednostki funkcjonalne, opierające się na zasadzie trójstrefowego podziału miasta: dom – praca –wypoczynek. 1

Podjęte zostały wówczas decyzje o powszechnej budowie osiedli mieszkaniowych przeznaczonych głównie dla robotniczej warstwy społeczeństwa.

Nomenklatura zaczerpnięta z ideologii modernizmu splotła się tu z ideologią socjalizmu. Jawny i prosty podział miasta jak i społeczeństwa, marginalizował inwestorów
prywatnych, którzy mieli jedynie w minimalnym stopniu wpływ zarówno na gospodarkę, jak i na mieszkalnictwo w miastach.
1
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Te procesy miały miejsce szczególnie w latach 70-tych XX wieku, pod wpływem
wzmożonej migracji ludności ze wsi do miast, w poszukiwaniu pracy w gwałtownie rozwijającym się przemyśle.

W ciągu blisko 40 lat trwania PRL powstały dziesiątki osiedli mieszkaniowych. Szczególne miejsce wśród nich zajmują Koncentracje Budownictwa
Mieszkaniowego (KBM-y), powstałe w obszarze obecnej Aglomeracji Górnośląskiej. Do nich zaliczyć należy m. in. Osiedle Tysiąclecia oraz Osiedle Paderewskiego w Katowicach, które zostały szerzej opisane w dalszej części pracy.

Niniejszy artykuł ma na celu zasygnalizowanie potrzeby weryfikacji aktualności założeń, na bazie których powstały osiedla mieszkaniowe w latach
1950–1989. Jest także próbą odpowiedzi na pytanie: jaką rolę pełnią współcześnie osiedla mieszkaniowe z tego okresu w strukturach miasta?

Artykuł dotyczy problematyki będącej przedmiotem badań, które zostaną
zamieszczone w przygotowywanej pracy doktorskiej. Analizom zostaną poddane dzielnice mieszkaniowe na terenie Katowic - miasta wyrosłego na przemyśle
wydobywczym i przetwórczym w XIX i XX wieku. W badaniach przyjęto metody
naukowe: obserwacyjne, intuicyjne, analizę krytyczną (literatury i dokumentów), oraz wywiady i rozmowy z mieszkańcami osiedli mieszkaniowych (studenci, osoby pracujące, emeryci).
1.

Przemiany katowickich wielkoobszarowych osiedli mieszkaniowych
w gminnych dokumentach strategicznych Katowic

1.1. Osiedla mieszkaniowe a strategia rozwoju miasta
Do roku 1989 rozwój Katowic opierał się przede wszystkim na przemyśle
wydobywczym i przetwórczym, a realizacja osiedli mieszkaniowych była zależna jedynie od rozwoju tej podstawowej funkcji miasta. 2 Zmiana ustroju politycznego w tym roku znacząco wpłynęła na zależności między rynkiem pracy
a rynkiem mieszkaniowym, minimalizując rolę państwa w obu dziedzinach.
Doprowadziło to do zamknięcia lub restrukturyzacji znacznej części zakładów
przemysłowych, które zostały przejęte przez sektor prywatny. Dla rozwoju
miasta istotna stała się dywersyfikacja rynku pracy, która pozwala uzyskać
większą stabilność i niezależność. W obecnej Strategii (…) 3, oprócz sektora
przemysłowego wciąż odgrywającego ważną rolę na rynku pracy, podkreślona
została ta zasadność tworzenia przyjaznego klimatu dla małej i średniej przedsiębiorczości. Wskazane w omawianym dokumencie kierunki rozwoju skupiają
2 W książce Marii Tkocz znaleźć można informacje, że w 1989 roku aż 112,2 tys. mieszkańców Katowic pracowało w przemyśle, z czego 36% zatrudnionych było w mieście
(Tkocz, 1995). Według danych GUS ludność Katowic wynosiła wtedy 367 041 osób, co
oznacza, że prawie 1/3 ogółu mieszkańców miasta zatrudnionych było w przemyśle.
3 „Katowice 2020” Strategia Rozwoju Miasta, Katowice 2005, Załącznik do uchwały
nr LII/1068/05 Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2005 r.
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się na ofercie kulturalnej, specjalistycznych usługach medycznych, na rozwoju
szkolnictwa wyższego, generalnie – na rozwoju różnego rodzaju usług.

Wśród innych pól rozwoju wymagających uwagi i podkreślających jakość
życia w mieście, kładzie się nacisk na mieszkalnictwo. Ilościowy potencjał
mieszkalnictwa szacowany jest na 126 tys. mieszkań. Przeciętna wielkość
mieszkania wynosi 57,4 m². Ponad 70% zasobu mieszkaniowego stanowią zasoby będące własnością osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych. Około
11% zasobów mieszkaniowych jest własnością przedsiębiorstw. Komunalny
zasób mieszkaniowy kształtuje się na poziomie 21 tys. mieszkań, co stanowi
16% substancji mieszkaniowej Katowic 4. „Przeciętny standard mieszkań w Katowicach, w społecznym odczuciu, obniżany jest przez zaniedbania w zakresie
czystości i estetyki, niedobory remontów bieżących i dewastację otoczenia budynków mieszkalnych. Problemem pozostaje też dekapitalizacja zasobów mieszkaniowych wybudowanych przed 1945 rokiem oraz niska jakość mieszkań budowanych w technologii wielkopłytowej. Z uwagi na to, że restytucja zasobów mieszkaniowych postępuje relatywnie wolno, w dziedzinie budownictwa mieszkaniowego szczególnej aktywności wymaga tworzenie warunków dla nowych inwestycji mieszkaniowych, polegające na realizacji niezbędnych sieci infrastruktury
technicznej oraz przygotowaniu terenów do realizacji budownictwa mieszkaniowego o różnym standardzie” 5. W Strategii promowana jest rewitalizacja społeczna i urbanistyczna zdegradowanych dzielnic Katowic oraz rozwój komunalnego, społecznego i komercyjnego budownictwa mieszkaniowego. 6
Jednocześnie w Strategii (…) 7 został odnotowany wzrost liczby rejestrowanych działalności w przeliczeniu na 1000 mieszkańców miasta. Co więcej,
dużą część z tych działalności zarejestrowano na terenach osiedli mieszkaniowych, jednak niekoniecznie w miejscach do tego przeznaczonych (np. w pawilonach handlowych).

Ze względu na występowanie takiego zjawiska zasadne wydaje się przeprowadzenie badań dotyczących możliwych przemian osiedli mieszkaniowych.
Brak szerszej analizy i nowej interpretacji sposobu funkcjonowania zasobów
mieszkaniowych w mieście które powstały jako podległe konkretnym zakładom przemysłowym, prowadzić może do rozminięcia potrzeb mieszkańców
miasta i programów rewitalizacji tychże osiedli.

Ibidem.
Cyt. Ibidem, s. 10.
6 Stopień realizacji i aktualność Strategii rozwoju miasta „Katowice 2020”,
http://www.katowice.eu/SiteAssets/miasto/o-mie%c5%9bcie/strategia-rozwojumiasta/aktualizacja-strategii-rozwoju-miasta/Aktualno%c5%9b%c4%87%20Strategii.
pdf, s. 8–15 [dostęp dnia 30.03.2016 r.].
7 Ibidem.
4
5
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1.2. Rewitalizacja a stygmatyzacja
Zabudowa mieszkaniowa po zakończeniu II wojny światowej była realizowana głównie w oparciu o zakłady przemysłowe, ale zmiany politycznogospodarcze wymusiły przerwanie tej relacji. Aktualnie przeprowadzane procesy rewitalizacji terenów poprzemysłowych sprowadzają się do dyskusji
z programem funkcjonalnym i dążą do jego dostosowania do aktualnych potrzeb i do wyznaczenia nowych kierunków rozwoju.

W 2007 roku Rada Miasta Katowic uchwaliła Lokalny Program Rewitalizacji (LPR) 8 na lata 2007–2013 oraz 2014–2015. Celem programu była delimitacja obszarów problemowych i umożliwienie pozyskiwania środków finansowych na cele rewitalizacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Dla obszarów osiedli mieszkaniowych, które wskazano do rewitalizacji, jako główny cel została zapisana „poprawa jakości życia mieszkańców”9.
W sprawozdaniach z realizacji programu LPR można przeczytać o poprawie
estetyki osiedli poprzez remonty ciągów pieszo-jezdnych i dojść do budynków,
instalację obiektów małej architektury czy nasadzenia nowej zieleni. 10

Opisywane działania mają na celu przywrócenie lub poprawę estetyki
miejsca zamieszkania, w tym wielkopowierzchniowych osiedli mieszkaniowych. Rewitalizacja zakłada przywrócenie pierwotnie zakładanych, lub nadanie
nowych walorów estetycznych podupadającym osiedlom. W każdym z przypadków celem jest utrzymanie podstawowej funkcji mieszkalnej, które prowadzić może do ograniczenia możliwości przekształceń funkcjonalnych tychże
osiedli. Już sama nazwa „osiedle mieszkaniowe” stygmatyzuje te osiedla właśnie tą podstawową funkcją, jaką jest mieszkalnictwo.
Zanim pojawił się przemysł, który wymagał zatrudniania setek osób w zakładach przemysłowych, rynek pracy i pracodawców w Katowicach był bardzo
rozdrobniony i rozproszony. Przeważnie był skupiony wokół rynku, placu lub
targu, a wraz ze wzrostem odległości od centrum – zmniejszał swoją intensywność 11.

8 Kompleksowość działań rewitalizacyjnych (odnowa na płaszczyznach: gospodarczej,
przestrzennej i społecznej) ma na celu zapewnienie rozwoju zdegradowanych dzielnic
miejskich, terenów poprzemysłowych, powojskowych czy blokowisk. Aktualnie obowiązujący „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2014–2015" przyjęty
przez Radę Miasta Katowice uchwałą Nr LVI/1326/14 z dnia 29.10.2014 r. stanowi
aktualizację i kontynuację „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice na lata
2007–2013".
9 Źródło: http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/11/7/1415345979.pdf, ss. 39,
45, 77–78 [dostęp dnia 04.10.2016].
10 Źródło: http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/12/22/1450771683.pdf, s. 9–
32, [dostęp dnia 04.10.2016].
11 Bielecki C. Gra w miasto, Fundacja Dom Dostępny, Warszawa 19961996, s. 17–18.
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Brak dyskusji o programie funkcjonalnym osiedli mieszkaniowych prowadzi do braku zrozumienia pojawiających się nowych funkcji. Problem osiedli
mieszkaniowych niespełniających potrzeb ich mieszkańców może mieć swoje
źródło właśnie w rozbieżności między rzeczywistością a przyjętymi założeniami działań rewitalizacyjnych. Kierunki możliwych przekształceń funkcjonalnych wskazują sami mieszkańcy, którzy „na własną rękę” dostosowują miejsca
zamieszkania do swoich potrzeb.
2.

Zmiany funkcjonalne wielkoobszarowych osiedli mieszkaniowych

Na podstawie obserwacji jak i wywiadu społecznego można wysnuć wnioski, mówiące o pogłębiającej się dywersyfikacji funkcjonalnej wewnątrz osiedli
mieszkaniowych. Zamieszkujący je mieszkańcy zwykle już nie są pracownikami
fabryk, ale pokoleniem, które odziedziczyło mieszkania, albo kupiło je na rynku
wtórnym. Kierunki przemieszczania się mieszkańców tych osiedli i rola samych
osiedli w mieście uległy zmianie. Pojawił się powszechny problem związany
z parkowaniem, jak i z niewydolną komunikacją miejską. Podstawowe kierunki
przemieszczania się ludzi, łączące np. osiedle z fabryką zostały zlikwidowane,
a uruchamiane nowe połączenia są niewydolne i niewystarczające.

Wprowadzenie zapisów prawnych zezwalających na prowadzenie firmy
w lokalu mieszkalnym12 stanowi „złamanie” schematu założeń funkcjonalnych
tychże osiedli. Obowiązujące prawo zezwala na rejestrację firmy pod dowolnym adresem 13, bez względu na podstawowe przeznaczenie funkcjonalne danego miejsca. Ponieważ nie ma obowiązku prawnego wydzielania mieszkania
lub jego części na cele prowadzonej działalności, nie ma potrzeby występować
o zmianę sposobu użytkowania lokalu. Większość spółdzielni mieszkaniowych
i wspólnot dopuszcza prowadzenie działalności pod adresem zamieszkania,
ograniczając jedynie typ wykonywanych działalności do nieuciążliwych dla
sąsiednich mieszkańców. Większość osób nie informuje zresztą zarządcy
o zarejestrowaniu firmy we własnym mieszkaniu.

Pod adresami w osiedlach mieszkaniowych powstawać więc mogą małe
firmy, co nie jest jednak jednoznaczne z miejscem faktycznie wykonywanej
pracy. Wśród rejestrowanych firm pojawiają się np. te związane z usługami
przewozu osób (np. taksówkarze) lub usługami remontowymi, które faktycznie
wykonywane są w mieszkaniach i lokalach klientów. Można zanotować też
pewną liczbę osób, która jest zatrudniona w dużych firmach na zasadach kontraktu, poprzez świadczenie usług w ramach własnej działalności gospodarczej
(zamiast zatrudnienia na umowach o pracę). Nie przesądza to jednak o charakterze większości pozostałych firm, również tych zarejestrowanych w mieszkaniach.
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, art. 97.1.
Źródło: http://www.polskieradio.pl/7/3086/Artykul/983160,Janusz-Weiss-zarejestrowal-firme-w-Palacu-Prezydenckim, [dostęp dnia 12.04.2016].
12
13
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Jako przykłady niech świadczą fragmenty dwóch katowickich osiedli:
Osiedla Tysiąclecia 14 i Osiedla Paderewskiego 15, gdzie znaleźć można wielokrotnie powtarzające się firmy związane z następującymi rodzajami działalności:
–
praktyki lekarskie i dentystyczne,
–
prowadzenie księgowości,
–
biura tłumaczeń,
–
biura projektowe (w tym architektoniczne),
–
sprzedaż detaliczna przedmiotów i działalność pokrewna.

Łączna liczba zarejestrowanych firm zbliża się tutaj do 300, a na podstawie
prowadzonych obserwacji tylko w przeciągu ostatniego miesiąca w blokach
tych osiedli zostały zarejestrowane 4 nowe firmy.

Interesujący jest również fakt, że firmy te w żaden sposób nie starają się
konkurować z ofertą handlową firm działających w pawilonie handlowym, zlokalizowanym w bezpośrednim sąsiedztwie bloków. Można to interpretować
w taki sposób, że nie wymagają one reklamy w postaci szyldu, która adresowana byłaby do „osób wchodzących z ulicy”. Nie ma też przesłanek wskazujących,
że zasięg Internetu jest głównym wyznacznikiem miejsc, gdzie te firmy istnieją 16. Na podstawie obserwacji i doświadczeń można zauważyć, że ważniejszym
od reklamy w Internecie jest często zasięg „poczty pantoflowej”. Pozytywna
opinia znajomych osób korzystających z usług jest bardziej wiarygodna, niż
wiadomość znaleziona w cyfrowej przestrzeni. Niemniej jednak pojawiają się
elementy reklamy, które mają za zadanie zaprowadzić osobę szukającą konkretnej firmy, do jej siedziby (tablice przy wejściach do klatek schodowych,
tablice informacyjne na drzwiach do mieszkań).

14 Decyzja Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej o budowie Osiedla Tysiąclecia,
położonego w północno-zachodniej części miasta, zapadła w 1956 roku. Pierwotny
projekt z okresu 1956–1959 zakładał budowę osiedla o powierzchni 145 hektarów,
a docelowo miało w nim zamieszkać 45 tys. mieszkańców. Budowano je w latach 1961–
1982. W 2007 osiedle zamieszkiwało 23 501 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła
12 480 osób/km². Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice – II edycja. Część 1. Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego, 2012. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXI/483/12 Rady Miasta Katowice
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice” – II edycja. Miasto Katowice.
15 Osiedle Paderewskiego jest położone na południowy wschód od Śródmieścia. Decyzja
Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej o jego budowie zapadła w 1965 r. Powstało latach 1970-1980. Liczy około 12 tys. osób. Ibidem.
16 Źródło: http://www.forbes.pl/co-trzeciej-polskiej-firmy-nie-ma-w-internecie, artykuly,185397,1,1.html, [dostęp dnia 02.12.2016].
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Rysunek 1. Liczba zarejestrowanych i prowadzonych działalności gospodarczych we fragmencie Osiedla Tysiąclecia.

Objaśnienia do rysunku – obrysem został wyróżniony pawilon handlowy; DG oznacza
liczbę prowadzonych działalności gospodarczych.

W drugim przykładowym Osiedlu Paderewskiego, sytuacja wygląda następująco:

Rysunek 2. Liczba zarejestrowanych i prowadzonych działalności gospodarczych w Osiedlu Paderewskiego.

W blokach na terenie wymienionych osiedli mieszkaniowych, funkcjonuje
też wiele działalności gospodarczych niezarejestrowanych. Dotyczy to głównie
korepetycji, nauki języków obcych czy opieki nad dziećmi. Wykonywanie usług
bez rejestracji to forma niedopuszczalna przez prawo, natomiast dość powszechna i trudna do wykrycia. Brakuje danych określających skalę tego zjawiska, jednakże na podstawie wywiadu społecznego można stwierdzić, że zdecydowana większość osób mieszkających w mieście miała do czynienia z tego
typu usługami (i korzystała z nich).
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Głównym powodem, dla którego wiele osób decyduje się na pracę we własnym mieszkaniu, jest jego dostępność dla potencjalnych klientów oraz brak
dodatkowych kosztów związanych z prowadzoną działalnością. Jest to również
forma testu, lub okresu dojrzewania pomysłu na własny biznes, który może
zostać zweryfikowany na wczesnym etapie, bez potrzeby wiązania się umowami na wynajem przestrzeni biurowych itp. W przypadku rodzin, niewątpliwym
atutem tego typu działalności jest też możliwość doglądania dzieci w domu.
Wiąże się to prawie zawsze z obniżeniem wydajności pracy, jednak wpływa
korzystnie na relacje rodzinne. Alternatywnie – do dzieci można zawsze wynająć opiekunkę.

Cały proces powolnego przekształcania mieszkań na różnego rodzaju lokale usługowe przez mieszkańców, można odnieść do sytuacji panującej w miastach przed wybudowaniem osiedli mieszkaniowych w okresie PRL-u. Życie
ulicy, do którego często odnoszą się autorzy tacy jak Jan Gehl czy Jane Jacobs,
oparte było na bliskich relacjach między domem, pracą a rozrywką. Praktycznie
w obrębie jednej ulicy zaobserwować można było wszystkie te trzy funkcje, co
w połączeniu z nakładającą się różnicą pokoleń mieszkańców, zapewniało „życie” ulicy przez całą dobę. Modernistyczne podejście do miasta, oparte na rewolucji przemysłowej, dokonało przeskalowania tego obrazu i rozrzucenia pierwotnie skupionych przy ulicach, różnorodnych funkcji po całym mieście. Obecnie, po likwidacji przemysłu, zaobserwować można powracanie do pierwotnego, wspomnianego powyżej układu dom – praca – rozrywka. Nastąpiła też
zmiana skali obiektów budowlanych, która spiętrzyła mieszkalnictwo i zerwała
kontakt z ulicą, co jest krytykowane przez Gehla, ale zdobywa nieznaczne
uznanie u Jacobs – jako symbol współczesnego miasta.

Należy również podkreślić wagę, jaką może w przyszłości odegrać wprowadzenie dodatkowej funkcji do osiedli mieszkaniowych. Interesująca jest też
unikatowość tego zjawiska występująca w osiedlach górnośląskich, w tym katowickich.

W porównywanych funkcjonalnie nowo powstałych osiedlach mieszkaniowych, tzw. deweloperskich, już na podstawie samej analizy liczby zarejestrowanych działalności gospodarczych, można zaobserwować zdecydowany
ich spadek. Dla przykładu, na osiedlu Tysiąclecia zarejestrowano przeszło
30 takich firm w każdym budynku, podczas gdy w bloku zbudowanym na tym
osiedlu w 2006 roku, zarejestrowano już tylko 10 firm. Na osiedlu Dębowe Tarasy (3 budynki 11-kondygnacyjne i 6 budynków 5-kondygnacyjnych) zarejestrowanych jest obecnie łącznie 45 firm. W 4 budynkach mieszkalnych Cyprysowego Osiedla, położonego na wschód od Osiedla Paderewskiego, zarejestrowano tylko 7 firm. Ta różnica może wynikać z różnego statusu materialnego
lokatorów zamieszkujących porównywane osiedla. Mieszkania deweloperskie
kupowane są w przeważającej większości na kredyt, który otrzymać mogą jedynie osoby o uregulowanych i na ogół dość wysokich dochodach.
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Na podstawie zapoczątkowanych badań można również zauważyć dwie
cechy: pewną atrakcyjność lub popularność 17 jednego adresu zakładania firmy
w porównaniu z innymi oraz równomierne rozłożenie firm w obrębie danego
osiedla. W każdym bloku na os. Tysiąclecia jest to ok. 30 firm/blok, a na os.
Paderewskiego jedynie około 7 firm/blok. Podkreśla to funkcjonowanie osiedla
jako całości, a skala zmian uzależniona jest od lokalizacji.
Można przewidywać wzrost rejestrowanych działalności gospodarczych
w każdym bloku osiedli mieszkaniowych, wybudowanych w latach 1950–1989.
Ze względu na powszechność występowania tego zjawiska, uzasadnione jest
podjęcie pogłębionych badań. Przedmiotowym polem badawczym mogą być
katowickie osiedla mieszkaniowe z tego okresu.
3.

Kierunki możliwych przekształceń osiedli mieszkaniowych w literaturze przedmiotu

Istniejąca literatura (np. Szafrańska, 2010, s. 231-233 czy Wojtkun, 2002,
s. 173−174 i inni) poruszająca tematykę osiedli mieszkaniowych opisuje zachodzące przemiany w sposób niewyczerpujący. Szczególnie zaniedbana wydaje
się analiza funkcji pełnionej przez „socjalistyczne” osiedla wielkopowierzchniowe we współczesnym mieście.

Szafrańska (Szafrańska, 2010, s. 227) zwraca uwagę na zachodzące zmiany
funkcjonalne na terenie osiedli mieszkaniowych, przez uzupełnianie zabudowy
tychże osiedli o pawilony handlowe i usługowe. Brakuje natomiast opracowań,
zarówno w literaturze polskiej jak i zagranicznej, mówiących o przekształcaniu
funkcjonalnym tych osiedli w zakresie istniejących budynków. Często jest podawana, jako modelowa, rewitalizacja osiedli w Lipsku w Niemczech (np. Bryx,
Jadach-Sepioło, 2009, s. 61). I tutaj również nie znajduje się innych rozwiązań
dla osiedli mieszkaniowych, jak tylko podtrzymanie funkcji mieszkaniowych.
Jedynie ingeruje się w strukturę budynków lub proponuje się wyburzenia,
a w miejscu wyburzonych budynków – nową zabudowę.

Świeżym podejściem do tematu rewitalizacji osiedli mieszkaniowych mogą
okazać się np. „dzielnice innowacji”, będące hasłem przewodnim konferencji
„Przestrzenie Przyszłości – Dzielnice innowacji w Polsce i w Europie”18. Koncepcja ta opiera się na idei wdrażania funkcji inkubatorów przedsiębiorczości,
czy parków technologicznych w istniejących przestrzeniach w mieście. Celem
takich działań jest poszerzenie wiedzy społeczeństwa o działalności różnego
rodzaju form początkującego biznesu poprzez dotarcie do jak najszerszego

17 Przez popularność rozumiane jest położenie względem centrum miasta, dostępność
usług i sklepów, odległość od głównych węzłów komunikacyjnych, a także sama architektura budynku. Całość przekłada się właśnie na jednostkową cenę za 1m2, która przynajmniej w części może być odbierana jako element wynikający z położenia bloku
w mieście.
18 Konferencja ta odbyła się w 2015 roku na Politechnice Warszawskiej.
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grona potencjalnych odbiorców. W efekcie końcowym ma to doprowadzić do
pobudzenia mieszkańców do kreatywnego myślenia i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań, co z kolei doprowadzi do rozwoju dzielnicy19.

Biorąc pod uwagę zaobserwowane zjawiska działalności gospodarczej na
terenach osiedli z lat 1950–1989, wprowadzenie inkubatorów przedsiębiorczości mogłoby stać się jednym z katalizatorów przemian i doprowadzić do poprawny funkcjonowania tych osiedli w mieście.

Niezależnie od obranego kierunku rewitalizacji osiedli mieszkaniowych,
należy wziąć pod uwagę już zachodzące w nich zmiany funkcjonalne. Problematyka następujących procesów tego rodzaju wymaga poszerzonych badań.
Zakończenie

Kontynuowanie badań i obserwacji dotyczących tendencji zmian funkcjonalnych współcześnie zachodzących w osiedlach powstałych w czasach PRL-u,
pozwoli na lepsze poznanie zachodzących procesów i przemian tych osiedli we
współczesnych miastach. Dla Katowic, gdzie powierzchnia osiedli mieszkaniowych stanowi duży procent w skali całego miasta, ważne powinno być opracowanie modelowego rozwiązania, które posłużyłoby do przyszłej rewitalizacji
terenów wielkoprzestrzennych osiedli mieszkaniowych, poszerzonej o aspekt
zachodzących współcześnie przemian.
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Streszczenie

Osiedla mieszkaniowe są istotnym elementem krajobrazu miast Polski. Niestety
ich niedopasowanie do panujących realiów współczesnego świata powoduje, że
stały się obszarami konfliktowymi. Rewitalizacja opierająca się na odnowie
zaniedbanych terenów zieleni, czy budowie dodatkowych miejsc parkingowych
poprawia jakość życia na osiedlach, natomiast omija istotny element – przemian funkcjonalnych w strukturze mieszkaniowej. W artykule opisana została
rozbieżność między założeniami na jakich zbudowano osiedla, a rolą, jaką coraz
częściej pełnią one obecnie w mieście, wzbogacone przez pojawiające się funkcje gospodarcze. Problem omówiono na przykładzie dwóch katowickich osiedli
wybudowanych w okresie PRL-u. Przeprowadzone wstępne analizy pozwalają
na nowo spojrzeć na problem mieszkalnictwa oraz wskazać nowe kierunki
przemian w tym zakresie, szczególnie „obszarów pracy” w mieście.

Kluczem dla przemian wewnątrzosiedlowej struktury funkcjonalnej jest kierunek, który niejako został już obrany przez samych mieszkańców. Rolą architekta – urbanisty pozostało nadanie mu odpowiedniego tempa, a także w sposób
zrównoważony i odpowiedzialny przekształcenie struktur osiedla zarówno na
szczeblu przestrzennym, społecznym, jak i ekonomicznym. Pogłębione analizy
następujących procesów powinny być kontynuowane w badaniach nad przemianami funkcjonalnymi osiedli, opartymi na pojawieniu się funkcji działalności gospodarczych, w jednoznacznie dotąd określonych funkcjach mieszkalnych. Badania te mogą służyć wypracowaniu lepszych założeń rewitalizacji tych
osiedli.
Summary

Housing districts are an important element of the Polish cities landscape. Unfortunately, their mismatch to the prevailing realities of the modern city makes
it conflict areas. Revitalization relying on the renewal of green areas, and
placement of additional parking lots improves quality of life in neighborhood,
but bypasses the clue problem – transformation of basic housing function.
The article describes the discrepancy between the assumptions on which
the settlements were built, and the role in play now. Analysis provided in
the article allow us to look at the problem of housing and identify new directions of change, especially in terms of “work areas”.
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The key to the transformation of the functional structure within the housing
estate is a direction that has already been taken by the residents themselves .
The role of the architect is to conduct a sustainable and responsible transformation.
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KRYTYCZNY REGIONALIZM – ARCHITEKTURA INSPIROWANA
LOKALNĄ TRADYCJĄ
Słowa kluczowe: architektura, przestrzeń kulturowa , krytyczny regionalizm.

CRITICAL REGIONALISM – ARCHITECTURE INSPIRED BY LOCAL
TRADITION

Keywords: architecture, cultural space, critical regionalism.

Wstęp
Problematyka tworzenia nowoczesnej architektury o bardziej ludzkim obliczu, zindywidualizowanej i szanującej tradycję, wpisuje się w nurt architektury regionalnej. W dobie architektury uniwersalnej istotną rolę odgrywa architektura, która nie tylko będzie odpowiadać współczesnym wymaganiom funkcjonalnym i formalnym, ale także będzie przynależała do swojego regionu.
Ma ona kluczowe znaczenie w kształtowaniu właściwych relacji pomiędzy
przeszłością, a czasami współczesnymi.

Autor podejmuje próbę przedstawienia wartościowych cech architektury
regionalnej występującej na terenie gminy Olsztyn (koło Częstochowy). Przyczyną podjęcia tematu jest obserwacja wielu zjawisk wpływających negatywnie
na krajobraz tej części Jury. Ze względu na wyjątkowe walory krajobrazu północnej części Jury, słuszne wydaje się podjęcie działań mających na celu ochronę charakteru lokalnej zabudowy mającej znaczący wpływ na tworzenie klimatu tego miejsca.
1.

Krytyczny regionalizm

W latach 50-tych XX w. pojawiło się kilka tendencji związanych z kreowaniem architektury regionalnej. Siegfried Giedion nazwał to zjawisko „nowym
regionalizmem”. Według niego „kosmiczne i fizyczne warunki danego regionu
zamiast być przeszkodą maja służyć za odskocznię dla wyobraźni artystycznej”
– w związku z tym powinno się wypracować nowe środki wyrazu odpowiadające lokalnym potrzebom kulturowym i krajobrazowym danego miejsca.[2]
30 lat później krytyk architektury Kenneth Frampton opublikował książkę
pt. Toward a Critical Regionalism. Six Points for an Architecture of resistance
(W kierunku Krytycznego Regionalizmu. Sześć punktów dla Architektury Oporu).
Założenia proponowanych przez Frampton'a rozwiązań architektonicznych
dotyczą odniesienia się do współczesnych potrzeb i wymagań, jednocześnie
podkreślając ich przynależność do danego regionu. Strategia krytycznego re121

gionalizmu określa kierunek dla architektury społecznie akceptowanej, łączącej
współczesne uwarunkowania techniczne i technologiczne z elementami charakterystycznymi dla danego miejsca czy regionu.[1]
2.

Współczesne realizacje

Współcześni architekci podejmując tematykę architektury regionalnej starają się swoimi realizacjami podkreślić tożsamość miejsca i nawiązać do lokalnych tradycji. Tworzą obiekty społecznie akceptowane i architektonicznie
współczesne, będące jednocześnie kontynuacją wypracowanych na danym
terenie form.
2.1. Wang Shu

W 2012 roku Nagroda Pritzkera trafiła do rąk chińskiego architekta Wang
Shu. Po raz kolejny ( po portugalskim architekcie Eduardo Souto de Moura.
2011) Jurorzy „architektonicznego Oskara” honorują „lokalnego projektanta”.
jak określili „w budynkach Shu tradycja i kontekstualne podejście stanowią
punkt wyjścia do tworzenia uniwersalnej i ponadczasowej architektury". Dla
samego architekta – jak podkreślił – najważniejsze jest: intuicyjne podejście,
umiejętności rzemieślnicze, tradycja.
Wang Shu spędził wiele lat pracy na budowach by lepiej poznać tradycyjne sposoby budowania i formowania budynków. Zdobytą wiedzę wykorzystuje do tworzenia współczesnych projektów adaptując i transformując stare
techniki i tradycyjne materiały. Połączenie zrozumienia tradycji i intensywnych
prac badawczych oraz chęć eksperymentowania, składające się na filozofię
projektowania Shu, spotkały się z uznaniem jurorów przyznających Nagrodę
Pritzkera.

Projektowane przez Wang Shu Muzeum Historii wygląda jak monumentalna skała. Naturalne materiały, z których zbudowano gmach to w dużej mierze kamień i cegła oraz dachówka z odzysku. Korzystanie z naturalnych materiałów, często z recyklingu, stało się znakiem rozpoznawczym architektury
chińskiego architekta.[5]
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Rysunek 1. Muzeum Ningbo w Ningbo w Chinach. Realizacja: 2003–2008,
Fot: LV Hengzhong. Po prawej: fragment ściany muzeum z kamienia oraz dachówek i cegieł z odzysku.

Źródło: Dwumiesięcznik Stowarzyszenia Architektów Polskich
www.archsarp.pl.marzec/kwiecień 2012
2.2. Peter Zumthor

Peter Zumthor to kolejny architekt, dla którego lokalne uwarunkowania
krajobrazowe, materiałowe i społeczne stanowią wytyczne do kreowania architektury zgodnej z duchem czasu i miejsca. To miejsce, nierozerwalnie związane z przestrzenią zarówno w krajobrazie naturalnym jak i kulturowym, odgrywa u Zumthora priorytetową rolę. Zumthor analizuje strukturę miejsca,
opisuje jego charakter za pomocą materiałów i kształtów przynależnych do
tego miejsca. Taka wydaje się architektura Zumthora – odpowiadająca współczesnym uwarunkowaniom społecznym, a jednocześnie przynależna danej
przestrzeni, stanowiąca jej integralną część [3]. Przykładem połączenia walorów natury i kultury budowania zgodnie z otaczającym krajobrazem, jest projekt basenów termalnych w Vals. Bryła basenów została pokryta materiałem
skalnym z lokalnego kamieniołomu. Architektura stała się istotnym elementem
zbocza górskiego. Ściany z kamienia, dach porośnięty trawą, szkło i woda, tektonika założenia. Wszystkie elementy tworzące architekturę zostały zaczerpnięte z lokalnego krajobrazu. Bryła budynku, na wskroś nowoczesna, wrosła
w krajobraz, sprawiając wrażenie naturalnej formy istniejącej tu od zawsze.

Przedstawieni twórcy uciekają od wzorów uniwersalnej architektury zachodu poszukując inspiracji dla swoich obiektów w historii, kontekście otoczenia i krajobrazie miejsca, w którym dane obiekty mają powstać.[6]
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Rysunek 2. Budowla została zespolona z krajobrazem. Wnętrze i zewnętrze
przenikają się nawzajem. Cienkie płytki kamienne zbudowały masywność
i jednorodność elementów tektonicznych budynku, nadając im charakter bloku
skalnego.

Źródło: zdjęcie ze strony: www.designrulz.com [7].
3.

Okolice Olsztyna – krajobraz kulturowy

Rysunek 3. Olsztyn. XIV-wieczne ruiny górujące nad miastem stanowią niezwykły przykład warowni wspaniale wkomponowanej w skały i naturalne pieczary.

Źródło: rysunek autora.

Gmina Olsztyn posiada wyjątkowe walory przyrodnicze i kulturowe, które
razem tworzą niepowtarzalny klimat tego miejsca i otaczających je widoków.
Gra światła i kolorów, zmieniająca się w zależności od pory dnia i pory roku,
podkreśla malowniczość jurajskiego krajobrazu. Wiosną jaskrawa zieleń traw
i błękit nieba kontrastują z bielą wapiennych skał rozrzuconych po okolicy.
Późnym latem, kiedy wypalona słońcem trawa przybiera żółte odcienie, porośnięte nią pagórki wyłaniają się jak wyspy z zielonego morza otaczających
je lasów. Jesienią buczynowe lasy wzbogacają paletę jurajskich barw o odcienie
złota i czerwieni. Krajobraz Olsztyna, na który składają się zarówno rozległe
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łąki, lasy iglaste oraz niezwykle urokliwe buczyny jest w całej swojej różnorodności niezwykle spójny.
Rysunek 4. Panoram Jury widoczna z góry Biakło położonej na południe
od miejscowości Olsztyn (fot. górna). Miejscowość Olsztyn. W tle góra zamkowa
z ruinami warowni doskonale widoczna z każdego punktu miejscowości (fot.
dolna).

Źródło: Fotografie autora.

Harmonię form i barw występującą w środowisku naturalnym w konsekwentny sposób kontynuuje architektura tych terenów. Ruiny niegdyś niedostępnych warowni wyrastające z naturalnych formacji wapiennych stanowią
ich przedłużenie. Nie kontrastują z otoczeniem, ale wpisują się w nie nadając
przestrzeni nową jakość. Tworzą romantyczny, budzący wyobraźnie swoją
tajemniczością, klimat miejsca. Podobnie zabudowa mieszkaniowa, wykonana
z dostępnych na miejscu materiałów, zorganizowana w małych miejscowościach o ulicowym charakterze, uzupełnia krajobraz dopasowując się do naturalnych czynników topograficznych.
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Rysunek 5. Przybynów. Zabudowania należące do parafii.

Źródło: Fotografia autora.

Rysunek 6. Choroń. Ul. Górska. Budynek mieszkalny na jednej z przedmiotowych działek. charakterystyczny przykład zabudowy z kamienia wapiennego
(po lewej). Fotografia przedstawia fragment ściany z kamienia wapiennego –
posesja w miejscowości Choroń (po prawej).

Źródło: Fotografie autora.

Wąskie uliczki wiją się łagodnie obramowane kamiennymi murkami ogrodzeń, które w płynny sposób łączą się z zabudowaniami gospodarczymi, budynkami mieszkalnymi czy murami oporowymi. Faktura płasko układanych
kamieni spaja elementy krajobrazu zbudowanego nadając mu jednolity charakter.

Zabudowa mieszkaniowa składa się z budynków o proporcjach bryły
i elewacji dostosowanych do ówczesnych możliwości konstrukcyjnych i materiałowych. Do najważniejszych elementów charakterystycznych dla architektu126

ry tego regionu można zaliczyć: rzut budynku na planie prostokąta o wymiarach 6,5 m x 12 m; dach dwuspadowy o nachyleniu połaci 35–450, kryty dachówką ceramiczną; stosowanie miejscowych materiałów budowlanych takich
jak drewno, kamień wapienny; materiałowe zróżnicowanie ścian zewnętrznych
budynku – np. ściany szczytowe z kamienia, ściany boczne z drewna. Otwory
okienne i drzwiowe często kończy łuk odcinkowy. Motywy drewniane, kamienne i ceglane tworzą detal architektoniczny, który pomimo swojej różnorodności
i naturalnej swobody w jego kształtowaniu, utrzymuje jednolity charakter budynku. Dzięki wypracowanej przez pokolenia konsekwencji w kształtowaniu
jego formy, wygląd tradycyjnych struktur osiedleńczych na jurze jest spójny.

Układ przestrzenny zagrody jurajskiej wynika bezpośrednio z topografii
terenu. W zależności od położenia jej poszczególnych elementów funkcjonalnych, występują one jako obiekty wolnostojące lub też tworzą zespoły, w których skład wchodzą: budynek mieszkalny, budynek inwentarski, budynek gospodarczy (stodoła). Swoboda zabudowy wynikająca z ukształtowania terenu
jak i konfiguracja samej zabudowy na działce stanowi ważny element malowniczości terenów jurajskich.
4.

Podsumowanie

Według Léona Kreier'a: „Architektura regionalna z natury rzeczy kształtowana jest przez warunki geoklimatyczne i lokalne materiały. Styl regionalny
reprezentuje kulturę form i technik, odpowiednich dla danego regionu, zgodnie
z panującymi tam warunkami klimatycznymi, materiałowymi i topograficznymi. Jego charakter i estetyka powstają dzięki nieskończenie zróżnicowanemu,
inteligentnemu powtarzaniu podstawowego, ulegającego ciągłym adaptacjom
repertuaru formalnego i typologicznego”.[4]

Takie myślenie wymaga dokonania waloryzacji w poszukiwaniu źródeł inspiracji. Dla obszaru Jury może to być topografia terenu, lokalne materiały, gra
światła i koloru, malowniczość otaczających krajobrazów i spuścizna kulturowa. Architektura inspirowana lokalną tradycją prezentuje dziś wysoki i uznawany na całym świecie poziom, czego dowodem są liczne, prestiżowe nagrody
i zwycięstwa w międzynarodowych konkursach. Twórczość ta, pomimo powszechnych dziś tendencji standaryzacji a nawet „globalizacji” zachowuje wyraźną odrębność w swojej ekspresji, formie i rozwiązaniach materiałowych.
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ANALIZA TECHNICZNA INDEKSU WIG 20
– WYBRANE ZAGADNIENIA 1
Słowa kluczowe: indeksy giełdowe, trendy, formacje grafowe, rynki finansowe.

TECHNICAL ANALYSIS OF WIG20 INDEX
– SELECTED ISSUES

Keywords: stock indexes, trends, graph formations, financial markets.

Wstęp
Zagadnienia analizy technicznej są obiektem wielu kontrowersji w środowisku akademickim jak i również wśród samych inwestorów2. Andrew Lo, profesor Massachusetts Institute of Technology, wykorzystujący podejście oparte na
cenach historycznych stwierdził, że analitycy techniczni nie należą do częstych
gości uniwersytetów oraz innych renomowanych uczelni 3.

Zdecydowana większość inwestorów oraz spekulantów określa się jako
sympatyków analizy technicznej bądź fundamentalnej. Podczas gdy analityk

Niniejsze opracowanie jest swoistą kontynuacją artykułu pt. Teoretyczne i metodyczne
aspekty analizy technicznej, wydanego na ramach Czasopisma Sopockiej Szkoły Wyższej
– Przestrzeń Ekonomia Społeczeństwo, oznaczonego numerem 7/1/2015. Opisane wówczas zagadnienia zostaną poszerzone o praktyczne badania notowań indeksu WIG20
w latach 2007–2013.
2 E. Kubińska, Ł. Markiewicz, M. Czupryna, Deklaratywna a rzeczywista popularność
analizy technicznej, http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/kwartalnik/Strony/ biezacynumer.aspx [dostęp dnia 25.01.2016].
3 A. Lo, The Adaptive Markets Hypothesis: Market Efficiency from an Evolutionary Perspective, Journal of Portfolio Management 30 (2004), p. 15–29.
1
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techniczny podejmuje swoje decyzje tylko na bazie wykresów notowań, analityk fundamentalny zagłębia się w przyczyny wpływające na zmiany cen danych
walorów. Mając na uwadze fakt, iż uwarunkowania fundamentalne znajdują
swoje odzwierciedlenie w cenie, można wywnioskować, że ich badanie staje się
zbędne 4. Z drugiej strony, wśród fali sprzeciwu wobec analizy technicznej często przytaczane są przykłady świadczące o jej niskiej skuteczności jako metody
wspomagającej proces podejmowania decyzji. Istnieją z kolei badania mówiące
o tym, że efektywność analizy technicznej jest zdecydowanie wyższa na rynkach kontraktów terminowych niż na rynkach akcji 5.

Głównym celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych kwestii
praktycznych analizy technicznej na przykładzie indeksu WIG20. Realizując
powyższy cel, zastosowano metodę badawczą studiów i krytycznej analizy literatury z zakresu analizy technicznej.
1.

Charakterystyka indeksu WIG 20

Indeks WIG 20 jest miarą statystyczną, notowaną na GPW od 16 kwietnia
1994 roku. W jego skład wchodzi 20 największych spółek giełdowych, tak zwanych spółek blue chips. WIG20 cechuje się największą płynnością spośród
wszystkich indeksów 6. Do obliczania wartości indeksu WIG20 nie bierze się
pod uwagę dywidend, co oznacza, że jest to indeks cenowy.
Co kwartał następuje weryfikacja składu portfela, tak aby indeks oddawał
możliwie jak najbardziej aktualny stan. O składzie indeksu decyduje ranking
spółek. Do jego utworzenia bierze się pod uwagę obroty akcji danej spółki
z ostatniego roku oraz wartość wolnego obrotu akcji w dzień sporządzania
rankingu. Należy również pamiętać, że w skład jednego indeksu nie może
wchodzić więcej niż 5 spółek z tej samej branży. Jeśli zdarzy się taka sytuacja, to
następna w rankingu spółka z tego samego sektora, mimo iż zajęła wyższą pozycję w rankingu spółek, zostanie umieszczona w niższym rangą indeksie. Opisaną powyżej metodologię tworzy się dla indeksów WIG20, mWIG40, sWIG80
oraz WIG-Plus 7.

Indeks sam w sobie nie jest walorem, który można bezpośrednio kupić. Jeśli mamy przesłanki o zbliżającym się wzroście notowań indeksu, to możliwe
jest nabycie akcji spółek wchodzących w jego skład. Problem polega na tym,
J. Murphy, Analiza techniczna rynków finansowych, WIG-Press, Warszawa 1999, s. 5.
S. Smidt, A Test of Serial Independence of Price Changes in Soybean Futures, “Food Research Institute Studies” 1965, No. 5, p. 117–136; S. Schulmeister, Aggregate trading
behaviour of technical models and the yen/dollar exchange rate 1976–2007.
6 A. Zaręba, Giełda. Podstawy inwestowania, Helion, Gliwice 2010, s. 57.
7 WIG-Plus zwiera w swoim składzie spółki niekwalifikujące się do indeksów WIG20,
mWIG40 oraz sWIG80. Są to jednak spółki, których średnia wartość rynkowa z ostatniego kwartału znajduje się w przedziale od 5 do 50 mln euro. Z kolei szerzej na temat
indeksów mWIG40 i sWIG80 zob. Witryna internetowa Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie: http://www.gpw.pl/biblioteka-gpw [dostęp dnia 08.04.2015].
4
5
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że skonstruowanie portfela składającego się 20 spółek jest bardzo niepraktyczne i kosztowne. Z wykorzystaniem narzędzi ekonometrycznych można zatem
podjąć próbę wyodrębnienia zaledwie kilku spółek, które możliwie w jak największym stopniu odzwierciedlają zachowanie całego indeksu. Instrumenty
dostępne na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych dają szeroki wachlarz strategii inwestycyjnych. Kolejnym rozwiązaniem jest „wykupienie” indeksu z wykorzystaniem kontraktu terminowego FW20. Należy przyznać,
że oprócz kontraktu na indeks blue chips nie ma innych kontraktów o tak wysokiej płynności 8. Kontrakty terminowe FW40 (indeks mWIG40) cechują się dużo
mniejszym wolumenem obrotu 9. Notowania indeksu, oraz kontraktu terminowego na ten sam indeks, nie są jednak identyczne. Jeśli na rynku akcji spotka się
100 kupujących i 100 sprzedających, operujących tą samą kwotą, to na koniec
sesji, kurs pozostanie bez zmian. Układ popytu i podaży w przypadku instrumentów pochodnych może być odmienny, dlatego te dwa walory nie zawsze
zachowują się tak samo. Cechują się one jednak wysoką korelacją. Należy również pamiętać, że derywaty są o wiele bardziej skomplikowane w porównaniu
do klasycznych instrumentów udziałowych oraz dłużnych. Z tego względu nie
należy ich rekomendować początkującym inwestorom 10.

2.

Analiza techniczna indeksu WIG 20 w latach 2007–2013

2.1. Analiza z podziałem na trendy
Do analizy technicznej WIG20 został wykorzystany przedział czasowy począwszy od października 2007 do grudnia 2013 roku (rysunek 1). Rozpoczyna
się on od serii spadków poprzedzających kryzys gospodarczy pod koniec 2007
roku. W lutym 2009 roku nastąpił punkt kulminacyjny, po którym notowania
zaczęły „odrabiać straty”. Po okresie wzrostów na indeksie WIG20, miał miejsce
okres wyrównania sił pomiędzy popytem a podażą, zaczynający się od października 2011 roku aż do końca badanego okresu. Został on poprzedzony bardzo gwałtowną serią spadków w lipcu i sierpniu 2011 roku.

Nawiązując do teorii Dowa, trend porusza się w trzech kierunkach. Na rysunku 1 został dokonany podział ze względu na trendy długo i średnio okresowe. Notowania indeksu w granicach punktów od 1 do 2 odzwierciedlają trend
główny, długoterminowy, spadkowy. Podczas jego występowania miały miejsce
korekty oznaczone punktami A, B, C. Są to trendy niższego stopnia, średniookresowe, wzrostowe. Po ich ukończeniu nastąpiła kontynuacja trendu spadkowego.
Po okresie zdominowanym przez serię spadków, nastąpiło odbicie cen. Notowania indeksu w przedziale od 2 do 3 obrazują trend główny, długotermino-

P. Perz, Sztuka Inwestowania, Liber, Warszawa 2008, s. 26.
Na dzień 25.01.2016 skumulowany wolumen obrotu na kontrakt FW20H16 wyniósł
15 477, podczas gdy FW40H16 odnotował wartość na poziomie 333 (2% całego obrotu).
10 P. Perz, op. cit., s. 29.
8
9
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wy, wzrostowy. W tym czasie można zaobserwować również korekty, będące
trendami średniookresowymi, spadkowymi. Najbardziej wyraźne korekty zostały oznaczone poprzez punkty D, E, F, G, H.
Następnie, w granicach punktów 3 i 4 został odnotowany trend spadkowy.
Trend ten posiadał również swoje korekty wzrostowe, zaznaczone punktami I,
J. Były to tylko chwilowe wzrosty notowań.
Rysunek 1. Notowania indeksu WIG20 w latach 2007–2013.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie witryny internetowej Stooq:
http://stooq.pl/q/a/?s=wig20 [dostęp dnia 08.05.2015].

Notowania od punktu 4 do 5 oznaczają trend horyzontalny. W tym okresie,
żadna ze stron podaży czy popytu nie zdołała przebić notowań na „swoją stronę”. W takiej sytuacji nie należy doszukiwać się sygnałów analizy technicznej,
ponieważ głównym jej założeniem jest występowanie wyraźnego trendu.
Każdy z trendów średniookresowych posiada liczne korekty niższego
stopnia, będące trendami krótkookresowymi. Pomiędzy punktami 1 i 2 oraz
3 i 4 będą to trendy spadkowe. Jednak w granicach punktów 2 oraz 3, trendy
krótkookresowe będą miały charakter wzrostowy. Powstają one w wyniku
kształtowania się cen na poszczególnych sesjach.
2.2. Wykorzystanie linii trendów oraz poziomów wsparcia i oporu

Pierwsze narzędzie, jakie zostało zastosowane do sprecyzowania, w jakim
kierunku zmierzają ceny, jest kanał trendu wyznaczony przy pomocy linii trendu. Rysunek 2 przedstawia wyodrębnienie takiego właśnie kanału trendu
spadkowego, poprzez linie A i B, który odkształcił się na indeksie WIG20
w latach 2007–2009. Notowania „odbijają się” od każdej z linii A i B, co najmniej
3 razy. Nawiązując do teorii Dowa, takie zachowanie notowań jest argumentem
potwierdzającym występowanie silnego trendu. Trwałe przebicie owego trendu spadkowego następuje w okolicach kwietnia 2009 roku. A więc niniejszy
trend poruszał się w kanale spadkowym przez niespełna 2 lata. Można zaobserwować, że przebicie trendu nie zostało poprzedzone zniżką, której efektem
mogło nastąpić kolejne odbicie notowań od dolnej linii kanału (linia A). Dla
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analityków jest to pierwsza informacja o tym, że trend się osłabia i może nastąpić jego zakończenie (rysunek 2).

Poddając analizie ilość akcji, która zmieniła właściciela (wolumen), można
stwierdzić, że ich wielkość znacznie zmniejsza się podczas występowania chwilowych korekt wzrostowych. Taka sytuacja została zaobserwowana w majowej
zwyżce w 2008 oraz styczniowej z 2009 roku (zaznaczone czarnymi strzałkami
na wykresie słupkowym wolumenu na rysunku 2). Pozostałe notowania, którym towarzyszył spadek wartości, cechują się stosunkowo wyższym wolumenem, co jest zgodne z teorią Dowa.

Warto również zwrócić uwagę na jeszcze jedną cechę występującą na rysunku 2. Podczas trwania trendu spadkowego w latach 2007–2009 wystąpiły
przynajmniej dwie sytuacje, w których linie wsparcia zamieniły się rolami, tworząc linię oporu w następnych notowaniach. Sytuację tę przedstawiają linię
C oraz D. Linia wsparcia z marca 2008 stała się linią oporu dla notowań z sierpnia tego samego roku. Podobna sytuacja została zaobserwowana w lipcu. Wyznaczenie linii wsparcia pozwoliło na zidentyfikowanie linii oporu, które miało
miejsce 3 miesiące później.

Te same narzędzia analizy technicznej zostały wykorzystane do badania
trendu wzrostowego, który ukształtował się w latach 2009–2011 (rysunek 3).
W pierwszej kolejności została wyodrębniona linia trendu wzrostowego (A).
Do jej wykreślenia zostały użyte dwa punkty wsparcia. Można dostrzec, iż przecięcie owej linii stanowiło punkty oporu dla kolejnych notowań w okolicach
kwietnia 2010 roku.
Rysunek 2. Linie trendu oraz poziomy wsparcia i oporu w latach 2007–2009.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie witryny internetowej Stooq:
http://stooq.pl/q/a/?s=wig20 [dostęp dnia 17.04.2015].
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Po skończeniu średniookresowej korekty spadkowej (punkt F, rysunek 1)
utworzył się kanał trendu wzrostowego (linie B, C, rysunek 3). Notowania poruszały się w tym właśnie kanale trendu przez rok, kiedy to w lipcu 2011 roku
doszło do jego przebicia i zakończenia trendu wzrostowego. Ostatnia zwyżka
nie była w stanie dosięgnąć górnej linii kanału, co mogło spowodować zmianę
kierunku trendu.
Rysunek 3. Linie trendu oraz poziomy wsparcia i oporu w latach 2009–2011.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie witryny internetowej Stooq:
http://stooq.pl/=wig20 [dostęp dnia 18.04.2015].

Według teorii, w przypadku trendu wzrostowego, obroty powinny się
zmniejszać, kiedy podaż przewyższa popyt. Na rysunku 3, relatywnie zmniejszający się wolumen został zaznaczony graficznie strzałkami, w trakcie korekt
spadkowych, będących częścią trendu głównego, wzrostowego. Sytuacja ta
miała miejsce przykładowo w czerwcu 2009, lutym 2010, czy w grudniu 2010
roku (strzałki zaznaczone na rysunku 3).

Jak i w przypadku trendu spadkowego, w trendzie wzrostowym, w latach
2009–2011 wystąpiły sytuacje, w których linie wsparcia zamieniły się rolami
z liniami oporu. Taką zależność przedstawiają linie D i E (rysunek 3). Opór odnotowany w czerwcu 2009 stał się wsparciem dwa miesiące później (D). Innym
przykładem jest linia oporu z kwietnia 2010 roku. Znalazła ona swoje odwrócone zastosowanie w październiku i listopadzie 2010 roku, stając się linią
wsparcia w tych właśnie okresach (E).
Próba wykreślenia linii trendu w trendzie spadkowym, który miał miejsce
w 2011 roku, to nie lada wyzwanie. Ze względu na bardzo gwałtowny spadek,
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jaki został zarejestrowany w tym okresie, nie jest możliwe uzyskanie trzeciego
punktu odbicia, jako potwierdzenia owego trendu (rysunek 4).

Powyższy przypadek nie umożliwia również wyznaczenia linii trendu
spadkowego za pomocą metody V. Sperandeo. Wyznaczenie owej linii powinno
odbyć się korzystając z dwóch punktów – pierwszego i ostatniego szczytu.
W sytuacji na rysunku 4 taka linia również przecina notowania odnotowane
pomiędzy szczytami.
Niewątpliwe jednak jest to, iż poziomy szczytów i dołków odnotowywane
są na coraz to niższym poziomie. Potwierdzeniem występowania trendu spadkowego jest również wolumen obrotu. Jak w poprzednich sytuacjach, obniżony
wolumen został zaznaczony strzałkami podczas korekt zwyżkowych (rysunek
4).

Analizie został również poddany, mający swój początek we wrześniu 2011
roku, trend horyzontalny. W trendzie bocznym, notowania mają zwyczaj odbijać się od linii wsparcia i oporu, jak też ukazuje to rysunek 4 (linie A i B). W tej
sytuacji analiza techniczna zaleca dwa rozwiązania. Oprócz trzymania się poza
rynkiem giełdowym, inwestor o niskiej awersji do ryzyka, może dokonywać
odpowiednich transakcji kupna/sprzedaży, kiedy notowania zbliżają się do linii
wsparcia czy oporu.
Rysunek 4. Poziomy wsparcia i oporu w trendzie horyzontalnym w latach
2011–2013.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie witryny internetowej Stooq:
http://stooq.pl/ [dostęp dnia 08.05.2015].
2.3. Zastosowanie formacji liniowych

Chcąc analizować wykres pod kątem zbliżającej się zmiany trendu bądź jego kontynuacji, należy doszukiwać się określonych formacji. Pierwsza formacja,
zaobserwowana w latach 2007–2011, to „podwójny szczyt”, który możemy
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dostrzec w 2007 r. (rysunek 5). Jest to formacja odwrócenia trendu. Cechą
szczególną układu „M” jest usytuowanie wierzchołków na podobnym poziomie.
Drugi szczyt ukazuje tylko symboliczne przebicie ostatniego punktu oporu, po
czym popyt znacznie słabnie. Po przekroczeniu prawego wierzchołka, wartość
indeksu zaczyna drastycznie spadać, tworząc nowy trend spadkowy.
Rysunek 5. Formacja podwójnego szczytu w 2007 roku.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie witryny internetowej Stooq:
http://stooq.pl [dostęp dnia 19.04.2015].

Podczas występowania trendu spadkowego, który miał miejsce aż do 2009
roku, została odnotowana formacja „chorągiewka”. Jest to formacja zapowiadająca kontynuację trendu (rysunek 6, formacja A). Czas budowania się tej formacji to około 3 miesiące. W tym momencie dochodziło do wymiany sił pomiędzy
bykami i niedźwiedziami, w której ci pierwsi zdołali chwilowo „podnieść” notowania indeksu. Ostatecznie pojedynek został rozstrzygnięty na konto podaży,
czyli niedźwiedzia.
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Rysunek 6. Formacja chorągiewki oraz „V” w latach 2008–2009.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie witryny internetowej Stooq:
http://stooq.pl/q/a/?s=wig20 [dostęp dnia 19.04.2015].
Za formację odwracającą trend główny, spadkowy uznaję się formację „V”
zaobserwowaną w lutym 2009 r. (rysunek 6, formacja B). Jest to łatwa do odczytania formacja odwrócenia trendu, która zwykle pojawia się bardzo szybko.
W przypadku WIG20, formacja ta zaczęła się kreować na początku roku 2009.
Kontynuując trend spadkowy, dochodzi do jego nagłego odwrócenia. W konsekwencji to popyt zaczął dominować, poprzez „podniesienie” indeksu z historycznego dołka. Należy uznać, że formacja ta trwała aż do końca kwietnia 2009,
pozostawiając notowania w silnym trendzie wzrostowym.

Trend wzrostowy w latach 2009-2011 odnotował kilka formacji kontynuacji. Najbardziej wyraźną okazała się flaga ukształtowana w lipcu 2010 (rysunek
7). Ta krótkoterminowa formacja charakterystyczna dla rynku byka, trwała
zaledwie 5 sesji. Był to moment, w którym rosnące notowania musiały „odsapnąć” oraz zaczerpnąć siły przed kontynuacją dalszej wspinaczki. W konsekwencji, kolejne miesiące przyniosły dalsze serie wzrostów.
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Rysunek 7. Formacja flagi w lipcu 2010 roku.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie witryny internetowej Biznesradar:
http://biznesradar.pl/ notowania/WIG20#at [dostęp dnia 19.04.2015].

Ostatnią formacją w przedziale czasowym 2007–2013 jest układ podwójnego szczytu (rysunek 8). Formacja ta została odnotowana po raz drugi, spełniając tę samą rolę jak w 2007 roku (rysunek 5). Ukazuje ona bezsilność popytu
pod koniec trendu wzrostowego (marzec–lipiec 2011). Jest to pierwszy wyraźny sygnał o zbliżającym się załamaniu notowań na warszawskim parkiecie. Od
tego momentu następuje ponowna długa seria spadków, po której indeks przechodzi w trend boczny.
Rysunek 8. Formacja podwójnego szczytu w 2011 roku.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie witryny internetowej Stooq:
http://stooq.pl [dostęp dnia 19.04.2015].
2.4. Zastosowanie średniej kroczącej

Kolejnym przykładem analizy technicznej jest średnia krocząca (ruchoma).
Rysunek 9 przedstawia dzienne notowania WIG20, zaznaczone linią ciągłą.
Zastosowanie średniej ruchomej (linia przerywana) pozwala na określenie,
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w jakim trendzie znajduje się walor inwestycyjny, poprzez wygładzenie jego
notowań. Ze względu na szeroki zakres próby czasowej, analizie średniej kroczącej został poddany tylko trend spadkowy. W ten sposób interpretacja wykresu, opartego na dwóch zmiennych, staje się łatwiejsza i bardziej przejrzysta.
Na rysunku 9 została zastosowana średnia z 20 sesji z wykorzystaniem cen na
zamknięcie. Na ogół dobór rozbieżności średniej zależy od preferencji inwestora. Jeśli dokonuje on inwestycji krótkoterminowych, to zaleca się dobierać
średnie pięciosesyjne. W ten sposób, narażony jest on na mniejsze opóźnienie
i może dokonać transakcję po bardziej atrakcyjnych cenach 11.

Rysunek 9. Zastosowanie średniej kroczącej w latach 2007–2009.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie witryny internetowej Stooq:
http://stooq.pl [dostęp dnia 02.05.2015].

Pozytywny sygnał (kupna) generuje się w momencie, kiedy linia notowań
przecina się z linią średniej i znajduje miejsce powyżej. Kiedy jednak dochodzi
do kolejnego przecięcia się linii, a notowania znajdują się poniżej średniej,
to jest to sygnał do sprzedaży. Momenty kupna oraz sprzedaży zostały oznaczone na wykresie za pomocą strzałek (rysunek 9). Umiejscowienie strzałki
białej utożsamione jest z rekomendacją kupna, natomiast dla strzałki czarnej
jest to moment sprzedaży waloru.

Pomimo, iż analiza została wykonana dla trendu spadkowego, to dwudziesto-sesyjna średnia ruchoma była w stanie wygenerować korzystne rekomendacje zakupu. Podczas występowania trendu spadkowego, mechanizm ten jest
wykorzystywany raczej do ostrzeżenia przed zbliżającymi się spadkami, niż do
zawierania transakcji kupna. Analiza średniej ruchomej nie sprawdza się przy
11

J. Bernstein, Cykle Giełdowe, WIG-Press, Warszawa 1996, s. 139.
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trendzie horyzontalnym. Próby dokonywania transakcji w takich okolicznościach będą przynosić straty, głównie wygenerowane prowizjami.
2.5. Zastosowanie formacji świecowych

Ostatnim narzędziem wykorzystanym do analizy technicznej WIG20 w niniejszym artykule są formacje świecowe. Jako, iż analiza średniej kroczącej
została wykonana dla trendu spadkowego, to analiza formacji świecowych,
w celu dopełnienia, będzie opierać się na pozostałym przedziale czasowym.
Całokształt analizy przedstawia rysunek 10.
Chcąc ukazać ponad dwu letni zakres trendu wzrostowego, notowania zostały ukazane z wykorzystaniem tygodniowego interwału 12. Oznacza to, że
pojedyncza świeca zawiera notowania z całego tygodnia. Z tego względu, prognozy formacji świecowych należy uznawać jako krótko i średnio okresowe.
Na rysunku 10 formacje pozytywne, zapowiadające prognozę zmiany z trendu
spadkowego na wzrostowy, zaznaczone są strzałką białą. Zaznaczone strzałką
czarną są z kolei formacje negatywne. Prognozują one odwrócenie średnio terminowego trendu wzrostowego na spadkowy. Analiza nie pozwoliła na wyodrębnienie żadnych formacji kontynuacji trendu w notowaniach WIG20 w okresie 2009–2011.
Rysunek 10. Analiza formacji świecowych w latach 2009–2011.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie witryny internetowej Stooq:
http://stooq.pl/q/a/?s=wig20 [dostęp dnia 12.05.2015].

Trend wzrostowy indeksu w latach 2009-2011 zaczyna się od formacji
odwrócenia. Jest to tak zwane „objęcie hossy” (A), formacja złożona z dwóch
świec. Druga świeca, mimo, iż początkowo kontynuuje trend spadkowy, to

12 Interwał – częstotliwość wyświetlanych notowań, np. godzinowy, dzienny, tygodniowy, miesięczny.
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z czasem odwraca role, poprzez „pochłonięcie” poprzedniej świecy. Jest to wyraźny sygnał o nadejściu rynku byka.

Niespełna dwa miesiące później występuje krótkoterminowa konsolidacja.
W trakcie korekty spadkowej, kształtuje się „młot” (B), który zapowiada wzrosty notowań. „Młot”, jako formacja odwrócenia, może występować tylko, jeśli
wcześniej miały miejsce spadki. Jeśli kształt młota utworzy się w trwającym
trendzie wzrostowym, to jego geneza nie powinna być brana pod uwagę przez
inwestorów.

Pierwszy układ zapowiadający odwrócenie trendu wzrostowego na spadkowy to „wisielec” (C). Różniąc się od „młota” tylko kolorem korpusu, sugeruje
on zmiany w notowaniach w okolicach połowy czerwca 2009. Przed pojawieniem się „wisielca”, wcześniejsze świece muszą układać się w wyraźny trend
wzrostowy. Wisielec w danym przedziale czasowym pojawia się jeszcze dwa
razy. Ma to miejsce w styczniu 2010 (D), jak i w kwietniu (F) tego samego roku,
co ponownie zwiastuje spadek notowań.
Wracając jednak do formacji „pozytywnych”, w lutym 2010 ukształtował
się „krzyż harami” (E). Ten układ, złożony z dwóch świec, w pierwszej kolejności obrazuje duży spadek notowań. Druga świeca – „doji”, ukazuje wyrównanie
sił pomiędzy popytem i podażą. Jest to znak o nadchodzącym wzroście notowań.
Końcówka maja i połowa czerwca przynoszą bardzo ciekawe zjawisko
w postaci dwóch formacji tego samego typu występujących kolejno po sobie.
Pierwsza formacja to „młot” (G). Dwie następne świece prezentują formację
„przenikanie” (H). Obydwie występują przy odwróceniu trendu spadkowego na
wzrostowy.

Zgodnie z chronologią, kolejną formacją jest „objęcie bessy” (I), powstałe
w sierpniu 2010. Druga świeca formacji, całkowicie „pochłania” wzrost wypracowany w poprzednim tygodniu, zakrywając poprzednie notowania. Czarny
korpus świadczy jednak o zbliżającej się przewadze podaży nad popytem,
co stanowi dokładnie odwrotną zależność „objęcia hossy”, które wystąpiło
w punkcie (A).
Na przeszkodzie „objęcia bessy” staje „młot” (J), zwiastujący kolejną zmianę trendu. Sytuacja ta ma miejsce na początku września 2010 roku, kiedy główny trend wzrostowy zaczyna powoli tracić swój impet. Można stwierdzić,
iż „młot” w tym momencie przerywa sygnał utworzony przez poprzednią formację i kształtuje się nowy trend (zob. rysunek 10).

Przedostatnią formacją odczytaną z wykresu na rysunku 10 to „gwiazda
poranna doji” (K). Składa się ona z trzech świec. Formacja ukazuje chwilowe
zdezorientowanie rynku po dużych spadkach, a w następnej kolejności siłę
popytu. Prowadzi to do wzrostu notowań w okresie krótkoterminowym. Sytuacja ta ma miejsce pod koniec listopada 2010 roku.
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„Spadająca gwiazda” (L) to ostatnia formacja kończąca główny trend wzrostowy. Jest to formacja odwrócenia trendu na spadkowy składająca się z dwóch
świec. Mimo, iż notowanie drugiego tygodnia zamknęły się nad kreską, to długi
cień świecy zwiastuje „wyczerpanie się” sił popytu. Sytuacja ta ma miejsce na
indeksie WIG20 w kwietniu 2011 roku. Po tym okresie indeksy cechowały się
spadkami.
Ostatnia grupa badań to formacje świecowe w trendzie horyzontalnym.
Rysunek 11 przedstawia całokształt analizy formacji świecowych do końca
badanego okresu, z wykorzystaniem tygodniowego interwału. Podobnie jak
w trendzie wzrostowym, formacje zwiastujące rynek byka zaznaczone są białą
strzałką. Z drugiej strony znajdują się formacje zapowiadające spadki notowań,
które zaznaczone zostały strzałką czarną. Obydwie kategorie formacji przedstawiają odwrócenie trendu.

Układ złożony z dwóch świec zarejestrowany w październiku i listopadzie
2011 roku to „harami spadkowe” (formacja A, rysunek 11). Powstanie takiej
formacji wskazuje na odwrócenie trendu zwyżkowego. Niezdecydowanie rynku
odzwierciedla druga świeca, której korpus całkowicie mieści się w wysokości
notowań z poprzedniego tygodnia.

Na początku grudnia 2011 powstaje formacja „zasłona ciemnej chmury”
(B) składająca się z dwóch świec. W początkowej fazie formacji następuje
wzrost notowań. Kolejna świeca zaczyna swoje notowania od luki wzrostowej 13. Następnie spadek popytu prowadzi do zakończenia notowań na poziomie połowy z poprzedniego tygodnia. Wydźwięk spowodowany takim zachowaniem jest negatywy i bardzo często prowadzi to do spadku w kolejnych notowaniach.
Rysunek 11. Analiza formacji świecowych w trendzie bocznym w latach 2011–
2013.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie witryny internetowej Stooq:
http://stooq.pl/q/a/?s=wig20 [dostęp dnia 14.05.2015].

13 Luka wzrostowa to sytuacja, kiedy cena otwarcia danej sesji jest wyższa od ceny zamknięcia sesji poprzedniej.
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Pierwszą formacją „pozytywną” przedstawioną na rysunku 11 jest „młot”
(C). Występujący już kilkukrotnie w analizie indeksu, w trendzie bocznym
ukształtował się on w notowaniach pod koniec roku 2011, zwiastując odwrócenie trendu spadkowego. Ponownie tę samą formację, z identycznymi założeniami, można dostrzec w lipcu 2012 roku (D).

„Gwiazda doji” (E), znajdująca się pod koniec roku 2012, przynosi kolejne
niekorzystne prognozy dla spółek „blue chips”. Druga świeca w takim przypadku jest synonimem wyczerpania się sił popytu, z tego względu kolejne notowania odzwierciedlają serię spadków.

Formacja „równy szczyt” (F) prezentuje kolejną bardzo ciekawą sytuację.
Dwa białe korpusy teoretycznie oznaczają wzrost notowań, jednak takie zachowanie należy interpretować jako nieprzebitą linię oporu, wynikającą z braku siły popytu. W tym wypadku, notowania indeksu WIG20, po ukształtowaniu
się owej formacji na przełomie maja i czerwca 2013 roku, zaczęły spadać.

Jako odwrócenie trendu wzrostowego, nie mogło zabraknąć popularnej
formacji „wisielca”, który ukształtował się dwa razy, tj. w sierpniu (G) oraz w
listopadzie (I) 2013 roku. Po ukazaniu się wisielca, indeks odnotował spadek
notowań.

Pozostała jeszcze jedna formacja, powstała we wrześniu 2013 roku. Jest to
„harami wzrostowe”(H). W odróżnieniu od formacji (A), harami wzrostowe
generuje pozytywny sygnał prognozujący wzrost notowań (zob. rysunek 11).

Były to wszystkie zaobserwowane formacje krótkoterminowe na indeksie
WIG20 w latach 2011–2013, wspomagające proces podejmowania decyzji graczy akceptujący duże ryzyko. Można zatem zaobserwować, iż analiza formacji
w znaczący sposób pomaga wyodrębnić momenty „odbicia” notowań linii trendu bocznego. Z wykorzystaniem owego narzędzia oraz linii wsparcia i oporu
gracze ci mogą pokusić się o składanie zleceń kupna/sprzedaży.
Zakończenie

Analiza techniczna niewątpliwie jest bardzo popularnym zbiorem narzędzi
wspomagających proces podejmowania decyzji inwestycyjnych 14. Badanie indeksu WIG20 z pomocą tej analizy pozwoliło na wyodrębnienie wielu przydatnych rekomendacji kupna czy sprzedaży. Większość inwestorów byłaby w stanie dobrać narzędzia adekwatne do ich charakteru oraz strategii inwestycyjnej.
Nawet inwestorzy długoterminowi, którzy przeważnie uznają się za zwolenników analizy fundamentalnej, powinni brać pod uwagę narzędzia analizy technicznej takie jak formacje liniowe. Prawidłowa obserwacja na zasadzie uchwycenia przykładowo formacji podwójnego szczytu (w latach 2007 oraz 2011)
mogłaby się okazać kluczowym czynnikiem sugerującym opuszczenie rynku

14 L. Menkhoff, M. P. Taylor, The obstinate passion of foreign exchange professionals:
Technical analysis.
“Journal of Economic Literature” 2007, Vol. 45, No. 4, p. 936–972.
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akcji, wpływającym na stopę zwrotu z inwestycji. Pamiętać należy, że podczas
tworzenia się owej formacji w 2007 roku, została zanotowana najwyższa wartość indeksu WIG20 w historii (3917,87 pkt). Załóżmy zatem, że inwestor nabył
akcje spółki, która całkowicie odzwierciedla wartości WIG20. Dokonanie takiego zakupu na krótko przed powstaniem formacji podwójny szczyt, kiedy wartości znajdowały się jeszcze w silnym trendzie, byłoby bardzo niekorzystne zważywszy na dalsze zachowanie się notowań indeksu. Dla inwestorów krótkoterminowych z kolei bardzo przydatne okażą się formacje świecowe. Mogą one
znacznie usprawnić liczne decyzje podejmowane nawet na przestrzeni pojedynczych sesji. Z kolei narzędzia analizy technicznej takie jak średnia krocząca,
wygenerowane w oparciu o preferencje analityka są łatwe do interpretacji.

Chcąc realizować skuteczne transakcje należy być również świadomym
licznych heurystyk, które czyhają w szczególności na tych mniej doświadczonych inwestorów. To, że konkretna analiza przyniosła sukcesywną transakcję,
w danej sytuacji nie musi oznaczać, że będzie się ona zawsze powtarzać. Żaden
typ analizy nie jest wyrocznią, która przynosi 100% skuteczność, co jest również bardzo często podkreślane przez autorów wielu opracowań naukowych
dotyczących analiz giełdowych. Inwestycje na rynku akcji zawsze obarczone są
sporym ryzykiem i nie można o tym zapominać chcąc osiągnąć ponadprzeciętne stopy zwrotu. Dlatego jeszcze przed realizacją zlecenia konieczne jest rzetelne wykonanie analizy w oparciu o przemyślany plan inwestycyjny.
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Streszczenie

WIG20 jest najbardziej prestiżowym indeksem notowanym na warszawskim
parkiecie. Do badania indeksu przydają się narzędzia oraz zasady analizy technicznej. Jej zadaniem jest bowiem szacowanie przyszłego zachowania się notowań analizowanych walorów inwestycyjnych. Zastosowanie narzędzi analizy
technicznej na indeksie WIG20 w latach od 2007 do 2013 roku pozwoliło
na wyodrębnienie wszystkich trendów – wzrostowego, spadkowego i horyzontalnego. Podczas występowania trendu wzrostowego miały miejsce korekty
krótkoterminowe spadkowe, które cechowały się obniżonym wolumenem.
Analogiczna sytuacja została zaobserwowana dla trendów spadkowych. Obfitowały one w korekty wzrostowe o stosunkowo niższym wolumenie. Kolejne
badania indeksu pozwoliły wyodrębnić również liczne formacje zmiany oraz
kontynuacji trendu za pomocą układów liniowych jak i świecowych. Podstawowe formacje w latach 2007–2013 to „podwójny szczyt”, „wisielec” oraz
„młot”. Dwudziestosesyjna średnia ruchoma także znalazła odpowiednie zastosowanie. Wszystkie te narzędzia pozwoliły na wyodrębnienie sygnałów prognozujących przyszłe zachowanie się waloru. Jest to niezwykle przydatna wiedza, która często pomaga w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.
Summary

WIG20 is the most presigous index traded on the warsaw’s stock exchange.
Tools of technical analysis are very useful in order to study the index. AT’s aim
is to estimate future behavior of chosen assets. The use of technical analysis’s
tools since 2007 to 2013 contributed to extract every kind of trend – uptrend,
downtrend and sideways trend. Uptrend includes a large number of short-term
corrections. They were characterized by a reduced volume. A similar situation
was observed for the downward trends. They include corrections with a relatively lower volume. Further research helped to extract numerous formations
of continuation and reversal of the trend by linear formations like also candlesticks. The basic formations since 2007 to 2013 are: “double top", "hanging
man" and " hammer". Moving average builded with 20 previous sessions has
also found the appropriate usage. All of these tools allowed to isolate signals
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forecasting the future behavior of the WIG20. This is extremely useful
knowledge that helps in making investment decisions.
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Wstęp
Podejmowanie decyzji dotyczących przyszłości przedsiębiorstwa oraz elastyczne dostosowanie się do zmian zachodzących w gospodarce staje się coraz
trudniejsze i coraz bardziej skomplikowane, a dynamika zmian wymusza na
zarządzających wykorzystanie w procesie gospodarowania dobrej pod względem jakościowym informacji. G.K.Świderska za J.Pencem podaje „dobrze podjęta decyzja to, co najmniej 80% informacji, 10% inspiracji i 10% intuicji menadżera”. 1 To stwierdzenie pokazuje jak ważnym jest dla podejmujących decyzje
posiadanie odpowiedniej informacji, a co za tym idzie doskonałego systemu
informacyjnego. W związku z tym od wielu lat dyskutuje się nad kształtem
sprawozdawczości finansowej, w szczególności w podmiotach z sektora MSP.
Sektor ten odgrywa kluczową rolę w gospodarkach krajowych; jest siłą napędową biznesu, wzrostu, innowacji i konkurencyjności. Z pewnością stosowanie
tych samych rozwiązań dla małych i mikro podmiotów w zakresie sprawozdawczości, jakie dotyczą dużych przedsiębiorstw, nie jest potrzebne, ponieważ
nie odpowiada ani potrzebom ani możliwościom tych przedsiębiorstw. Wynika
to z cech specyficznych małych i mikro przedsiębiorstw, przede wszystkim
takich jak: udział właścicieli w bezpośrednim zarządzaniu przedsiębiorstwem,
ograniczone zasoby finansowe i organizacyjne (kadrowe). Te czynniki były
brane pod uwagę przy opracowywaniu Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej dla MSP czy europejskich dyrektyw dotyczących
1Informacja

zarządcza w procesie formułowania i realizacji strategii firmy, pod red.
G.K.Świderskiej, Difin, Warszawa 2003, s. 53.
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sprawozdawczości w tym sektorze (Dyrektywa Europejska 2013/34/EU) jednak mimo to nadal aż 64, 4% podmiotów gospodarczych w Europie nie jest
objęta przepisami rachunkowości na poziomie Unii Europejskiej 2. Badanie wykonane przez Komisję Europejską w 2011 roku pokazuje, że wymogi rachunkowości dla MŚP, które nie są regulowane na poziomie Unii Europejskiej są w
krajach członkowskich bardzo różne, począwszy od niemal nieistniejących do
dość rygorystycznych 3.

Celem artykułu jest analiza porównawcza obowiązków sprawozdawczych
przedsiębiorstw sektora MSP w państwach Europy Wschodniej, zarówno krajach członkowskich Unii Europejskiej (Polska, Litwa, Łotwa), kraju kandydującym (Ukraina) i Rosji. Do analizy wybrano kraje o różnym poziomie rozwoju
gospodarczego, ale wspólnym podłożu polityczno-gospodarczym, w których
zasady gospodarki rynkowej zostały wprowadzone w podobnym czasie. Porównanie dotyczy zarówno obowiązków sprawozdawczych przedsiębiorstw
prowadzących księgi rachunkowe, jak i tych, które prowadzą jedynie ewidencje
podatkowe. Podobne badania, dotyczące Europy, wcześniej zostały przeprowadzone przez Eirle, Schonefeldt 4. Wynikało z nich, że istnieje luka badawcza
w literaturze z zakresu sprawozdawczości finansowej sektora MSP, w szczególności w odniesieniu do mikroprzedsiebiorstw. Częściowo tę lukę badawczą
wypełniają dwa studia analiz przeprowadzone przez Komisję Europejską –
jedno z 2011 roku Study on Accounting requirements for SMEs. Final Report oraz
z 2015 roku Accounting Guide for SME. SME Accounting in Europe: insights provided by a desk research and survey. Należy jednak zauważyć, że w obu wymienionych badaniach analizie poddano rozwiązania obowiązujące w krajach
członkowskich Unii Europejskiej.
1.

Metodyka przeprowadzonych badań

Pierwsza część badań polegała na przeglądzie literatury, który został
przeprowadzony w styczniu 2016 roku wykorzystując elektroniczną bazę danych EBCSO oraz wyszukiwarkę internetową Google Scholar. W wyszukiwaniach posłużono się następującymi wyrażeniami w języku angielskim:
1.

Small business, SME.

3.

CEE, Eastern Europe, Poland, Latvia, Lithuania, Russia, Ukraine.

2.

Financial reporting, financial statements, financial reports, tax reporting.

Accounting Guide for SME. SME Accounting in Europe: insights provided by a desk research and survey, Ernst&Young 2015, s. 35, http://ec.europa.eu/growth, [dostęp dnia
15.01.2016].
3 Study on Accounting requirements for SMEs. Final Report, 2011, http://ec.europa.eu
[dostęp dnia 16.01.2016].
4 Eirle, B., Schonefeldt, A., The Research Landscape: research in SME financial reporting,
presentation 33rd EAA Congress 2010. http://eaa2010.eaa-online.org/ [dostęp dnia
14/01/2016].
2
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Przy każdym wyszukiwaniu użyto po jednym z wyrażeń z każdej grupy.
Ograniczeniem tego etapu badania jest fakt, że analizie podlegały tylko publikacje w języku angielskim, a nie w językach narodowych każdego z wybranych
krajów.

Przegląd literatury pozwolił stwierdzić, że większość publikacji z zakresu
sprawozdawczości finansowej MSP w Europie Wschodniej dotyczy MSSF dla
MSP w odniesieniu do jednego kraju, przykładowo: Rumunia (Neag 2010; Girbina, Albu, Albu 2011), Chorwacja (Baldarelli et. al., 2012), Estonia (Alver,
Alver, Talpas, 2014), Polska (Grabinski, Kedzior, Krasodomska, 2014), Czechy
(Mullerova, Pasekova, Hyblova 2010, Strouhal 2012), Rosja (Morozova 2014)
lub grupy państw, przykładowo (Borker 2012; Strouhal, Pasekova, Mullerova
2010; Albu et. al 2013; Albu, Albu 2014; Strouhal et. al. 2011; Strouhal et. al
2011a). Znacznie mniej publikacji dotyczy krajowych obowiązków sprawozdawczych MSP np. Rumunia – (Sava, Marza, Esanu 2013), Rosja (Solovyeva
2007), Czechy (Nerudova 2007), wybrane kraje Europy Wschodniej (Bogdan,
Cristea 2010). Niestety w wyniku przeglądu literatury nie zidentyfikowano
publikacji dotyczących obowiązków sprawozdawczych MSP wynikających
z prawa podatkowego w krajach Europy Wschodniej.

Druga część badania polegała na opracowaniu kwestionariusza, a następnie przesłaniu go do specjalistów z zakresu sprawozdawczości finansowej
w wybranych krajach. Kwestionariusz składał się z dwóch części. Pierwsza
dotyczyła sposobu definiowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
w wybranych krajach według różnych aktów prawnych. W tej części kwestionariusza zawarto również pytania dotyczące danych makroekonomicznych
sektora MSP.

W drugiej części kwestionariusza pytania dotyczyły obowiązków sprawozdawczych przedsiębiorstw sektora MSP, zarówno obowiązków wynikających z prawa bilansowego jak i podatkowego. Pytania dotyczyły również obowiązku stosowania przez podmioty gospodarcze MSSF dla MSP oraz obowiązywania krajowych standardów rachunkowości. Wyniki analizy porównawczej
przeprowadzonej przy użyciu kwestionariusza zostaną przedstawione w kolejnym punkcie artykułu.

Szczególnie trudnym na tym etapie badania okazało się zebranie informacji dotyczących ewidencji i sprawozdawczości podatkowej.
2.

Stan sektora MSP w wybranych krajach Europy Wschodniej

Podstawowym kryterium podziału przedsiębiorstw jest ich wielkość. Jednak kryteria klasyfikacji podmiotu do mikro, małych, średnich czy dużych
przedsiębiorstw nie są jednoznaczne. W wybranych krajach definicje poszczególnych grup przedsiębiorstw pojawiają się w Ustawach o rachunkowości (Łotwa, Liwa, Polska, Rosja) lub w innych regulacjach prawnych (Ukraina, Rosja,
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Polska, Łotwa). Syntetyczne zestawienie kryteriów klasyfikacyjnych prezentuje
Tabela 1.
Tabela 1. Definicje mikro, małych i średnich przedsiębiorstw według prawa
bilansowego Litwy, Łotwy, Polski i Rosji.
Wielkość
przedsiębiorstwa

Zatrudnienie

Przychody
ze sprzedaży

Wartość
aktywów

Inne kryteria

Litwa
Mikro

0-9

EUR 2 mln

EUR 1,5 mln

-

Małe

10-49

EUR 7 mln

EUR 5 mln

-

Średnie

50-249

EUR 40 mln

EUR 27 mln

-

Mikro

0-9

≤ EUR 2 mln

≤ EUR 2 mln

-

Małe

10 - 49

≤ EUR 10 mln

≤ EUR 10 mln

-

Średnie

50 - 249

≤ EUR 50 mln

≤ EUR 43 mln

-

Łotwa

Polska
Mikro

Małe
Średnie

Spółki
kapitałowe
Spółki
EUR 1,2 mln –
osobowe,
2 mln
osoby fizyczne
Jednostki nie
< 50
< PLN 34 mln
< PLN 17 mln
przekraczające
2 z 3 kryteriów
Brak definicji w prawie bilansowym, istnieje w Ustawie o swobodzie
gospodarczej
< 10

< PLN 3 mln

< PLN 1,5 mln

Rosja
Mikro

< 15

-

-

-

Małe

< 100

-

-

-

Średnie

100 - 250

-

-

-

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Accounting Law of the Republic
of Lithuania 6 November 2001 Nr. IX-574; Komisijas Regula(EK) Nr. 364/2004
2004. gada 25. Februāris; Ustawa z dnia 29 września o Rachunkowości , Dz.U.
1994. No 121. Poz. 59; Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» (в редакции от 29.06.2015 № 156-ФЗ).

Kraje Unii Europejskiej (Łotwa, Litwa, Polska) stosują do podziału przedsiębiorstw trzy miary: zatrudnienie, przychody ze sprzedaży oraz sumę aktywów. W Rosji jedynym kryterium jest liczba zatrudnionych – znacząco wyższa
niż w pozostałych państwach.
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Ustawa o rachunkowości nie jest jedynym aktem prawnym, który reguluje
podział przedsiębiorstw według wielkości. W Polsce i Rosji obowiązują dwie
definicje mikro, małego, średniego przedsiębiorstwa, jedna na potrzeby sprawozdawczości finansowej i druga dotycząca pozostałych obszarów działalności.
W Polsce obowiązuje prawo o swobodzie działalności gospodarczej spójne
z Rekomendacją Komisji Europejskiej z 6 maja 2003 roku 5. W Rosji zgodnie
z uchwałą rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 13 lipca 2015 roku nr 702 pojawia
się klasyfikacja przedsiębiorstw według kryterium wielkości jedynie ze względu na osiągane przychody ze sprzedaży. Na Łotwie w regulacjach podatkowych
pojawia się z kolei definicja mikrojednostki, o czym szerzej w punkcie
3 opracowania. Z kolei na Ukrainie kryteria klasyfikacji przedsiębiorstw według wielkości zawiera Kodeks Handlowy (tabela 2), brak jest takich uregulowań w ukraińskim prawie bilansowym. Podział przedsiębiorstw na Ukrainie
odbywa się według kryterium zatrudnienia oraz przychodów ze sprzedaży.
Wielkości tych kryteriów są zbieżne z wielkościami zatrudnienia oraz przychodów ze sprzedaży stosowanymi w Rekomendacji Komisji Europejskiej z 6 maja
2003 roku 6 z wyłączeniem wielkości majątku.
Tabela 2. Definicja mikro, małego, średniego przedsiębiorstwa na Ukrainie.
Wielkość
przedsiebiorstwa

Zatrudnienie

Przychody ze
sprzedaży

Wartość
aktywów

Inne kryteria

Ukraina
Mikro

0-10

≤ EUR 2 mln

-

-

Małe

10-50

≤ EUR 10 mln

-

-

Średnie

51-250

≤ EUR 50 mln

-

-

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Commercial Code Ukraine
http:/www.ukraine.fnst.org/files/1185/2014_11_03_SME_in_Ukraine_final.pdf

W czterech badanych krajach (Łotwa, Litwa, Polska, Ukraina) sektor MSP
to dominująca grupa podmiotów gospodarczych. Stanowią one blisko 100 %
ogółu przedsiębiorstw (Tabela 3). Wyjątkiem wśród analizowanych krajów jest
Rosja, w której mikro, małe i średnie podmioty stanowią 42,9% ogółu przedsiębiorstw. Należy jednak pamiętać, że definicja MSP w Rosji jest istotnie odmienna od definicji w pozostałych krajach, stąd porównywalność danych statystycznych w przypadku Rosji nie jest uzasadniona.

Commission Recommendation of May 6, 2003 concerning the definition of micro, small
and medium-sized enterprises, 2003/361/EC. http://eur-lex.europa.eu, [dostęp dnia
17.02.2016].
6 Commission Recommendation of May 6, 2003 concerning the definition of micro, small
and medium-sized enterprises, 2003/361/EC. http://eur-lex.europa.eu [dostęp dnia
17.02.2016].
5
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Tabela 3. Wielkość sektora MSP w ogóle przedsiębiorstw w wybranych krajach
Europy Wschodniej – stan na dzień 31.12.2013.
Wielkość
przedsiębiorstwa

Łotwa

Litwa

Polska

Rosja

Ukraina

Mikro

92,8%

90,4%

95,6%

37,8%

95,1%

Małe

6,0%

7,8%

3,3%

4,8%

3,8%

Średnie

1,0%

1,6%

0,9%

0,3%

1,1%

Sektor MSP

99,8%

99,8%

99,8%

42,9%

100%

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Łotwa – http://www.csb.gov.lv/
dati/statistikas-datubazes-28270.html; Litwa – SME Performance Review 2013
/2014, DIW ECON [dostęp dnia 07.05.2014]; Polska – Raport o stanie sektora
małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012–2013, PARP, Warszawa 2014, s. 14; https://www.parp.gov.pl/files/74/81/713/21789.pdf [dostęp dnia 13.11.2015] oraz swaid.stat.gov.pl [dostęp dnia 13.11.2015]; Rosja –
Малое и среднее предпринимательство в России. 2014: Стат.сб./ Росстат.
– M., 2014. – 86 с. http://smb.gov.ru/statistics/officialdata/ [dostęp dnia
12.11.2015], Ukraina – https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2012/fin/
osp/osp_u/osp_u.htm [dostęp dnia 12.11.2015].

Porównanie udziału zatrudnionych w tym sektorze wyraźnie wskazuje na
istotne znaczenie miejsc pracy, jakie oferują te podmioty w gospodarkach
omawianych krajów. Przeciętne zatrudnienie w MSP w analizowanych państwach to 73.12% ogółu zatrudnionych – od 69.5% w Polsce do 78.5% na Litwie. Rozkład zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach na
Litwie i Łotwie jest równomierny w przeciwieństwie do Polski, Ukrainy i Rosji.
W przypadku Łotwy, Litwy, Ukrainy, Rosji zatrudnienie w mikro podmiotach
jest niższe niż wynosi średnia Unii Europejskiej, w przeciwieństwie do Polski,
w której zatrudnienie w mikroprzedsiębiorstwach jest o 8.8 punkta procentowego wyższe. Wynika to prawdopodobnie z faktu, że na polskim rynku pracy
od kilku lat bardzo popularne stało się samozatrudnienie. W małych podmiotach najwięcej zatrudnionych jest w Rosji 36,1%, a najmniej w Polsce 13,7%.
Z kolei średnie przedsiębiorstwa zatrudniają najwięcej osób na Ukrainie 36,9%
w porównaniu z 8,9% zatrudnionych w Rosji.
Przedstawione powyżej dane makroekonomiczne charakteryzujące sektor
MSP w poszczególnych krajach potwierdzają wagę i znaczenie tego sektora
w ich gospodarkach. Jest to przesłanką stwierdzenia, że należy poszukiwać
efektywnych narzędzi wspierających zarządzających tymi jednostkami oraz
istotnym jest kreowanie systemów informacyjnych odpowiadających ich potrzebom i dostosowanych do ich zasobów finansowych i organizacyjnych.
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3.

Sprawozdawczość podatkowa i finansowa przedsiębiorstw sektora
MSP w wybranych krajach Europy Wschodniej – wyniki badań

Zgodnie z regulacjami prawnymi obowiązującymi w analizowanych krajach przedsiębiorstwa w zależności od wielkości są zobligowane do prowadzenia ewidencji gospodarczej na potrzeby prawa podatkowego (dotyczy mniejszych jednostek) i sporządzania bardzo prostej sprawoz-dawczości na jego
potrzeby lub do prowadzenia ksiąg rachunkowych i spo-rządzania sprawozdań
finansowych. W Polsce grupa przedsiębiorstw prowadzących wyłącznie ewidencję podatkową stanowi 86 %wszystkich zarejestrowanych podmiotów7,
podobnie jak w Rosji, gdzie jednostki prowadzące wyłącznie ewidencję podatkową stanowią 88% 8 przedsiębiorstw. Statystyki krajowe w tym zakresie nie
były niestety dostępne dla Litwy, Łotwy i Ukrainy.

Kryteriami zwolnienia mniejszych jednostek z prowadzenia ksiąg rachunkowych w badanych krajach są: forma prawna i przychody ze sprzedaży. Analizując kryterium forma prawna można zauważyć, że zwolnione z pro-wadzenia
ksiąg rachunkowych są osoby fizyczne (Polska, Łotwa, Rosja, Ukraina 9), spółki
osobowe (Polska, Rosja 10). Spółki kapitałowe we wszystkich analizowanych
krajach nie podlegają temu zwolnieniu. W przypadku przychodów ze sprzedaży
limity zwalniające przedsiębiorstwa istotnie się różnią. W Polsce limit ten wynosi 1 200 000 Euro, na Łotwie 300 000 Euro 11, w Rosji 45 milionów rubli, co
stanowi około 540 000 Euro 12. Niestety autorzy nie uzyskali informacji w tym
zakresie dotyczącej Litwy i Ukrainy, co nie oznacza, że takie progi przychodów
ze sprzedaży w tych dwóch krajach nie istnieją.

Formy prowadzenia ewidencji zdarzeń gospodarczych na potrzeby podatku dochodowego zbliżone są w Polsce i Rosji. Jednostki podlegające wyłącznie
regulacjom prawa podatkowego mogą prowadzić jedną z trzech form ewidencji

www.swaid.stat.gov.pl, [dostęp dnia13.11.2015].
Филобокова Л.Ю., Григорьева О.В. Налоговая политика и налогообложение
субъектов малого предпринимательства // Аудитор, 2014, № 12
9 Brak szczegółowych danych o Litwie.
10 Brak szczegółowych danych o Litwie.
11 Ponadto na Łotwie obowiązuje tzw. podatek dla mikro przedsiębiorstw. Podatek ten
mogą płacić jednostki, które spełniają następujące kryteria:
– przychody ze sprzedaży nie wyższe niż 100,000 Euro;
– wspólnikami spółek z o.o. są wyłącznie osoby fizyczne;
– członkami zarządu sp. z o.o. są wyłącznie zatrudnieni w mikrojednostkach;
– zatrudnienie nie przekracza 5 osób;
– przychód zatrudnionego w mikrojednostce nie przekracza miesięcznie 720 Euro.
Mikrojednostką mogą być: przedsiębiorstwa osobowe, gospodarstwa rolnicze i rybne,
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, osoby nie będące wspólnikami w spółkach.
https://www.vid.gov.lv/ [dostęp dnia 03.05.2016].
12 1 rubel = 0,0524 PLN; 1 Euro = 4,3589 PLN. Średni kurs rubla i Euro na dzień
29.02.2016, www.nbp.pl
7
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podatkowych: podatkową księgę przychodów i rozchodów (PKPiR), ryczałt od
przychodów ewidencjonowanych lub kartę podatkową. Prowadzenie ewidencji
przychodów i kosztów na potrzeby podatkowe jest również obligatoryjne na
Ukrainie, Łotwie i Litwie. Ponadto na Ukrainie w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej zobowiązanym się jest do prowadzenia dodatkowych ewidencji. Na Łotwie ewidencja podatkowa prowadzona powinna
być zgodnie z zasadą kasową rachunkowości 13 w prze-ciwieństwie do Polski,
gdzie obowiązuje zasada memoriału.
Obowiązki związane ze sprawozdawczościa finansową przedsiebiorstw
sektora MSP w badanych krajach są okreslone w krajowych regulacjach
prawnych. W żadnym z badanych krajów MSSF dla MSP nie jest obowiązkowy.
Zestawienie obowiązków sprawozdawczych wynikające z prawa bilansowego
dotyczące mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Łotwie, Litwie, Polsce,
Ukrainie i Rosji zawiera tabela 4.

13 Arbidāne, I. & Poļaka, G. & Ruža, O.,(2015). Calculation of Financial Indicators
in a Single-Entry Accounting System. w: Journal of Social Sciences, 1(7).
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Tabela 4. Elementy sprawozdania finansowego w wybranych krajach Europy
Wschodniej.
Element
sprawozdania
finansowego
Bilans
Rachunek
zysków i strat
Noty objaśniające do
sprawozdania
finansowego
Rachunek
przepływów
pieniężnych

Zestawienie
zmian
w kapitale
własnym

Łotwa

Litwa.

Polska

Rosja

Ukraina

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Jednostki,
które przekraczają
2z3
warunków:
-zatrudnienie 25 os
- suma bilansowa
EUR 400 000

Nie dotyczy mikro
i małych
jednostek

Nie dotyczy
mikrojednostek

+

Jednostki,
które przekraczają 2 z 3
warunków:

+

-zatrudnienie
50 os
Nie dotyczy
mikro i małych jednostek

- przychody
ze sprzedaży
EUR 800 000

- suma
bilansowa
EUR 2 500 000
- przychody
ze sprzedaży
EUR 5 000 000,
spółki akcyjne
z wyłączeniem
mikro i małych,
spółki giełdowe

Tylko
w przypadku, gdy jest
to niezbędne do oceny sytuacji
finansowej
i majątkowej podmiotu

Nie dotyczy mikro
i małych
jednostek

Źródło: opracowanie własne na podstawie Act of 1January 1993 Accounting /
Likums par Grāmatvedības likums/; http://likumi.lv/doc.php?id=66460, Law
on Financial Statements of Entities 6 November 2001 No IX-575; Ustawa z dnia
29 września o rachunkowości, Dz.U. 1994. No 121. Poz. 591; Федеральный
закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Статья 14; Приказ
Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской
отчетности» (в ред. от 06.04.2015 № 57н); Информация Минфина России N
ПЗ-3/2012 и N ПЗ-3/2015; Письмо Минфина России от 03.04.2012 N 03-0207/1-80; The Act of Accounting and Financial Reporting of Ukraine
(16/07/1999 # 996) and Cabinet of Ministers of Ukraine # 419.

We wszystkich analizowanych krajach obowiązkowo sporządzany przez
MSP jest bilans i rachunek zysków i strat (z wyjatkiem przedsiebiorstw
nieuzyskujacych przychodów z działalności gospodarczej w Rosji). W przypad155

ku not objaśniających do sprawozdania finansowego obowiązkowo są one
przygotowywane przez MSP na Łotwie i Litwie oraz małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce i średnie przedsiębiorstwa na Ukrainie. W Polsce mikro
podmioty, jezeli nie sporządzają not objaśniających do sprawozdania finansowego muszą dołączyć informacje uzupełniające do bilansu. W Rosji noty objaśniające do sprawozdania finansowego należy sporządzić, jeżeli jest to
niezbędne do oceny sytuacji finansowo-majątkowej przedsiębiorstwa. W przypadku rachunku przepływów pieniężnych i zestwienia zmian w kapitale własnym w większości badanych krajów z tych sprawozdań są zwolnione mikro
i małe jednostki. Rachunek przepływów pieniężnych jest obowiązkowy tylko
dla jednostek z sektora MSP na Litwie, polskich średnich spółek akcyjnych,
polskich przedsiębiorstw MSP notowanych na rynku kapitałowym oraz dla
średnich przedsiębiorstw na Ukrainie. Ponadto na Łotwie i w Polsce rachunek
przepływów pieniężnych jest obligatoryjnie sporządzany przez MSP, które
przekraczają określone kryteria przedstwione w tabeli 4. Porównując te
kryteria z kryteriami klasyfikacyjnymi przedsiębiorstwa do danej grupy według
wielkości można stwierdzić, że obowiązek ten raczej nie dotyczy mikro
jednostek. Zestawienie zmian w kapitale własnym obowiązkowo przygotowują
wszystkie średnie przedsiebiorstwa z Litwy i Ukrainy. W przypadku Polski
i Łotwy w stosunku do tego elementu sprawozdania finansowego obowiązują te
same kryteria co dla rachunku przepływów pieniężnych.
Zakończenie

Globalizacja gospodarki wymusiła na służbach finansowo-księgowych
zmianę podejścia. To znaczy odejście od gromadzenia danych w kierunku
przygotowania informacji wspierających podejmowanie decyzji zarządczych.
Informacja jest produktem systemu rachunkowości, prezentowanym jej odbiorcom w zagregowanej formie w postaci sprawozdań finansowych. Jednostki
sektora MSP, przede wszystkim mikro i małe przedsiębiorstwa, mają w badanych krajach Europy Wschodniej ograniczone obowiązki w zakresie sprawozdawczości finansowej, a duża część z nich nie przygotowuje żadnych
sprawozdań finansowych, tylko bardzo syntetyczne zestawienia danych
finansowych na potrzeby podatku dochodowego ograniczające sie głównie do
przychodów i kosztów. Należy jednak pamiętać, że organizacja, zakres i kształt
sprawozdawczości finansowej MSP decyduje w sposób bezpośredni o możliwościach rozwojowych tego sektora, a w ślad za tym o wzroście i rozwoju gospodarek, w których te podmioty funkcjonują.

W gospodarkach badanych krajów MSP są najistotniejszą grupą przedsiębiorstw, zatrudniającą blisko ¾ ogółu zatrudnionych. Należy jednak podkreślić,
że różnice w definiowaniu mikro, małych i średnich przed-siębiorstw w wybranych krajach powodują, że porównania danych statystycz-nych są obciążone
pewnym błędem. Dla udoskonalenia porównań międzynarodowych wskazanym zatem byłoby ujednolicenie kryteriów klasyfikacji przedsiębiorstw, a
w szczególności:
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1.
2.
3.

Stosowanie w wybranych kryteriach definicyjnych jednorodnej waluty
np. Euro. Obecnie w Polsce i Rosji w niektórych kryteriach obowiązuje odpowiednio PLN i RUB.
Uzupełnienie w przypadku Ukrainy kryteriów o kryterium wartość sumy
bilansowej.

Stosowanie jednej definicji MSP na potrzeby sprawozdawczości finansowej i innych obszarów działalności. Obecnie w Polsce, Rosji, na Łotwie obowiązują różne definicje.

Przeprowadzona analiza porównawcza wskazuje, jak różne obowiązki
w zakresie sprawozdawczości mają MSP w analizowanych krajach, szczególnie
róznice dotyczą mikro i małych jednostek. Różnice w zakresie obowiązków
sprawozdawczych dotyczą wszystkich krajów bez względu na to czy dany kraj
jest członkiem Unii Europejskiej. Skutkiem tego jest różny zakres uzyskiwanych
od MSP informacji. Największe problemy przy porównaniu obowiązków
sprawozdawczych sektora MSP dotyczyły podmiotów nieprowadzących ksiąg
rachunkowych. Należy zauważyć, że progi dopuszczające zwolnienie z prowadzenia ksiag rachunkowych w badanych krajach istotnie się różnią od 1,2 mln
Euro w Polsce do 300 tysięcy Euro na Łotwie, stąd rozwiązania w zakresie
podatkowych obowiązków sprawozdawczych są istotnie różne. Największy
zakres informacji dotyczący działalności MSP nieprowadzących ksiąg
rachunkowych można uzyskać w Polsce, co wynika z najwyższej wartości progu
zwalniającego z prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jednak harmonizacja na
poziomie międzynarodowym w tym zakresie wydaje się być bardzo trudna.
Ponadto brak jest publikacji w języku angielskim dotyczących sprawozdawczości tej grupy przedsiębiorstw. Znacznie to utrudnia przeprowadzanie
porównań międzynarodowych i nie oznacza, że kwestia dostępności informacji
finansowych o tych podmiotach jest mało istotna w praktyce gospodarczej.
Przykładowo w Polsce i Rosji podmioty sporządzające tylko taką sprawozdawczość stanowią odpowiednio 86% i 88% przedsiębiorstw14.

Zgodnie z art. 4.1 Dyrektywy Europejskiej 2013/34/EU sprawozdanie
finansowe powinno składać się przynajmniej z bilansu, rachunku zysków i strat
oraz not objaśniających do bilansu. W badanych krajach wszystkie jednostki
bez względu na wielkość sporządzają bilans i rachunek zysków i strat. Na
Liwtie i Łotwie noty objaśniające do sprawozdania finansowego są obligatoryjnym elementem sprawozdania finansowego mikro, małych i średnich
podmiotów, w Polsce małych i średnich jednostek, na Ukrainie średnich
jednostek. To pokazuje, że nawet w karajch Unii Europejskiej obowiązki
sprawozdawcze wynikające z prawa bilansowego nie są jednorodne chociaż od
wielu lat trwa dyskusja i opracowywane są standardy i rekomendacje w tym
obszarze. Być może wskazanym byłoby nie łączenie w jedną grupę mikro
14

Dane statystyczne w tym zakresie z pozostałych badanych krajów były niedostępne.
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i średnich przedsiębiorstw, co zwiększyłoby użyteczność i popularność europejskich rozwiązań.

Analiza przeprowadzona przez autorów obejmowała tylko ocenę obowiązków sprawozdawczych w zakresie sprawozdawczości finansowej, wskazanym
byłoby zatem w dalszych badaniach dokonać analizy zakresu informacji
zawartych w poszczególnych elementach sprawozdań finansowych MSP.
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Streszczenie

Celem artykułu jest analiza porównawcza obowiązków sprawozdawczych
przedsiębiorstw sektora MSP w Polsce, Ukrainie, Litwie, Łotwie i Rosji. Istotność tej grupy przedsiębiorstw dla gospodarek analizowanych państw potwierdzają zaprezentowane w artykule dane statystyczne dotyczące sektora
MSP. Porównanie dotyczy zarówno obowiązków sprawozdawczych przedsiębiorstw prowadzących księgi rachunkowe, jak i tych, które prowadzą jedynie
ewidencje podatkowe. W artykule scharakteryzowano elementy sprawozdania
finansowego, które są obligatoryjnie tworzone przez mikro, małe i średnie
przedsiębiorstwa, wskazując na różnice występujące w wybranych krajach.
Ponadto opisano podatkowe formy ewidencji gospodarczej obowiązujące
w badanych państwach.
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Summary
The purpose of the paper is to provide information about the current legal accounting requirements in Poland, Latvia, Lithuania, Russia, Ukraine for the
SMEs which are not covered by harmonised EU accounting rules; and to carry
out a comparative analysis of the components of financial statements and tax
reporting. The analysis concerns reporting obligations of both, the entities
which keep account books, as well as those which are not required to do so.
The results of the analysis of macroeconomic data, which are presented in the
article, will indicate significance of this sector in Latvia, Lithuania, Poland, Russia and Ukraine. Literature studies and analysis of the national legal regulations
allowed authors to indicate different ranges of the mandatory elements of the
financial statements and of the additional information which the entities from
the SME sector must prepare in individual countries. The article also presents
the differences which exist in case of tax evidence and tax reporting. As a result,
the scope of the financial information for decision-making and for evaluation
of the enterprises is not homogenous in the researched Eastern-European
countries.
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ZASTOSOWANIE TRENDÓW PRZEŁĄCZNIKOWYCH
W ANALIZIE PŁAC REALNYCH W POLSCE
Słowa kluczowe: płaca realna, wzrost płac, stopa wzrostu płac, liniowy trend przełącznikowy, wykładniczy trend przełącznikowy.

APPLICATION OF THE SWITCHING TRENDS IN ANALYSIS OF THE REAL
WAGES IN POLAND

Keywords: real wage, wages growth, rate of the wages growth, linear switching trend,
exponential switching trend.

Wstęp
Rozważmy informacje zawarte w tablicy 1, dotyczące przeciętnych miesięcznych płac nominalnych (WN) i realnych (W) w Polsce w latach 1995–2015.

Tablica 1. Wynagrodzenia nominalne (WN), indeks poziomu cen (ICK), wynagrodzenia realne w cenach roku 1995 (W95) oraz roku 2015 (W15 i roczne przyrosty płac realnych (dW) oraz stopy wzrostu płac realnych (rW) w Polsce
w latach 1995–2015.
ROK

WN

ICK

W95

W15

dW15

rW%

1995

849,8

1,0000

849,8

2194,8

63,3

2,97

1996

1075,4

1,1991

896,9

2316,2

121,5

5,53

1997

1310,9

1,3777

951,5

2457,4

141,1

6,09

1998

1516,2

1,5403

984,4

2542,2

84,9

3,45

1999

1697,1

1,6527

1026,9

2652,0

109,7

4,32

2000

1893,7

1,8197

1040,7

2687,8

35,8

1,35

2001

2045,1

1,9197

1065,3

2751,3

63,5

2,36

2002

2133,2

1,9562

1090,5

2816,3

65,0

2,36

2003

2185,6

1,9724

1108,1

2861,7

45,4

1,61

2004

2273,4

2,0414

1113,6

2876,1

14,4

0,50

2005

2360,6

2,0845

1132,5

2924,7

48,6

1,69
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ROK

WN

ICK

W95

W15

dW15

rW%

2006

2475,9

2,1054

1176,0

3037,0

112,4

3,84

2007

2672,6

2,1580

1238,4

3198,4

161,4

5,31

2008

2942,2

2,2487

1308,4

3379,1

180,7

5,65

2009

3101,7

2,3274

1332,7

3441,8

62,7

1,86

2010

3224,1

2,3879

1350,2

3487,0

45,1

1,31

2011

3403,5

2,4906

1366,5

3529,2

42,2

1,21

2012

3530,5

2,5828

1366,9

3530,2

1,0

0,03

2013

3659,1

2,6061

1404,2

3626,4

96,2

2,72

2014

3777.8

2,6061

1449,6

3743,7

117,33

3,24

2015

3900,0

2,5826

1510.1

3900,0

156,3

4,17

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Analizując informacje zawarte w tablicy 1 zauważmy, że płace te w ujęciu
nominalnym wzrosły z poziomu 849,80 złotych w roku 1995 do poziomu
3900,00 złotych w roku 2015. Oznacza to, iż płace nominalne na przestrzeni
rozpatrywanych lat wzrosły o około 358,9%. Z drugiej strony w tym samym
przedziale czasowym indeks poziomu cen dóbr konsumpcyjnych (ICK) wzrósł
z poziomu 1,00 w roku 1995 do poziomu 2,5826 w roku 2015. Wskazuje to,
iż z pewnym przybliżeniem siła nabywcza 1000 zł z roku 1995 była równoważna sile nabywczej 2583 zł z roku 2015. Jednocześnie oznacza to, że poziom
cen dóbr konsumpcyjnych na przestrzeni rozważanych lat wzrósł o 158,3%.
Z uwagi na wyższą dynamikę przyrostu płac nominalnych od dynamiki przyrostu poziomu cen możemy uznać, iż generalnie płace realne na przestrzeni analizowanych lat wzrosły.
Pogłębiona analiza zmian płac wymaga wyrażenia ich w cenach stałych
z wyróżnionego roku.

Celem wyrażenia płac realnych w cenach roku 1995 należy podzielić elementy kolumny WN w tablicy 1 przez elementy kolumny ICK, co w ujęciu formalnym zapiszemy następująco:

W95 : Wt1995 =

WN t
[ zł ]
ICK t

(1)

Analizując elementy kolumny W95 - wyliczone według powyższego wzoru
– stwierdzamy, iż urealnione płace w cenach roku 1995 wzrosły z poziomu
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849,80 zł w roku 1995 do 1510,10 zł w roku 2015. Jednak urealnione w ten
sposób płace odnoszą się do historycznego poziomu cen z przed ponad 20 lat.
Z pozycji dzisiejszego obserwatora, niepamiętającego siły nabywczej pieniądza
w roku 1995, właściwsze wydaje się wyrażenie płac realnych w cenach roku
aktualnego, w tym wypadku roku 2015. Dlatego, też celem wyrażenia płac realnych w cenach roku 2015 należy elementy kolumny W95 przemnożyć przez
poziom cen z roku 2015, czyli przez 2,5826, co w zapisie formalnym przedstawia się następująco:

W15 : Wt2015 =

WN t
WN t
=
⋅ 2,5826 [ zł ]
ICK t / ICK 2015 ICK t

(2)

Analizując elementy kolumny W15, wyliczone według powyższego wzoru,
stwierdzamy iż urealnione płace w cenach roku 2015 w roku 1995 wynosiły
2194,8 zł. Oczywiście płace realne w roku 2015 wyrażone w cenach tego samego roku są równe płacy nominalnej z tegoż roku. Dla lepszego zobrazowania
kształtowania się płac realnych w analizowanych latach rozważmy ich obraz
graficzny przedstawiony na wykresie 1.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji zawartych w Tablicy 1.

Z analizy wykresu wynika, iż płace realne wykazywały zmienne tendencje
wzrostu w dających się wyodrębnić podokresach. Powinno to rzutować na
zmianę rocznych przyrostów płac realnych oraz ich rocznych stóp wzrostu.
W tym kontekście postawić możemy następujące pytania:
–
–

w jakim stopniu zmienne tendencje zmian płac realnych rzutowały na ich
roczne przyrosty oraz ich roczne stopy wzrostu zmienne?

czy można wyróżnić podokresy o zbliżonych przyrostach i stopach wzrostu płac realnych?
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1.

Roczne przyrosty i stopy wzrostu płac realnych w Polsce w latach
1995–2015 1

Na wstępie umówmy się, że w dalszej części artykułu odwoływać się będziemy do płac realnych wyrażonych w cenach roku 2015, co oznacza,
iż W=W15. W warunkach przyjętej umowy roczny przyrost (wzrost) płac realnych (dW) w zapisie formalnym przedstawia się następująco:

dW : ∆Wt = Wt − Wt −1 [ zł ]

(3)

Wyliczone według powyższej formuły roczne przyrosty płac realnych
przedstawiono w tablicy 1, w kolumnie oznaczonej jako dW. Dla lepszego zobrazowania wyliczone przyrosty te przedstawiono na wykresie 2.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji zawartych w Tablicy 1.

Analizując informacje zawarte w tablicy 1 oraz na wykresie 2 stwierdzamy, iż stosunkowo wyraźnie daje się wyodrębnić następujące podokresy o zbliżonych rocznych przyrostach płac:
I. lata 1996–1999,
II. lata 2000–2005,
III. lata 2006–2008,
IV. lata 2009–2012,
V. lata 2013–2015.

1 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.
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Wstępnie możemy uznać, że średnio najwyższe przyrosty płac realnych
daje się zaobserwować w trzecim podokresie, obejmującym lata poprzedzającym światowy kryzys gospodarczy. Na tle przyrostów płac realnych warto rozważyć ich dynamikę. W tym celu obliczamy ich roczną stopę wzrostu (rW) według następującej formuły:

rW % : rWt % =

∆Wt
⋅ 100
Wt −1

(4)

Oceńmy wyliczone według powyższej formuły roczne stopy płac realnych
przedstawiono w tablicy 1. Ich obraz graficzny ujęto na wykresie 3.

Analizując informacje zawarte w tablicy 1 oraz na wykresie 3 stwierdzamy, iż stosunkowo wyraźnie daje się wyodrębnić następujące podokresy o zbliżonych rocznych stopach wzrostu płac realnych:
I. lata 1996–1999,
II. lata 2000–2005,
III. lata 2006–2008,
IV. lata 2009–2012,
V. lata 2013–2015.

Porównując wykresy 2 i 3 można stwierdzić, że podokresy dotyczące przyrostu płac realnych pokrywają się z podokresami dotyczącymi ich stóp wzrostu.
Obecnie jednak należałoby uznać, że średnio najwyższe stopy wzrosty płac
realnych daje się zaobserwować w pierwszym podokresie, obejmującym lata
1996-1999 i nie pokrywa się z podokresem o najwyższych przyrostach płac
realnych z lat 2006–2008.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji zawartych w Tablicy 1.
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W kontekście wyodrębnionych – ze względu na podobieństwo przyrostów
płac realnych oraz ich stóp wzrostu – podokresów warto zastanowić się nad
rozwiązaniami modelowymi pozwalającymi oszacować z jednej strony średnie
przyrosty płac realnych oraz z drugiej strony określającymi ich średnie stopy
wzrostu w wyróżnionych podokresach.
2.

Liniowy model trendu przełącznikowego płac realnych w Polsce
w latach 1995–2015

W ujęciu klasycznym liniowy model trendu płac realnych zapiszemy w następujący sposób:

W (t , ε t ) : Wt = β 0 + β1 ⋅ t + ε t

(5)

gdzie:

t = (0),1,2,3,..., n – numer obserwacji (roku), (t=0 – nieobserwowany
okres inicjujący),

Wt

– płaca realna w okresie (roku) t,

β 0 , β1

– parametry strukturalne modelu (nielosowe),

εt

– składnik zakłócający modelu o charakterze losowym.

W powyższym modelu wyodrębniamy trend (TrWt), który z uwagi na nielosowy charakter parametrów strukturalnych modelu (β0, β1) oraz zmiennej
czasowej (t), uznany może być za trend deterministyczny, co zapiszemy następująco:

~
TrWt = W (t ) : Wt = β 0 + β1 ⋅ t

(6)

Zauważmy, że w okresie (t-1) funkcję trendu deterministycznego zdefiniujemy następująco:

~
TrWt −1 = W (t − 1) : Wt −1 = β 0 + β1 ⋅ (t − 1)

(7)

Obecnie odejmując od funkcji (6) funkcję postaci (7) otrzymujemy roczny
przyrost trendu deterministycznego:

~
dTrWt : ∆Wt = β1

(8)

Na podstawie powyższego powiemy, że przeciętny roczny przyrost płac
realnych wynosi β1 złotych, jako że parametr ten jest współczynnikiem kierunkowym trendu. Z kolei parametr β0 wyznacza hipotetyczny poziom trendu pła-

~

cy realnej ( W0 ) w okresie inicjującym, tzn. gdy t=0. Z przeprowadzonych wcześniej analiz wynika, iż w pięciu wyodrębnionych podokresach zmieniają się
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w sposób zasadniczy przyrosty płac realnych. Oznacza to, że w okresach tych
zmieniają się zarówno parametry kierunkowe funkcji trendu jak i parametry
wartości inicjujących przebieg tego trendu. 2 Uwzględniając wcześniej sformułowane wnioski zaproponować możemy następujący liniowy model trendu
przełącznikowego kształtowania się płac realnych:

W (t , X t = j , ε t ) : Wt = β 0 + β 00 X 00 + β 06 X 06 + β 09 X 09 + β13 X 13 +

gdzie:

+ ( β1 + β1,00 X 00 + β1,06 X 06 + β1,09 X 09 + β1,13 X 13 ) ⋅ t + ε t
(9)

t=1,2,...21 zmienna czasowa dla lat 1995–2015,

0 w latach 1995 − 1999
X 00 = 
1 w latach 2000 − 2015

0 w latach 1995 − 2005
X 06 = 
1 w latach 2006 − 2015
0 w latach 1995 − 2008
X 09 = 
1 w latach 2009 − 2015
0 w latach 1995 − 2012
X 13 = 
1 w latach 2013 − 2015
W powyższym modelu wyodrębniamy następującą funkcję trendu przełącznikowego:
~
TrWt = W (t , X t = j ) : Wt = β 0 + β 00 X 00 + β 06 X 06 + β 09 X 09 + β13 X 13 +

+ ( β1 + β1,00 X 00 + β1,06 X 06 + β1,09 X 09 + β1,13 X 13 ) ⋅ t
(10)

Na podstawie funkcji trendu przełącznikowego w następujący sposób
określimy roczne przyrosty płac realnych (dTrWt) w wyodrębnionych podokresach:
– Podokres I dla lat 1995–1999:

~
dTrWt I : ∆Wt I = β1

(11.1)

2 Na temat wykorzystania zmiennych zero-jedynkowych do opisania zmian w czasie
wyrazu wolnego oraz zmian współczynników kierunkowych literatura ekonometryczna
jest stosunkowo bogata. Jednak bardzo interesujące uwagi na temat postępowania przy
konstruowaniu modelu ekonometrycznego, sposobu prezentacji i interpretacji wyników
oszacowań oraz testowaniu stabilności tego typu modeli znajdziemy w pozycji: Maddala
G.,S.: Introduction to Econometrics, John Wiley & Sons LTD, New York 2001, s. 302–316.
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– Podokres II dla lat 2000–2005:
~
dTrWt II : ∆Wt II = β1 + β1,00

(11.2)

– Podokres III dla lat 2006–2008:
~
dTrWt III : ∆Wt III = β1 + β1,00 + β1,06

(11.3)

– Podokres IV dla lat 2009–2012:
~
dTrWt IV : ∆Wt IV = β1 + β1,00 + β1,06 + β1,09

(11.4)

– Podokres V dla lat 2012-2015:
~
dTrWtV : ∆WtV = β1 + β1,00 + β1,06 + β1,09 + β1,13

(11.5)

Celem oszacowania modelu (9) dokonujemy jego transformacji do następującej postaci:

Wt = β 0 + β 00 X 00 + β 06 X 06 + β 09 X 09 + β13 X 13 +

+ β1 ⋅ t + β1,00 ( X 00 ⋅ t ) + β1,06 ( X 06 ⋅ t ) + β1,09 ( X 09 ⋅ t ) + β1,13 ( X 13 ⋅ t ) + ε t
(12)

Na podstawie danych statystycznych zawartych w tablicy 1 oszacowano
parametry strukturalne modelu (12) stosując metodę najmniejszych kwadratów (MNK). Wyniki oszacowań przedstawiają się następująco (patrz: Dodatek
A):

Wˆ t = 2090,4+ 339,6 ⋅ X 00 − 1448,7 ⋅ X 06 + 2008,5 ⋅ X 09 − 1969,1 ⋅ X 13 +
(121, 2 )

(8,89 )

( −9,33)

( −7,5)

(10,34 )

+ 114,0⋅ t − 68,2 ⋅ ( X 00 ⋅ t ) + 125,2 ⋅( X 06 ⋅ t ) − 140,3 ⋅ ( X 09 ⋅ t ) + 106,1 ⋅( X 13 ⋅ t )
( 21,93)

( −10, 46 )

(10, 2 )

( −10, 2 )

( 7,71)

R = 0,9994; S e = 16,45; DW = 2,1076
2

(13)

Pod ocenami parametrów zamieszczono wartości statystyki t-Studenta.
Warto zauważyć, że wartość krytyczna statystyki tα=0,05=2,306 dla [n-(k+1)]=11
liczby stopni swobody. Z uwagi na fakt, iż w każdym przypadku tij >
tα=0,05=2,306 powiemy, że poddane szacowaniu parametry w sensie statystycznym istotnie różnią się od zera. Uwzględniając ponadto wyliczoną statystykę
DW, wykluczającą występowanie dodatniej autokorelacji składników losowych,
mamy silne podstawy, aby uznać poprawność doboru opóźnień w zbiorze
zmiennych zero-jedynkowych. Tym samym zaproponowaną postać trendu
przełącznikowego uznać możemy za wiarygodną. Ponadto na podstawie współczynnika determinacji (R2) stwierdzamy, że udział zmienności teoretycznej
płacy realnej – określonej przez model – w zmienności empirycznej płacy realnej wynosi 99,94%. Ponadto na podstawie odchylenia standardowego reszt (Se)
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powiemy, że wartości rzeczywiste płac realnych wyrażonych w cenach roku
2015 odchylają się od wartości teoretycznych przeciętnie o 16,54 złote.

Dla celów analitycznych powyżej przedstawiony model wygodnie jest zapisać w następującej formie:

FTrWt : Wˆ t = 2090,4 + 339,6 X 00 − 1448,7 X 06 + 2008,5 X 09 − 1969,1X 13 +
+ (114,0 − 68,2 X 00 + 125,2 X 06 − 140,3 X 09 + 106,1X 13 ) ⋅ t
(14)

ˆ

Warto zauważyć, że wartości teoretyczne płac realnych (Wt ) faktycznie
wyznaczają oszacowanie funkcji trendu przełącznikowego (FTrWt), czyli są
dopasowaniem wartości (ang. fitted values) trendu przełącznikowego do danych rzeczywistych. Zostało to zaznaczone w zapisach (13) i (14) oszacowanej
postaci modelu. Obraz graficzny oszacowanego trendu przełącznikowego
przedstawiono na wykresie 4.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie oszacowanego modelu (14).

Obecnie, na podstawie wyrażenia (14) – wykorzystując zdefiniowania
zmiennych zero-jedynkowych i jednocześnie zgodnie ze zdefiniowaniami rocznych przyrostów płac realnych, sformułowanymi w (11.1)–(11.5) – przedstawić możemy oszacowania liniowych modeli trendów wraz z ocenami rocznych
przyrostów płac dla następujących podokresów:
– Podokres I: lata 1995-1999:

FTrWt I : Wˆ t I = 2090,4 + 114,0 ⋅ t ⇒ ∆Wˆ I = 114,0

– Podokres II: lata 2000-2005:

FTrWt II : Wˆ t II = 2430,0 + 45,8 ⋅ t ⇒ ∆Wˆ II = 45,8
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(15.1)
(15.2)

– Podokres III: lata 2006-2008:

FTrWt III : Wˆ t III = 981,3 + 171,0 ⋅ t ⇒ ∆Wˆ III = 171,0

– Podokres IV: lata 2009-2012:

FTrWt IV : Wˆ t IV = 2989,8 + 30,7 ⋅ t ⇒ ∆Wˆ IV = 30,7

– Podokres V: lata 2013-2015 :

FTrWtV : Wˆ tV = 1020,7 + 190,8 ⋅ t ⇒ ∆Wˆ t = 190,8

(15.3)
(15.4)
(15.5)

Na podstawie powyżej przedstawionych oszacowań liniowego modelu
trendu przełącznikowego płac realnych powiemy, że przeciętny roczny przyrost miesięcznych płac realnych wyrażonych w cenach roku 2015 wynosił odpowiednio:
I. 114,00 zł w latach 1995–1999,
II. 45,80 zł w latach 2000–2005,
III. 171,00 zł w latach 2006–2008,
IV. 30,70 zł w latach 2009–2012,
V. 190,80 zł w latach 2013–2015.
3.

Wykładniczy model trendu przełącznikowego płac realnych w Polsce
w latach 1995–2015

Celem określenia dynamiki wzrostu oraz oszacowania przeciętnej stopy
wzrostu płac realnych wygodnie jest posłużyć sie wykładniczym modelem
trendu. W ujęciu klasycznym model tej klasy zapiszemy w następujący sposób3:

W (t , e t ) : Wt = exp( β 0 + β1 ⋅ t + e t )

gdzie:

t = (0),1,2,3,..., n

(16)

– numer obserwacji (roku), (t=0 – nieobserwowany
okres inicjujący),

3 Rozpatrywany model wykładniczy trendu należy do modeli klasy logarytmicznoliniowych. Udowadnia się, że w przypadku gdy składnik losowy (εt) w rozważanym tutaj
modelu trendu ma rozkład normalny o warości oczekiwanej zero (tzn. Eεt,=0) to zmienna objaśniana (Wt) ma rozkład logarytmiczno-normalny. W rezultacie tego funkcja
trendu wykładniczego (TrWt) przebiega na poziomie warunkowej mediany zmiennej
objaśnianej, wyznaczając jednocześnie warunkowe średnie geometryczne zmiennej
objaśnianej. (por.: Ossowski J. Cz.: Modele klasy logarytmiczno-liniowej w analizie efektywności procesu produkcji, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1989,
s. 12–30, Ossowski J. Cz.: Model multiplikatywny a średnia geometryczna – wybrane problemy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 394, Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki Nr 15, Metody ilościowe w ekonomii, cz.1, Uniwersytet Szczeciński,
Szczecin 2005, s. 195–221.
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Wt

β 0 , β1
εt

– płaca realna w okresie (roku) t,

– parametry strukturalne modelu (nielosowe),

– składnik zakłócający modelu o charakterze losowym.

W powyższym modelu wyodrębniamy trend (TrWt), który z uwagi na nielosowy charakter parametrów strukturalnych modelu (β0, β1) oraz zmiennej
czasowej (t), uznany może być za trend deterministyczny, co zapiszemy następująco:

~
TrWt = W (t ) : Wt = exp( β 0 + β1 ⋅ t )

(17)

Zauważmy, że w okresie (t-1) funkcję wykładniczego trendu deterministycznego zdefiniujemy następująco:

~
TrWt −1 = W (t − 1) : Wt −1 = exp[ β 0 + β1 ⋅ (t − 1)]

(18)

Obecnie dzieląc funkcję trendu (17) przez funkcję postaci (18) otrzymujemy roczny indeks trendu deterministycznego:
~
Wt
~
ITrWt : IWt = ~ = exp β1
Wt −1
(19)

W świetle powyższego warto zauważyć, że:

~
~ ~
∆Wt = Wt − Wt −1

~
~ ~
⇒ Wt = ∆Wt + Wt −1

(20)

Wprowadzając wyrażenie (20) do (19) otrzymujemy:
~ ~
~
~ ∆Wt + Wt −1
~ ∆Wt
ITrWt : IWt =
I
W
=
⇒
=
β
exp
~
~ + 1 = exp β1
t
1
Wt −1
Wt −1
(21)

Z powyższego wynika, że na podstawie wykładniczego modelu trendu
roczną stopę wzrostu płac realnych zdefiniujemy następujaco:
~
∆Wt
~
rTrWt % : rWt % = ~ ⋅ 100 = (exp β1 − 1) ⋅ 100 ≅ β1 ⋅ 100
Wt −1
(22)

Na podstawie (22) powiemy, że roczna stopa wzrostu płac realnych wynosi (expβ1-1)∙100%, co oznacza, że parametr β1 w modelu wykładniczym wyznacza roczną dynamikę spadku lub wzrostu zmiennej opisywanej przez ten model. Z kolei parametr β0 (tzn. expβ0) wyznacza hipotetyczny poziom trendu
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~

płacy realnej ( W0 ) w okresie inicjującym, tzn. gdy t=0. Z przeprowadzonych
wcześniej analiz wynika, iż w pięciu wyodrębnionych podokresach w sposób
zasadniczy zmieniają się stopy wzrostu płac realnych. Oznacza to, że w okresach tych zmieniają się zarówno parametry określające dynamikę zmian trendu
jak i parametry wyznaczające wartości inicjujących przebieg tego trendu.
Uwzględniając wcześniej sformułowane wnioski zaproponować możemy następujący wykładniczy model trendu przełącznikowego kształtowania się płac
realnych:

W (t , X t = j , e t ) : Wt = exp[ β 0 + β 00 X 00 + β 06 X 06 + β 09 X 09 + β13 X 13 +

gdzie:

+ ( β1 + β1,00 X 00 + β1,06 X 06 + β1,09 X 09 + β1,13 X 13 ) ⋅ t + e t ]
(23)

t=1,2,...21 zmienna czasowa dla lat 1995-2015,

0 w latach 1995 − 1999
X 00 = 
1 w latach 2000 − 2015

0 w latach 1995 − 2005
X 06 = 
1 w latach 2006 − 2015
0 w latach 1995 − 2008
X 09 = 
1 w latach 2009 − 2015
0 w latach 1995 − 2012
X 13 = 
1 w latach 2013 − 2015
W powyższym modelu wyodrębniamy następującą funkcję wykładniczego
trendu przełącznikowego:

~
TrWt = W (t , X t = j ) : Wt = exp[ β 0 + β 00 X 00 + β 06 X 06 + β 09 X 09 + β13 X 13 +

+ ( β1 + β1,00 X 00 + β1,06 X 06 + β1,09 X 09 + β1,13 X 13 ) ⋅ t ]
(24)

Na podstawie funkcji trendu przełącznikowego w następujący sposób
określimy roczne stopy wzrostu płac realnych (rTrWt%) w wyodrębnionych
podokresach:
– Podokres I dla lat 1995–1999:

~
rWt I % = [exp β1 − 1] ⋅ 100
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(25.1)

– Podokres II dla lat 2000–2005:
~
rWt II = [exp( β1 + β1,00 ) − 1] ⋅ 100

(25.2)

– Podokres III dla lat 2006–2008:
~
rWt III = [exp( β1 + β1,00 + β1,06 ) − 1] ⋅ 100
– Podokres IV dla lat 2009–2012:
~
rWt IV = [exp( β1 + β1,00 + β1,06 + β1,09 ) − 1] ⋅ 100
– Podokres V dla lat 2012–2015:
~
rWtV = [exp( β1 + β1,00 + β1,06 + β1,09 + β1,13 ) − 1] ⋅ 100

(25.3)
(25.4)
(25.5)

Celem oszacowania modelu (9) dokonujemy jego transformacji do następującej postaci:

ln Wt = β 0 + β 00 X 00 + β 06 X 06 + β 09 X 09 + β13 X 13 +

+ β1 ⋅ t + β1,00 ( X 00 ⋅ t ) + β1,06 ( X 06 ⋅ t ) + β1,09 ( X 09 ⋅ t ) + β1,13 ( X 13 ⋅ t ) + ε t
(26)

Na podstawie danych statystycznych zawartych w tablicy 1 oszacowano
parametry strukturalne modelu (26) stosując metodę najmniejszych kwadratów (MNK). Wyniki oszacowań przedstawiają się następująco (patrz: Dodatek
B):

ln Wˆ t = 7,653 + 0,152 ⋅ X 00 − 0,428 ⋅ X 06 + 0,637 ⋅ X 09 − 0,511 ⋅ X 13 +
(1115,9 )

(10,02 )

( −6,92 )

(8, 24 )

( −4,89 )

+ 0,0472⋅ t − 0,0308 ⋅( X 00 ⋅ t ) + 0,037 ⋅( X 06 ⋅ t ) − 0,0446⋅ ( X 09 ⋅ t ) + 0,02756 ⋅( X 13 ⋅ t )
( 22,8)

( −11,89 )

( 7,59 )

( −8,14 )

( 5,04 )

R = 0,9991; S e = 0,0065; DW = 1,7404
2

(27)

Pod ocenami parametrów zamieszczono wartości statystyki t-Studenta.
Warto zauważyć, że wartość krytyczna statystyki tα=0,05=2,306 dla [n-(k+1)]=11
liczby stopni swobody. Z uwagi na fakt, iż w każdym przypadku tij >
tα=0,05=2,306 powiemy, że poddane szacowaniu parametry w sensie statystycznym istotnie różnią się od zera. Z tych też względów mamy silne podstawy, aby
uznać poprawność doboru opóźnień w zbiorze zmiennych zero-jedynkowych.
Tym samym zaproponowaną postać trendu przełącznikowego uznać możemy
za w miarę wiarygodną. Ponadto na podstawie współczynnika determinacji
(R2) stwierdzamy, że udział zmienności teoretycznej płacy realnej – określonej
przez model – w zmienności empirycznej płacy realnej wynosi 99,91%. Ponadto na podstawie odchylenia standardowego reszt (Se), odnoszącego sie do modelu wykładniczego, powiemy, że przeciętny udział wartości rzeczywistych
płac realnych w poziomie płac teoretycznych wyznaczonych przez model waha
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się w przedziale od 99,35% do 100,65%. Wskazuje to jednocześnie, że przeciętny udział reszt modelu postaci zdelogarytmowanej w poziomie wartości
teoretycznych tej postaci wynosi około 0,65%. 4 Z drugiej strony wyliczona statystyka DW wskazuje na niemożliwość wykluczenia występowanie ujemnej
autokorelacji składników losowych. Osłabia to wnioski formułowane na podstawie rozpatrywanego modelu.

Dla celów analitycznych powyżej przedstawiony model wygodnie jest zapisać w następującej formie:

FTrWt : Wˆ t = exp[7,653 + 0,152 X 00 − 0,428 X 06 + 0,637 X 09 − 0,511X 13 +

+ (0,0472 − 0,0308 X 00 + 0,037 X 06 − 0,0446 X 09 + 0,0276 X 13 ) ⋅ t
(28)

Obecnie, na podstawie wyrażenia (28) – wykorzystując zdefiniowania
zmiennych zero-jedynkowych i jednocześnie zgodnie ze zdefiniowaniami rocznych stóp wzrostu płac realnych, sformułowanymi w (25.1)–(25.5) – przedstawić możemy oszacowania wykładniczych modeli trendów wraz z ocenami
rocznych stóp wzrostu płac dla następujących podokresów:
–

–
–
–
–

Podokres I: lata 1995–1999:
Wˆ t I = e 7,65+ 0,0472⋅t ⇒ rWˆ I % = ( e 0,0472 − 1) ⋅ 100 = 4,83%

Podokres II: lata 2000–2005:
Wˆ t II = e 7,81+ 0,0163⋅t ⇒ rWˆ II % = ( e 0,0163 − 1) ⋅ 100 = 1,64%

(29.1)

(29.2)
Podokres III: lata 2006–2008:
Wˆ t III = e 7,53+ 0,0534⋅t ⇒ rWˆ III % = ( e 0,0534 − 1) ⋅ 100 = 5,49% (29.3)
Podokres IV: lata 2009–2012:
Wˆ t IV = e 8,17 + 0,0088⋅t ⇒ rWˆ IV % = ( e 0,0088 − 1) ⋅ 100 = 0,88% (29.4)
Podokres V: lata 2013–2015:
Wˆ tV = e 7,66+ 0,0364⋅t ⇒ rWˆV % = ( e 0,0364 − 1) ⋅ 100 = 3,71%

(295)

Problemy interpretacji odchylenia standardowego reszt modeli wykładniczych zaliczanych do modeli klasy logarytmiczno-liniowej przedstawiono w pracach: Ossowski J.
Cz.: Własności interpretacyjne składnika losowego w modelach multiplikatywnych, Przegląd Statystyczny, nr 2, 1988. s. 131–142., Ossowski J. Cz.: Modele klasy logarytmicznoliniowej w analizie efektywności procesu produkcji, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1989, s. 31–36., Ossowski J. Cz.: Model multiplikatywny a średnia geometryczna – wybrane problemy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 394,
Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki Nr 15, Metody ilościowe w ekonomii, cz.1, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005, s.195–221.
4
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Na podstawie powyżej przedstawionych oszacowań wykładniczego modelu trendu przełącznikowego płac realnych powiemy, że przeciętna roczna stopa
wzrostu miesięcznych płac realnych wynosiła odpowiednio:
I. 4,83% w latach 1995–1999,
II. 1,64% w latach 2000–2005,
III. 5,49% w latach 2006–2008,
IV. 0,88% w latach 2009–2012,
V. 3,71% w latach 2013–2015.
Zakończenie

Z przeprowadzonej w artykule analizy płac realnych na podstawie materiału źródłowego oraz liniowych i wykładniczych przełącznikowych modeli ich
trendu wynika, iż:
–

–
–

–

–

–

We wszystkich analizowanych latach od 1995 do 2015 roku płace realne
wykazywały wzrost mierzony ich rocznymi przyrostami oraz rocznymi
stopami wzrostu.
Wykazany wzrost płac realnych był okresowo nierównomierny zarówno
w zakresie jego rocznych przyrostów jak i rocznych stóp wzrostu.

Najmniejszy wzrost płac realnych pod względem absolutnym i względnym
zaobserwowano w podokresie II poprzedzającym przystąpienie Polski do
Unii Europejskiej a obejmującym lata 2000–2005 oraz w podokresie IV,
obejmującym lata 2009–2012, czyli lata światowego kryzysu gospodarczego.
Kolejność podokresów o największych przyrostach płac realnych nie pokrywa się z kolejnością podokresów o największych stopach wzrostu płac
realnych.

Stosując trendy przełącznikowe wykazano, że największy roczny przyrost
miesięcznych płac realnych – wynoszący około 190,80 zł – zaobserwowano w podokresie V obejmującym lata 2013–2015; przeciętna roczna stopa
wzrostu płac realnych wynosiła wówczas 3,71%.

Stosując trendy przełącznikowe wykazano, że największą przeciętną roczną stopę wzrostu – wynoszącą 5,49% - zaobserwowano w podokresie III
obejmującym lata 2006–2008; przeciętny roczny przyrost wynosił wówczas 171,00 zł i był niższy od przyrostu z lat 2013–2015 o około 20 zł.
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DODATEK A
Stylizowany wydruk oszacowań modelu liniowego trendu przełącznikowego
płac realnych (12):

Wt = β 0 + β 00 X 00 + β 06 X 06 + β 09 X 09 + β13 X 13 +

+ β1 ⋅ t + β1, 00 ( X 00 ⋅ t ) + β1, 06 ( X 06 ⋅ t ) + β1, 09 ( X 09 ⋅ t ) + β1,13 ( X 13 ⋅ t ) + ε t
W:

Zmienne modelu trendu płac w zapisie MICROFIT:

X0, X00, X06, X09, X13, T, X00T, X06T, X09T, X13T

******************************************************************
Dependent variable is W

21 observations used for estimation from 1995 to 2015
******************************************************************
Regressor

Standard Error

T-Ratio[Prob]

2090.4

17.2500

121.1829[.000]

X00

339.5490

38.2031

8.8880[.000]

X06

-1448.7

155.2751

-9.3296[.000]

X0

Coefficient

X09

2008.5

194.2819

10.3383[.000]

X13

-1969.1

262.6587

-7.4969[.000]

T

114.0362

5.2011

21.9255[.000]

X00T

-68.1924

6.5199

-10.4591[.000]

X06T

125.1971

12.2766

10.1981[.000]

X09T

-140.3007

13.7608

-10.1957[.000]

X13T

106.0586

13.7608

7.7073[.000]

******************************************************************
R-Squared

.99939

S.E. of Regression

16.4473

R-Bar-Squared
F-stat.

DW-statistic

F(

9,

.99889
11)

1996.9[.000]

2.1076

******************************************************************
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DODATEK B
Stylizowany wydruk oszacowań wykładniczego modelu trendu przełącznikowego płac realnych o postaci (27):

ln Wt = β 0 + β 00 X 00 + β 06 X 06 + β 09 X 09 + β13 X 13 +

+ β1 ⋅ t + β1, 00 ( X 00 ⋅ t ) + β1, 06 ( X 06 ⋅ t ) + β1, 09 ( X 09 ⋅ t ) + β1,13 ( X 13 ⋅ t ) + ε t
LW:

Zmienne modelu trendu płac w zapisie MICROFIT:

X0, X00, X06, X09, X13, T, X00T, X06T, X09T, X13T

******************************************************************
Dependent variable is LW

21 observations used for estimation from 1995 to 2015
******************************************************************
Regressor

Coefficient

X0

7.6530

Standard Error
.0068579

T-Ratio[Prob]
1115.9[.000]

X00

.15218

.015188

10.0195[.000]

X06

-.42746

.061731

-6.9245[.000]

X09

.63654

.077239

8.2412[.000]

X13

-.51075

.10442

-4.8911[.000]

T

.047154

.0020677

22.8044[.000]

X00T

-.030825

.0025921

-11.8920[.000]

X06T

.037038

.0048807

7.5886[.000]

X09T

-.044556

.0054707

-8.1443[.000]

X13T

.027557

.0054707

5.0371[.000]

******************************************************************
R-Squared

.99913

S.E. of Regression .0065388

R-Bar-Squared
F-stat.

DW-statistic

F(

9,

.99842
11)

1406.7[.000]

1.7404

******************************************************************
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Streszczenie

W początkowej części artykułu zostały przedstawione i omówione informacje
o poziomie miesięcznych nominalnych płac (WN) oraz indeksie cen dóbr konsumpcyjnych (ICK) w gospodarce polskiej w latach 1995–2015. Następnie opisano poziomy realnych płac (W) wyrażone w cenach roku 2015. Na bazie tych
informacji przedstawiono i przedyskutowano zagadnienia dotyczące rocznych
przyrostów płac realnych oraz ich rocznych stóp wzrostu. Prezentacja ta pozwoliła wydzielić podokresy, w których roczne przyrosty płac realnych wykazywały podobieństwo. Ten typ analizy powtórzono przy wydzielaniu podokresów o zbliżonych rocznych stopach wzrostu płac realnych. W następnej części
artykułu skonstruowano i oszacowano liniowy model trendu przełącznikowego
służący opisowi kształtowania się poziomu płac realnych. W modelu tym, biorąc pod uwagę wyodrębnione podokresy, zastosowano zmienne zerojedynkowe. W oparciu o oszacowany liniowy modelu trendu przełącznikowego
przedstawiono i przeanalizowano przeciętne przyrosty płac realnych dla wyodrębnionych podokresów. W konkluzji stwierdzono, że najniższy przeciętny
przyrost płac realnych zaobserwowano w podokresie 2000–2005, obejmują180

cym lata poprzedzające przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Z drugiej
strony najwyższy przeciętny przyrost płac realnych zaobserwowano w podokresie 2013–2015, obejmującym lata po światowym kryzysie gospodarczym.
W ostatniej części artykułu skonstruowano i oszacowano wykładniczy model
trendu przełącznikowego celem opisu dynamiki wzrostu płac realnych. W modelu tym – podobnie jak wcześniej – biorąc pod uwagę informacje o wyodrębnionych podokresach zastosowano zmienne zero-jedynkowe. W konkluzji
stwierdzono, że najniższą przeciętną stopę wzrostu płac realnych (1,64%) zaobserwowano w podokresie 2000–2005, obejmującym lata poprzedzające
przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Z drugiej strony najwyższą stopę
wzrostu płac realnych (5,49%) zaobserwowano w podokresie 2006–2008,
obejmującym lata po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej a będące jednocześnie okresem poprzedzającym lata światowego kryzysu gospodarczego.
Warto zaznaczyć, że w podokresie 2013–2015, obejmującym lata po światowym kryzysie gospodarczym, przeciętna roczna stopa wzrostu płac realnych
wynosiła około 3,71%.
Summary

In the beginning part of the article the level of monthly nominal wages (WN)
and the consumer price index (CPI) in Polish Economy in the period 1995–
2015 were presented and discussed. Next the level of real wages (W) in the
prices from 2015 year were describing. On the basis of this information
the yearly wages growth and yearly rate of the wages growth were presented
and discussed. Those presentation allows to separate the sub-periods in which
the yearly wage growth were similar to each other. This type of analysis for
the separation of the similar sub-periods was repeated for the yearly rate
of wages growth. In the next part of the article the linear switching trend model
for describing the level of the real wages was constructed and estimated. In this
model, taking account the information about the separated sub-periods, the
dummy-variables were using. On the basis of this estimated model the average
wages growth for the separated sub-periods were presented and analyzed.
In conclusion it was stated that the lowest growth real wages was observed in
the sub-period 2000–2005, which contains the time before of accession Poland
to the European Union. On the over side the highest growth real wages was
observed in the sub-period 2013–2015, which contains the time after the world
economic crises. In the last part of the article the exponential switching trend
model for describing the dynamic of real wages was constructed and estimated.
In this model like earlier, taking account the information about the separated
sub-periods, the dummy-variables were using. In conclusion it was stated that
the lowest rate of wages growth (1,64%) was observed in the sub-period 2000–
2005, which contains the time before of accession Poland to the European Union. On the over side the highest rate real wages growth (5,49%) was observed
in the sub-period 2006–2008, which contains the time after of accession Poland
to the European Union and simultaneously the time before the world economic
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crises. It is worth to add that in sub-period 2013–2015, after the world economic crises the rate real wages growth was equal about to 3,71%.
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CZĘŚĆ III
PART III
SPOŁECZEŃSTWO
SOCIETY
Tomasz Bojar-Fijałkowski

NOWE INSTRUMENTY PRAWNE ZARZĄDZANIA KRAJOBRAZEM
PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Słowa kluczowe: krajobraz, estetyka, reklama, samorząd terytorialny.

NEW LEGAL INSTRUMENTS OF LANDSCAPE’S MANAGEMENT
BY LOCAL GOVERNMENTS

Keywords: landscape, aesthetics, advertisement, local government.

Wstęp
Problematyka planowania i zagospodarowani przestrzennego interdyscyplinarnie łączy wątki prawne, techniczne i architektoniczne a nawet ekonomiczne z uwagi na takiż charakter procesu inwestycyjnego. Stąd dokonane niedawnymi nowelizacjami przepisów zmiany w polskim prawie planowania
i zagospodarowania przestrzennego mogą interesować nie tylko prawników.
Tym bardziej, że skupiają się one wokół problemu estetyki i ochrony krajobrazu, co nie było dotąd przedmiotem szczególnego zainteresowania ustawodawcy, a bywa przedmiotem troski nie tylko władz jednostek samorządu terytorialnego, ale i jego mieszkańców, czyli nas wszystkich.

Dlatego warto przedstawić podstawowe informacje dotyczące nowych instrumentów prawnych, w jakie ustawodawca wyposażył samorządy gminy
i województwa. Wiedza taka, ponownie, może okazać się wartościowa nie tylko
dla zajmujących się tą tematyką profesjonalistów różnych, jak już wykazano,
branż ale także zwykłych obywateli, dla których ustawodawca przewidział
wyraźną rolę i uprawnienia konsultacyjne przy tworzeniu regionalnej i lokalnej
polityki krajobrazowej.
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Niniejszy tekst, z uwagi na swojego ograniczenia redakcyjne, nie podejmuje próby szczegółowego omówienia wszystkich zmian dokonanych w ostatnim okresie w prawie regulującym planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w zakresie ochrony krajobrazu. Skupia się więc on na audycie krajobrazowym i uchwałach gmin regulujących zasady estetyki nośników reklamowych.
1.

Zmiany prawa
w roku 2015

dotyczącego

zagospodarowania

przestrzennego

Kwestie prawnych regulacji estetyki przestrzeni publicznej wciąż nie są
jednoznacznie i skrupulatnie ujęte przepisami prawa. Instrumenty temu służące są rozdrobnione pośród różnych gałęzi prawa, tym samym liczne ustawy
i akty wykonawcze, związane przede wszystkim z szeroko pojętym prawem
budowlanym, ale i prawem ochrony środowiska 1. Samorządy, przede wszystkim gminy, nie miały dotąd zbyt wielu instrumentów realnego oddziaływania
na inwestycje prywatne dokonywana na prywatnych gruntach, gdy te mieściły
się w dość ogólnych ramach wyznaczonych przez miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 2.Prymat swobody działalności gospodarczej, mającej
status zasady konstytucyjnej 3, może być podważony wyłącznie aktem rangi
ustawowej4, stąd żaden z samorządów nie miał dotąd takiej możliwości.

Problem chaotycznej zabudowy, dużej ilości reklam, czy niskiej jakości
przestrzeni nas otaczającej, został w końcu dostrzeżony przez ustawodawcę5.
Stąd w roku 2015 dokonano licznych zmian prawa dotyczącego planowania
i zagospodarowania przestrzennego, w tym ogólnie ujętej, estetyki przestrzeni
publicznej.

Więcej: T. Bojar-Fijałkowski, Gospodarka odpadami komunalnymi jako ekologiczny
instrument estetyki w gminie – uwagi prawne, Przestrzeń–Ekonomia–Społeczeństwo
Numer 2/II/2012, s. 31–40.
2 T. Bojar-Fijałkowski, G. Cern, Rozwój turystyki pośród zadań jednostek samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem kazusu gminy Władysławowo, Przestrzeń–
Ekonomia–Społeczeństwo Numer 5/I/2014, s. 73–76.
3 Mówi o tym art. 20 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku,
(Dz.U. 1997, Nr .78 poz. 483 z późn. zm.), dalej jako „Konstytucja RP”.
4 Według art. 22 Konstytucji RP.
5 Kwestia ta nie jest wyłącznie naszym problemem krajowym. Władze francuskiego
miasta Grenoble postanowiły usunąć z ulic wszystkie reklamy zewnętrzne. W ich miejscu posadzone mają być drzewa. Władze Grenoble tłumaczą, że usunięcie z miejsc publicznych słupów ogłoszeniowych, tablic i billboardów to odpowiedź na skargi mieszkańców, którym reklamy coraz bardziej przeszkadzały. Do końca 2019 roku pozostaną
reklamy na przystankach, wtedy bowiem skończą się kolejne umowy z najemcami.
To pierwszy taki przypadek w Europie. Wcześniej, w 2007 roku eksperyment polegający na usunięciu z ulic wielkopowierzchniowych reklam zewnętrznych przeprowadzono
w brazylijskim Sao Paulo, jednak w 2012 roku powróciły one w postaci tablic informacyjnych. Wirtualne media, www.wirtualnemedia.pl/artykul/pierwsze-miasto-weuropie-usuwa-wszystkie-reklamy-outdoorowe, [dostęp dnia 20.02.2016].
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Pierwszą z nich jest nowoprzyjęta ustawa o rewitalizacji 6. Zmienia ona
procedurę sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Ustanawia ona wymóg prowadzenia szerokich analiz ekonomicznych, społecznych i środowiskowych, jak również bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę. Ustawa wprowadza zasadę promowania zabudowy
zwartej, czyli zabudowa w bezpośrednim sąsiedztwie innych budynków. Wśród
kluczowych wartości i celów planowania przestrzennego ustawa ta wymienia
transparentność procesów planistycznych, dostęp społeczeństwa do informacji
o procesach planistycznych, czy promowanie transportu publicznego oraz
stwarzanie warunków dla rowerzystów i pieszych. Co ważne, dla wielu gmin,
ustawa ustanowiła nowy instrument przestrzenny, w postaci miejscowego planu rewitalizacji, który rada gminy może uchwalać na obszarach rewitalizacji.
W planie tym można, na przykład, zakazać działalności handlowej czy usługowej na określonych obszarach gminy, lub wprowadzać rozwiązania, w ramach
których inwestor będzie mógł zrealizować przedsięwzięcie na terenie zabudowanym pod warunkiem jednoczesnej realizacji inwestycji ubocznej, korzystnej
dla gminy, jak infrastruktura techniczna, społeczna, czy lokale mieszkalne.

Drugą jest nowoprzyjęta ustawa o związkach metropolitalnych 7, do której
wprowadzono nowy instrument przestrzenny, jakim jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego.
Określa ono kluczowe wytyczne przestrzenne dla całego obszaru metropolii.
Na szczeblu związku metropolitalnego stworzono też możliwość prac nad aktualizacją studiów gmin wchodzących w skład związku metropolitalnego, przez
co związek metropolitalny staje się kolejnym podmiotem uczestniczącym
w tworzeniu i realizowaniu polityki przestrzennej.
Ustawa o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie
sieci przesyłowych 8, która pojawiła się w naszym systemie prawnym w 2015
roku, ustanowiła nadzwyczajny tryb realizacji takich inwestycji. Ustawodawca
uznał inwestycje w zakresie sieci przesyłowych za szczególną formę inwestycji
celu publicznego, o szczególnym znaczeniu dla państwa stwarzając dla nich
szczególne warunki formalno-prawne na wzór budowy infrastruktury przeciwpowodziowej, drogowej czy tej związanej z organizacją w Polsce turnieju
EURO 2012 9.

6 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, (Dz.U. 2015, poz. 1777), która
weszła w życie 18 listopada 2015 roku.
7 Ustawa z dnia 9 października 2015 roku o związkach metropolitalnych, (Dz.U. 2015,
poz. 1890), która weszła w życie 1 stycznia 2016 roku.
8 Ustawa z dnia 24 lipca 2015 roku o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, (Dz.U. 2015, poz. 1265), która weszła w życie
15 września 2015 roku.
9 Więcej: T. Bojar-Fijałkowski, Specjalne regulacje prawne na UEFA EURO 2012 w Polsce,
[w:] EURO 2012 Polska–Ukraina. Aspekty organizacyjno-ekonomiczne, M. Boruszczak
(red.), WSTiH, Gdańsk 2012, s. 13–22.
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Ustawa o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 10, przesądziła o obowiązku lokalizowania wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, zdefiniowanych jako te o powierzchni sprzedaży przekraczającej 2.000 metrów kwadratowych, tylko na podstawie miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, czyli tylko tam gdzie takie plany są i obowiązują.
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych 11, zliberalizowała przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych stanowiących użytki klas I–III 12. Dotychczas przeznaczenie ich na cele nierolnicze
i nieleśne wymagało zgody ministra. Nowelizacja prowadza możliwość wydawania przez organy gmin pozytywnych decyzji o warunkach zabudowy dla
gruntów spełniających takie kryteria i łatwiejsze ich zagospodarowywanie.

W końcu, ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem
narzędzi ochrony krajobrazu 13 wprowadza dwa nowe, bardzo ciekawe instrumenty prawne. Pierwszym jest audyt krajobrazowy, który ma określać krajobrazy priorytetowe w skali województwa. Drugi to możliwość uchwalania
przez gminy uchwał określających zasady sytuowania tablic reklamowych,
urządzeń reklamowych, szyldów i ogrodzeń. Decydowanie gminy o zasadach
estetyki na jej terenie jest bardzo silnie oddziałującym i bezpośrednim instrumentem zarządzania krajobrazem w lokalnej przestrzeni publicznej. Audyt
krajobrazowy jest narzędziem bardziej raportującym, informacyjnym, ale może
stać się podstawą dalszych kroków w zakresie zarządzania krajobrazem województwa. Szczególnie z uwagi na to, że zawiera w sobie także element oceny
dotychczasowych obszarowych form ochrony przyrody z możliwością postulowania ich zmian, powstania i zniesienia, co czyni go w tym zakresie ciekawym
i pożądanym przez samorządy instrumentem zarządzania krajobrazem na
szczeblu regionalnym.

Ustawa z dnia 25 września 2015 roku o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (Dz.U. 2015, poz. 1713), która weszła w życie 11 listopada
2015 roku.
11 Ustawa z dnia 10 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych
i leśnych, (Dz.U. 2015, poz. 1338), która weszła w życie 10 października 2015 roku.
12 Kiedy co najmniej połowa powierzchni każdej zwartej ich części zawiera się w obszarze zwartej zabudowy, a grunty położone są w odległości nie większej niż 50 metrów od
granicy najbliższej działki budowlanej, lub gdy grunty położone są w odległości nie
większej niż 50 metrów od drogi publicznej, a ich powierzchnia nie przekracza 0,5 ha
bez względu na to, czy stanowią jedną całość, czy kilka odrębnych części.
13 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze
wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu – do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (Dz.U. 2015, poz. 774), dalej jako „ustawa krajobrazowa”, która
weszła w życie 11 września 2015 roku.
10
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2.

Audyt krajobrazowy województwa

Audyt krajobrazowy województwa został wprowadzony 14 jako instrument
prawny samorządu województwa do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym15. Jego sporządzenie zostało ujęte pośród zadań zarządu województwa obok takich działań planistycznych jak sporządzanie plan zagospodarowania przestrzennego województwa, prowadzanie analizy i studiów oraz
opracowywanie koncepcji i programów odnoszących się do obszarów i problemów zagospodarowania przestrzennego 16.

Nowymi zapisami ściśle związanymi z audytem krajobrazowym województwa są art. 38a i 38b dodane ustawą krajobrazową do dotychczasowego
brzmienia ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Są one
m.in. zbiorem zasad i wymogów wobec tego instrumentu, który pierwszy raz
pojawia się w polskim prawie i pośród zadań jednostek samorządu terytorialnego.

Audyt krajobrazowy ma identyfikować krajobrazy występujące na całym
obszarze województwa, określać ich cechy charakterystyczne oraz dokonywać
oceny ich wartości. Ma on, w szczególności identyfikować krajobrazy występujące na obszarze województwa oraz lokalizować krajobrazy priorytetowe,
wskazywać lokalizację i granice parków kulturowych, parków narodowych,
rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu, obiektów znajdujących się na listach Światowego Dziedzictwa UNESCO,
obszarów Sieci Rezerwatów Biosfery UNESCO oraz obszarów i obiektów proponowanych do umieszczenia na takich listach. Audyt krajobrazowy województwa ma także wskazywać zdiagnozowane zagrożenia dla wartości krajobrazów
województwa oraz wskazywać rekomendacje i wnioski dotyczące kształtowania i ochrony krajobrazów określonych w jego wstępnej części, w szczególności
poprzez wskazanie obszarów, które powinny zostać objęte obszarową ochroną
przyrody w formie parku krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu lub
zespołu przyrodniczo-krajobrazowego w zgodzie z przepisami prawa ochrony
przyrody17 i ochrony zabytków 18. Przy czym, co może okazać się użyteczne dla
właścicieli istotnie ograniczonych w użytkowaniu obszarów chronionych 19,
audyt krajobrazowy może wskazywać te spośród parków krajobrazowych,

Poprzez art. 7 pkt 6 ustawy krajobrazowej.
Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
(Dz. U. 2015, poz. 199 z późn. zm.), dalej jako „ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”.
16 Art. 38 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
17 Więcej: B. Rakoczy, Prawo ochrony przyrody, C.H.Beck, Warszawa 2009.
18 Więcej: K. Zeidler (red.), Prawo ochrony zabytków, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
19 Więcej: J. Ciechanowicz-McLean, T. Bojar-Fijałkowski, Działalność gospodarcza na
obszarach NATURA 2000, [w:] Wspólnotowe prawo ochrony środowiska i jego implementacja w Polsce trzy lata po akcesji, J. Jendrośka, M. Bar (red.), Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2008, s. 113–148.
14
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obszarów chronionego krajobrazu i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych,
które ze względu na znaczący spadek wartości krajobrazu wymagają pogłębionej analizy zasadności ich dalszej ochrony.

Rada Ministrów dopiero określi, w drodze rozporządzenia, liczne szczegóły techniczne audytów krajobrazowych województw. Doświadczenie uczy, że
zapisy rozporządzeń do bardzo ciekawych i potrzebnych ustaw potrafią mocno
negatywnie wpłynąć na ich wykonywanie, a tempo wydawania rozporządzeń
na ich aktualność wobec życia społeczno–gospodarczego 20. Rozporządzenie,
którego wydanie zapowiada ustawa krajobrazowa, ma określić stosowaną przy
sporządzaniu audytów krajobrazowych klasyfikację krajobrazów opracowaną
w oparciu, w szczególności, o takie kryteria jak charakter dominujących w krajobrazie czynników, rzeźby terenu i pokrycia terenu, sposób oceny zidentyfikowanych krajobrazów oraz wskazywania krajobrazów priorytetowych, sposób uwzględnienia w audycie krajobrazowym obiektów, w tym krajobrazów
wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, obszarów Sieci Rezerwatów Biosfery UNESCO, obszarowych form ochrony przyrody oraz chronionych
prawem ochrony zabytków 21 krajobrazów kulturowych. Rozporządzenie ma
także określić szczegółowy zakres i metodologię audytu krajobrazowego
uwzględniając przy tym właściwą ochrony krajobrazów i możliwości ich kształtowania oraz konieczność zachowania krajobrazów będących źródłem tożsamości narodowej.

Projekt audytu krajobrazowego sporządzać ma zarząd, czyli organ wykonawczy województwa samorządowego a uchwalać sejmik, czyli organ uchwałodawczo-kontrolny województwa w formie uchwały. Podobnie, jak to się ma
z przygotowywaniem przez gminę planów zagospodarowania przestrzennego,
województwo ma obowiązek poinformować w drodze obwieszczenia i ogłoszonego w prasie o przystąpieniu do sporządzania projektu audytu krajobrazowego celem umożliwienia publicznego wglądu do niego przez okres 30 dni.
Zarząd województwa ma także obowiązek zasięgnięcia opinii regionalnego
dyrektora ochrony środowiska, dyrektorów parków narodowych i krajobrazowych położonych w granicach województwa, wojewódzkiego konserwatora
zabytków i rad gmin położonych na terenie województwa o projekcie audytu
krajobrazowego. W oparciu o powyższe zarząd może wnieść do projektu po-

20 Przykładem może być tu m.in. wartościowa ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym, (Dz.U. 2005, Nr 169, poz. 1420), pierwsza regulującą
kompleksowo tę kwestię w prawie polskim, do której kluczowe rozporządzenia ustanowiły tak wyśrubowane wymagania, że niewiele inwestycji powstało przy wykorzystaniu jej zapisów, efektem czego ustawodawca w roku 2008 napisał nową ustawę
z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym, (Dz.U. 2009, Nr 19,
poz. 100). T. Bojar-Fijałkowski, M. Dziedzic, Zakres podmiotowy umowy o partnerstwie
publiczno-prywatnym na gruncie ustawodawstwa polskiego, Przestrzeń–Ekonomia–
Społeczeństwo Numer 1/I/2012, s. 96–97.
21 Art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami, (Dz.U. 2014, poz. 1446 z późn. zm.).
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prawki oraz rozpatrzyć zgłoszone uwagi. Zapis ten oceniany jest dość krytycznie, szczególnie przez gminy, które postulowały, aby projekt audytu krajobrazowego wymagał ich pozytywnej opinii a nie jedynie zasięgnięcia opinii. Jednakże ustawodawca przyznał de facto pełnię rozstrzygnięć samorządowi
szczebla wojewódzkiego, co bywa uważane za sprzeczne z zasadą subsydiarności i samodzielności gmin 22. Każdorazowa zmiana audytu krajobrazowego będzie wymagała takiego samego trybu jak jego przyjęcie, czyli uchwały sejmiku
województwa. Audyt krajobrazowy dla obszaru województwa, według ustawy
krajobrazowej, musi być sporządzany nie rzadziej niż raz na 20 lat.

Samorządy województw mają 3 lata na uchwalenie pierwszych audytów
krajobrazowych licząc od wejścia w życie ustawy krajobrazowej, co przy procedurach już określonych ustawą nie jest okresem szczególnie długim. Dodatkowo, prace takie będą mogły się rozpocząć dopiero po wydaniu przez Radę
Ministrów rozporządzeń określających szczegóły techniczne opracowywania
audytu krajobrazowego. Każdy miesiąc zwłoki w wydawaniu tych rozporządzeń zwiększa ryzyko, że okres ten nie będzie dotrzymany. Ustawa krajobrazowa przewiduje, że po upływu tego terminu wojewoda wezwie sejmik województwa do uchwalenia audytu krajobrazowego w wyznaczonym terminie.
Po bezskutecznym upływie tego terminu, audyt krajobrazowy opracowuje
i przyjmuje w drodze zarządzenia zastępczego wojewoda na koszt samorząd
województwa.
3.

Uchwała regulująca zasady estetyki nośników reklamowych w gminie

Przepisy wprowadzają 23 także nowy, potrzebny i postulowany przez samorządy gminne, instrument prawny w zakresie kontroli gminy nad estetyką
przestrzeni publicznej, w szczególności reklam 24, m.in. dodając artykuły 37a37e do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Zgodnie z nowymi regulacjami, rada gminy może w uchwale, czyli akcie
prawa miejscowego, określić zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury 25, tablic reklamowych 26 i urządzeń reklamowych 27 oraz ogrodzeń,

Więcej: A. Fogel (red.), Ustawa krajobrazowa, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
Art. 7 ustawy krajobrazowej.
24 Zgodnie z dodanym art. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
pkt 16a przez reklamę należy rozumieć upowszechnianie w jakiejkolwiek wizualnej
formie informacji promującej osoby, przedsiębiorstwa, towary, usługi, przedsięwzięcia
lub ruchy społeczne.
25 W dotychczasowym rozumieniu art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane, (Dz.U. 2013, poz. 1409 z późn. zm.).
26 Zgodnie z nowododanym do art. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym pkt 16b przez tablicę reklamową należy rozumieć przedmiot materialny
przeznaczony lub służący ekspozycji reklamy wraz z jego elementami konstrukcyjnymi
i zamocowaniami, o płaskiej powierzchni służącej ekspozycji reklamy, w szczególności
baner reklamowy, reklamę naklejaną na okna budynków i reklamy umieszczane na
22
23
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w tym ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. W odniesieniu do szyldów 28 wymogi mogą
dotyczyć zasad i warunków ich sytuowania, gabaryty oraz liczbę szyldów, które
mogą być umieszczone na danej nieruchomości. Rada gminy może także ustalić
całościowy zakaz sytuowania ogrodzeń oraz tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych, ale z wyłączeniem jej jurysdykcji nad ogrodzeniami autostrad
i dróg ekspresowych oraz ogrodzeniami linii kolejowych.

Uchwała taka, będąca de facto planem miejscowym w zakresie estetyki nośników reklamowych, może dotyczyć całego obszaru gminy, lub jej części. Jednak kiedy uchwała będzie przewidywać różne regulacje dla różnych obszarów
gminy musi określić w sposób jednoznaczny granice tych obszarów, choćby
w załączniku graficzny wraz z opisem, jednoznacznie określającym takie granice.

Co ważne uchwała taka będzie obowiązująca także wobec obiektów już
istniejących. Ustawodawca wprowadza jednak swoiste vacatio legis, w którym
istniejące w chwili wejścia w życie uchwały obiekty małej architektury, ogrodzenia, tablice i urządzenia reklamowe będą musiały być dostosowane do warunków nią ustanowionych, określając je na nie mniej niż 12 miesięcy. Władzom gminy pozostawiono rozstrzygnięcie w zakresie rodzajów obiektów małej architektury oraz rodzajów ogrodzeń, które nie będą wymagały dostosowania do zakazów, zasad lub warunków określonych w uchwale.
Określone uchwałą wymogi nie będą miały jednak zastosowania do reklam
upowszechniających informacje trwale upamiętniające osoby, instytucje lub
wydarzenia oraz o charakterze religijnym, związanym z działalnością kościołów lub innych związków wyznaniowych, jeśli taka tablica reklamowa lub
urządzenie reklamowe usytuowane będzie w granicach terenów użytkowanych
jako miejsca kultu i działalności religijnej, w tym cmentarzy.
Procedura przyjęcia uchwały regulującej zasady estetyki w gminie rozpocznie się uchwałą rady gminy 29 obligującą wójta 30 do przygotowania projek-

rusztowaniu, ogrodzeniu lub wyposażeniu placu budowy, z wyłączeniem drobnych
przedmiotów codziennego użytku wykorzystywanych zgodnie z ich przeznaczeniem.
27 Zgodnie z nowododanym do art. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym pkt 16c przez urządzenie reklamowe należy rozumieć przedmiot materialny
przeznaczony lub służący ekspozycji reklamy wraz z jego elementami konstrukcyjnymi
i zamocowaniami, inny niż tablica reklamowa, z wyłączeniem drobnych przedmiotów
codziennego użytku wykorzystywanych zgodnie z ich przeznaczeniem.
28 Zgodnie z nowododanym do art. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym pkt 16d przez szyld należy rozumieć tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe informującą o działalności prowadzonej na nieruchomości, na której ta tablica
reklamowa lub urządzenie reklamowe się znajdują.
29 W przypadkach gmin wiejsko-miejskich rady gminy i miasta a gmin miejskich rady
miasta.
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tu uchwały właściwej. Wójt ma obowiązek podać do publicznej wiadomości
informację o podjęciu przez radę gminy uchwały obligującej go do sporządza
projektu uchwały, celem umożliwienia partycypacji społecznej. Wójt zasięga
opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska o projekcie uchwały, właściwego organu Państwowej Straży Pożarnej oraz marszałka województwa,
a uzgadnia jej projekt z wojewódzkim konserwatorem zabytków w zakresie
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ministrem właściwym do spraw zdrowia w zakresie zagospodarowania obszarów ochrony
uzdrowiskowej w przypadku miejscowości uzdrowiskowych. Po ogłoszeniu
w lokalnej prasie oraz obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na danym
terenie, projekt uchwały zostanie wyłożony do publicznego wglądu na co najmniej 21 dni.

Ustawodawca przewidział także system sankcji, w tym kary pieniężne,
wobec podmiotu, który umieścił tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe
niezgodne z przepisami uchwały. Gdyby nie było możliwe ustalenie takiego
podmiotu, karą pieniężną obciąży się właściciela, użytkownika wieczystego lub
posiadacza samoistnego nieruchomości lub obiektu budowlanego, na których
umieszczono tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe. Karę pieniężną
wymierzać będzie, w drodze decyzji administracyjnej, wójt gminy 31. Kara pieniężna będzie równoległa do nałożenia obowiązku dostosowania tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego do wymogów uchwały albo nakazu usunięcia tablicy lub urządzenia. Wysokość kary pieniężnej będzie uzależniona od
pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służącej
ekspozycji reklamy wyrażonej w metrach kwadratowych i 40-krotności uchwalonej przez radę gminy stawki części zmiennej opłaty reklamowej powiększonej o 40-krotność uchwalonej przez radę gminy stawki części stałej tej opłaty,
za każdy dzień niezgodności tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego
z przepisami gminy. Jeśli kształt urządzenia reklamowego uniemożliwi wyznaczenie pola powierzchni służącej ekspozycji reklamy wysokość kary pieniężnej
zależeć będzie od pola powierzchni bocznej prostopadłościanu opisanego na
urządzeniu reklamowym. Algorytm ten daje gminie możliwość nałożenia
grzywny w wysokości do 10.000 złotych w przypadku osób fizycznych i do
50.000 złotych jednorazowo w przypadku osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej. Kara taka stanowić będzie dochód gminy, podobnie jak opłata reklamowa od nośników jaką będzie mogła uchwalić rada

30 W przypadku gminy wiejsko-miejskiej i małej gminy miejskiej burmistrza oraz
w przypadku dużej gminy miejskiej oraz każdej gminy na prawach powiatu prezydenta
miasta.
31 W tym celu ustawa krajobrazowa dokonała nowelizacji ustawy z dnia 17 czerwca
1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, (Dz.U. 2014, poz. 1619
z późn. zm.).
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gminy 32. Ponadto sąd będzie mógł orzec o przepadku przedmiotów służących
do takiej, niezgodnej z zasadami gminnymi, reklamy 33.

Samorządy przygotowujące swoje uchwały regulujące powyższe zagadnienia będą musiały znaleźć złoty środek między konieczną ogólnością a niezbędną szczegółowością tych planów, między uregulowaniem ale nie przeregulowaniem kwestii, które potrafią być oceniane bardzo indywidualnie. Oby nie
potraktowały nowej opłaty reklamowej i kar za niestosowanie się do wymogów
estetyki jako nowego, nadzwyczajnego źródła dochodów, na przykład w miejsce dotychczasowych przychodów z fotoradarów, gdyż nie taki jest sens i cel tej
regulacji.
Zakończenie

Nowelizacje prawa planowania i zagospodarowani przestrzennego dokonane w drugiej połowie 2015 roku były jednymi z najszerszych regulacyjnie
i najistotniejszych w ostatnich kilku, jeśli nie kilkunastu latach. Szczególnie
w zakresie prawnej ochrony krajobrazu i estetyki przestrzeni publicznej, która
w końcu znalazła właściwe miejsce pośród wartości prawnie chronionych.
Najistotniejszymi dla niniejszego opracowania były te w zakresie zarządzania
krajobrazem.

Wobec nich można postawić kilka wniosków i ocen, choć dotyczą one na
razie założeń świeżych wciąż regulacji a nie oceny ich funkcjonowania, gdyż na
takie musi jeszcze poczekać:
1.

2.

Problem estetyki przestrzeni publicznej oraz ochrony krajobrazu przed
szpetnym jego zagospodarowaniem nie występuje wyłącznie w Polsce.
Z tym, że przy braku jego uregulowania, poza ogólnymi zapisami skupiających się na aspektach bardziej technicznych planów zagospodarowana
przestrzennego, nabrał on w wielu polskich miejscowościach niespotykanej skali. Najwyraźniej jest to odczuwane w miejscach atrakcyjnych turystycznie, które tracą wiele z powodu nieskoordynowanych, nieestetycznych i szpecących nośników reklamowych zajmujących większość, jeśli nie
całość ich przestrzeni publicznej.
Dlatego dobrze, że ustawodawca w końcu wyposażył jednostki samorządu
terytorialnego w instrumenty prawne kształtowania i ochrony, ogólnie zarządzania, krajobrazem i estetyką w przestrzeni publicznej. Mimo dyskusji
i pewnych kontrowersji, szczególnie co do udziału gmin w procesie tworzenia audytów krajobrazowych województw, są to instrumenty skonstruowane poprawnie i mają szansę stać się użytecznymi oraz pomocnymi
jednostkom samorządu terytorialnego.

W tym celu ustawa krajobrazowa dokonała nowelizacji ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2014, poz. 849 z późn. zm.).
33 W tym celu ustawa krajobrazowa dokonała nowelizacji ustawy z dnia 20 maja 1971
roku Kodeks Wykroczeń, (Dz.U. 2015, poz. 1094 z późn. zm.).
32
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3.

4.

5.

6.

Największą trudność z wykorzystywaniem regulacji o audycie krajobrazowym może spowodować opieszały rząd, jeśli w rozsądnym terminie nie
wyda aktów wykonawczych do regulacji ustawowej oraz gdyby zapisy wydanych rozporządzeń okazałyby się trudne, czasochłonne i kosztowne
w realizacji. Nie pierwszy raz o skuteczności dobrego prawa zdecydują
szczegóły przygotowywane na przez urzędników administracji rządowej
szczebla centralnego.
Wiele jednostek samorządu terytorialnego i prywatnych właścicieli terenów objętych obszarową ochroną przyrody postuluje zmiany w granicach
tej ochrony z uwagi na utratę walorów przyrodniczych oraz nadmierne,
wobec korzyści, negatywne skutki wyłączenia takich obszarów z pełnego
użytkowania. Audyt krajobrazowy, poza funkcją porządkującą informacje
o krajobrazie w województwie, przewiduje także możliwość postulowania
objęcie wybranych obszarów ochroną oraz zastanowienia się nad sensem
utrzymywania ochrony innych obszarów. Powinien więc być on skuteczniejszy w tym zakresie niż dotychczasowe działania zainteresowanych.
Niewątpliwie, umożliwienie gminom uchwalania lokalnych zasad estetyki
wobec nośników reklamowych, obiektów małej architektury i ogrodzeń,
w formie aktu prawa miejscowego jest rozwiązaniem pożądanym. Założenia ustawowe dla takich działań są skonstruowane poprawnie pozostawiając podstawowej jednostce samorządu terytorialnego należną jej daleką
autonomię.

Należy mieć tylko nadzieję i zaufanie do lokalnych władz, które zapewne
niebawem zaczną uchwalać pierwsze z reguł estetyki w gminie, że podejdą
do tego zadania w sposób roztropny a nie zechcą z opłaty reklamowej i kar
za nieprzestrzeganie uchwał uczynić dochodu budżetu rekompensującego
utratę przychodów z fotoradarów. Przy opracowywaniu projektu takich
uchwał samorządy gmin nie powinny unikać współpracy z architektami
krajobrazu, urbanistami, historyki czy plastykami a zacząć je winny od audytu estetycznego gminy na wzór audytu krajobrazowego województwa.
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Streszczenie

Niniejszy tekst przedstawia nowe instrumenty prawne w zakresie zarządzania
krajobrazem i estetyką jakie po ostatnich nowelizacjach prawa planowania i
zagospodarowania przestrzennego otrzymały jednostki samorządu terytorialnego.

Pierwsza jego część opisuje ogólnie zmiany prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego jakie nastąpiły w roku 2015. Część druga skupia się konkretnie na audycie krajobrazowym województwa definiując go i charakteryzując. Część trzecia czyni analogicznie wobec możliwości podejmowania przez
gminy uchwał regulujących zasady estetyki, szeroko pojętych, nośników reklamowych.
Całość kończy podsumowanie i wykaz wykorzystanych źródeł, aktualnych na
dzień 29 lutego 2016 r.
Summary

The text presents new legal instruments of landscape’s and aesthetics management given to local governments in latest amendments of spatial planning
law.
The first part of the text focus on general changes of spatial planning law which
took place in year 2015. Second part details more specifically with landscape
audit of the region, defines and describes it. The third part does the same with
ability of local communities to take resolutions regulating rules of aesthetics of,
widely understood, advertisement’s carriers.

The paper finishes with conclusions and list of references and sources valid on
February 29th of 2016.
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PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA SPOŁECZNEGO JAKO WYZWANIE
DLA GMINY – JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo społeczne, problemy społeczne, samorząd terytorialny, polityka społeczna.

PROBLEMS OF SOCIAL SECURITY AS A CHALLENGE
FOR THE MUNICIALITY – UNIT OF LOCAL GOVERNMENT

Keywords: social security, social problems, local government, social policy.

Wstęp
Jedną z najpopularniejszych jednostką sprawowania władzy na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej jest samorząd terytorialny. Z pewnością jego popularność powodowana jest faktem, że jako jeden z najniższych organów władzy
jest tym samym najbliższy obywatelom danej społeczności. Ogniwo to bowiem
wydzielone ze struktur państwa zgodnie z zasadą subsydiarności i zaopatrzone
w stosowny aparat i uprawnienia sprawowania władzy skupia swe obowiązki
w określonym przez prawo zakresie władzy do samodzielnego zarządzania
własnymi sprawami w przestrzeni społeczno-gospodarczej. Jednostka ta, znana
co prawda już od czasów starożytnych, gdzie funkcjonowała głównie jako odpowiedź na potrzeby terytorialnej samoobrony, samopomocy i solidarności 1,
współcześnie nie jest już inicjatywą oddolną, jednak wciąż jej najważniejsze
zadania pozostają w kompetencji całej wspólnoty, a dotyczą zarządzania sprawami swojej lokalności 2. Wśród tych spraw, jednym z najważniejszych kierunków plenipotencji samorządu wobec obywateli zamieszkujących obszar jego
funkcjonowania, jest zapewnienie bezpieczeństwa w wymiarze społecznym
stosownie do możliwości określonych zgodnie z zasadą pomocniczości.
We współczesnym świecie bezpieczeństwo definiuje się jako: „Pewność
istnienia i przetrwania, posiadania oraz funkcjonowania i rozwoju [jakiegoś
podmiotu – P.Z.]” 3. Prócz tradycyjnych już zagrożeń bezpieczeństwa (politycz-

Instytucja samorządu terytorialnego znana jest już od starożytności. Por. A. Chodubski,
Samorząd terytorialny w Polsce, jako wartość kulturowo-cywilizacyjna, [w:] A. Finster,
J. Knopek (red.) 25 Lat Samorządu Terytorialnego. Polska – Pomorze – Chojnice. Chojnice
2015, s. 30.
2 Patrz szerzej B. Słobodzian, Współczesne systemy samorządu terytorialnego w Polsce,
Toruń 2005, s. 15–45.
3 Wł. Fehler (red.), Bezpieczeństwo publiczne w przestrzeni miejskiej, Warszawa 2010,
s. 16.
1
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nych, militarnych, naturalnych) 4 człowiek nauczył się wyróżniać, a zatem również identyfikować i definiować, takie, które być może nie zagrażają mu w sposób bezpośredni, jednak w istocie swej są niezwykle ważne dla kondycji tak
całego społeczeństwa, jak i każdej ludzkiej jednostki. W literaturze przedmiotu
są one określane jako zagrożenia społeczne, które w dalszej kolejności możemy
podzielić na socjalne 5 i psychospołeczne 6. Docelowo godzą one w biologiczne
i egzystencjalne podstawy istnienia i funkcjonowania człowieka, który jako
istota społeczna niejako „wnosi ten bagaż własnych problemów” w obręb całej
wspólnoty. Proporcjonalnie „obdzielając” nimi własną rodzinę, społeczność
lokalną i naród, przez co problemy te nabierają realnego znaczenia dla funkcjonowania państwa 7. Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych wy-

Zagrożenia bezpieczeństwa, jak można prześledzić w historii, ewoluowały narastająco. W uproszczeniu można je przedstawić według poniższego schematu: do lat 40–50
XX w. obejmowały one przede wszystkim sprawy wojskowe i zagadnienia związane
z obroną zewnętrzną państwa. Od tego czasu, a trwało to mniej więcej do lat 80, nastąpiła sukcesywna instytucjonalizacja ochrony praw i wolności człowieka – jako bezpośredni przejaw narzuconego przeświadczenia o konieczności zagwarantowania bezpieczeństwa jednostkowego, tj. indywidualnych praw podmiotowych. W międzyczasie, lata
60, dokładano wszelkich starań, by ograniczać i kontrolować zbrojenia, a przez to zapobiegać wojnom. W tym czasie nastąpił znaczny wzrost bezpieczeństwa tak w wymiarze
narodowym, jak i w ich próbach stworzenia globalnego, międzynarodowego (a nawet
ponadnarodowego) wymiaru bezpieczeństwa. W kolejnej dekadzie skupiono się na
poszerzeniu kwestii bezpieczeństwa o problemy zasobów surowcowych, zagrożeń gospodarczych, ekologicznych i wyzwań demograficznych (lata 70). I wreszcie dodano
wielowymiarowe rozumienie bezpieczeństwa (lata 80/90). Zainicjowano interdyscyplinarne i autonomiczne studia nad bezpieczeństwem, gdzie znacznie zawężono militarne aspekty pojęcia, a rozszerzono kontekst społeczny idei. Tym samym inny wymiar
uzyskały już następujące w kolejnych latach zagrożenia: transgraniczny terroryzm (lata
90), kryzys finansowy (2000) czy aktualnie dominujący w Europie problem zagrożeń ze
strony islamskiej migracji. Patrz szerzej: J. Gierszewski, Organizacja systemu bezpieczeństwa społecznego, Warszawa 2013, passim.
5 Za Aleksandrą Skrabacz możemy zdefiniować je jako te, które wiążą się z koniecznością, czy raczej powinnością zapewnienia przez państwo wszystkim obywatelom
(szczególnie bezrobotnym, samotnym matkom czy bezdomnym) minimalnego standardu życia przez wprowadzenie odpowiednich ułatwień lub możliwości bezpłatnego dostępu do usług medycznych, oświaty czy kultury. Por. A Skrabacz, Bezpieczeństwo społeczne – podstawy teoretyczne i praktyczne, Warszawa 2012, s. 17–19.
6 Ten z kolei odnosi się do stanu psychicznego i społecznego jednostek i grup społecznych gwarantującego stabilny rozwój i realizację podstawowych celów i zadań życiowych oraz zawodowych w warunkach akceptacji i tolerancji społecznej. Por. A Skrabacz,
Bezpieczeństwo społeczne – podstawy teoretyczne i praktyczne, Warszawa 2012, s. 83-86.
7 Coraz częściej przekonujemy się, że również nie tylko danego państwa. Zagrożenia te
wpływają bowiem w sposób istotny na życie społeczności międzynarodowej. Wszak,
w dobie globalizacji, wobec swobodnego przepływu ludzi, usług, dóbr i kapitału wraz
z nimi rozprzestrzeniają się niebezpieczeństwa na niespotykaną dotąd skalę. Nie mamy
tutaj na myśli jedynie zagrożeń biologiczno-chemicznych takich jak wirusy – z HIV na
czele, narkotyków, handlu ludźmi i ich organami, ale również niebezpieczeństw związa4
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zwań, postawionych przed gminą jako instytucją – jednostką samorządu terytorialnego, dotyczących organizacji systemu pomocy społecznej i zapewnie-nia
obywatelom bezpieczenstwa społecznego. Tekst ma charakter przeglądowy,
autorzy pracując metodą wiwisekcji źródeł i doświadczeń, zrezygnowali zatem
z przeprowadzenia badań empirycznych, a jedynie zebrali, opracowali i usystematyzowali wybrane materiały. W tekście wyszczególniono aktualne problemy społeczne, którym przeciwdziałanie mieści sie w zakresie kompetencji gminy oraz poglądowo wymieniono zadania nałożone przez Ustawodawcę.
1.

Problemy społeczne w Polsce

W podstawowym, szerokim, rozumieniu, bezpieczeństwo społeczne 8 to
stan, w którym społeczeństwo nie jest niczym zagrożone. Spróbujmy przyjrzeć
się jak w ujęciu węższym, a co za tym idzie bardzie precyzyjnym pojęcie bezpieczeństwa społecznego definiują polscy naukowcy. Jedną z pierwszych polskich
definicji sformułowała B. Rysz-Kowalczyk, która bezpieczeństwo społeczne
definiuje, jako „stan wolności od niedostatku materialnych środków utrzymania
i istnienie realnych gwarancji pełnego rozwoju jednostek”9. Tym samym wskazuje, że obejmuje ono nie tylko stan wolności od wszelakich rodzajów ryzyka
socjalnego, ale również wolności od zagrożeń rozwoju psychospołecznego jednostki, których źródła upatruje się w całokształcie uwarunkowań społecznych,
politycznych i ekonomicznych. Inną, równie trafną definicję, zaproponowali
R. Jakubczak, R. Kalinowski i K. Loranty. Twierdzą oni, że bezpieczeństwo społeczne państwa można określić jako „stan społeczeństwa zapewniający nie tylko trwanie oraz przetrwanie państwa – narodu, lecz również jego rozwój” 10.
Niezwykle trafnym i istotnym wydaje się zwrócenie uwagi na aspekt ambicjonalny – chęć rozwoju jednostek, która to wciąż jest podstawową przyczyną
ludzkiej dominacji nad innymi ssakami.
nych z emigracjami, co przy przerażająco niskim przyroście naturalnym – powodowanym nie tylko problemami zdrowotnymi, tj. skutkiem chorób cywilizacyjnych, ale również brakiem perspektyw (głównie ekonomicznych) i tym samym brakiem „odwagi
płodności”, w przypadku nie podjęcia, bądź zaniechania czynności zapobiegawczych,
prognozuje przerwaniem ciągłości istnienia całych narodów. Wszystko to nie napawa
optymizmem.
8 Po raz pierwszy termin został użyty oficjalnie w ustawodawstwie amerykańskim,
konkretnie w ustawie „Bezpieczeństwo społeczne” z 1935 r. (ustawa miała za przedmiot pomoc osobom starym, inwalidom i bezrobotnym). Termin został przejęty przez
Międzynarodową Organizację Pracy, która odnosiła go do: ubezpieczeń społecznych;
pomocy społecznej; świadczeń rodzinnych; świadczeń finansowanych z ogólnych dochodów. Por. A Skarbacz, Bezpieczeństwo społeczne – podstawy teoretyczne i praktyczne,
Warszawa 2012, s.
9 B. Rysz – Kowalczyk (red.), Leksykon polityki społecznej, 2001, s. 20.
10 R. Jakubczak, R. Kalinowski i K. Loranty, Bezpieczeństwo społeczne w erze globalizacji,
Siedlce 2008.
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Wraz ze wzrostem ambicji człowieka, co wprost proporcjonalnie przekłada się na rozwój jednostek – gdzie rozwój rozumiany jest dziś raczej w kategoriach nauk stosowanych jako postęp technologiczny, nie zaś jak jeszcze całkiem
niedawno w kategoriach humanistycznych, jako progres intelektualno-duchowy, następuje kompleksowe przeobrażenie ludzkiej egzystencji. Odejście od
wartości mentalnych i skupienie się na kwestiach stricte wymiernych powoduje
zmiany poziomu życia na wszystkich płaszczyznach ludzkiej egzystencji
i wszystkich poszczególnych jednostek. Nie zawsze jednak i nie dla każdego są
to zmiany pozytywne. Zauważamy bowiem niezwykłą intensyfikację pogłębiania się nierówności społecznych w oparciu głównie o czynniki ekonomiczno –
socjalne 11, co ma znaczący wpływ na aspekt socjalizacyjny jednostek poprzez
narastanie problemów ponadjednostkowych i powtarzalnych 12. Tak powstają
problemy społeczne, które za R. Marisem definiujemy jako „ogólne wzory zachowania ludzkiego lub warunków społecznych, które są postrzegane jako zagrożenia dla społeczeństwa przez znaczącą liczbę ludności, przez silne grupy,
bądź przez charyzmatyczne jednostki, oraz które mogą być rozwiązane czy też
którym można jakoś zaradzić” 13.

Wśród najpowszechniejszych, a zarazem najbardziej powtarzalnych problemów społecznych w Polsce, znajdują się następujące: ubóstwo; bezdomność;
bezrobocie; niepełnosprawność; długotrwała choroba; bezradność w sprawach
opiekuńczo – wychowawczych; bezradność w sprawach prowadzenia gospodarstwa domowego; przemoc w rodzinie; rozboje i wymuszenia; alkoholizm;
trudności z przystosowaniem do życia po opuszczeniu zakładu karnego; narkomania; sieroctwo; chuligaństwo 14. Są to takie zagrożenia społeczne, które
powodują (bądź mogą powodować) dysfunkcję całych grup społecznych, nierzadko spychając osoby dotknięte danym problemem na margines życia społecznego. Objawia się to głównie tym, że zagrożone osoby nie są w stanie realizować własnych dążeń i ambicji, ani tym bardziej nie są w stanie wypełniać
zadań wobec społeczeństwa oraz podołać prawom i obowiązkom, które nałożył
na nich Ustawodawca. Więcej, często osoby te nie są w stanie wypełniać ele-

11 Ciekawie problem ten rozwija Przemysław Remer. Patrz szerzej P. Remer, Nierówność
dochodów – bogaci i biedni coraz dalej od siebie, [w:] J. Chyła, K. Krzemiński, P. Zientkowski (red.) Pogranicza. Historia – socjologia, teologia, Łeba 2014.
12 Wśród wielu określeń definiujących problem społeczny za Tomaszem Schimankiem
możemy wyartykułować, że: „O problemie społecznym mówimy wtedy, gdy dotyczy on
wielu osób w społeczności i ma charakter powtarzający się, a nie jednorazowy”.
Por. T. Schimanek, Diagnozowanie problemów społecznych, Warszawa 2015, s. 2.
13 R. Maris, Social Problems, Chicago1988, s.5.
14 Na podstawie raportu Social problems in Chojnice City. Hidden emigration opracowanego w ramach realizacji międzynarodowego projektu badawczego: Community Work
in Germany, Poland and Sweden in Context of Changing Welfare Models. Problemy
zdefiniowano na podstawie powtarzalności i częstotliwości występowania w mieście
Chojnice w latach 2004 – 2014. Patrz szerzej, A. Finster, P. Zientkowski, Social problems
in Chojnice City. Hidden emigration, [w:] K. Jaruszewski, B. Kuffel, (red.) Zeszyty Chojnickie, nr 31, Chojnice 2015, s. 53–61.
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mentarnych obowiązków rodzicielskich czy wychowawczych wobec swoich
dzieci, tym samym przekazując i utrwalając patologiczny wzorzec na kolejne
pokolenia.
2.

Kompetencje samorządu terytorialnego w rozwiązywaniu problemów społecznych

Sytuacjom, w których powyższe zagrożenia urastają do rangi problemu,
zgodnie z przyjętymi regulacjami, zapobiega państwo. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że o kierunkach prowadzonej polityki społecznej decydują w dużej
mierze samorządy lokalne. To przecież one po roku 1989, po którym nastąpiła
decentralizacja administracji publicznej przyjęły na swoje barki trudną rolę
wprowadzenia w życie pakietu reform społecznych. „O ile w dobie tzw. PRL-u
problematykę tę traktowano marginalnie, stojąc na stanowisku, że socjalizm
wyklucza ubóstwo, o tyle okres transformacji ustrojowo – ekonomicznej szybko
uzmysłowił wagę rozwarstwienia społecznego, z jego skutkami w zakresie
wzrostu patologii i konfliktów społecznych” 15. Odpowiedzią państwa na powyższe postsocjalistyczne zaniedbania było stworzenie modelu instytucjonalnego, który poprzez zasadę subsydiarności przekazywał kompetencje w zakresie realizowania programów naprawczych 16. Niezwykle istotnym jest fakt, na
który zwrócił uwagę H. Wilenski kiedy suponował, iż zapewnienie przez państwo minimalnego poziomu dochodów, wyżywienia, mieszkania i edukacji
przysługuje każdemu obywatelowi, jako prawo polityczne, a nie przejaw dobroczynności 17. Wynika z tego niejako podwójna rola państwa w zakresie bezpieczeństwa społecznego. Po pierwsze – państwo (w głównej mierze poprzez
samorząd) ma zadanie zabezpieczyć określone potrzeby obywateli. Przyjmuje
zatem na siebie rolę „zobowiązanego” 18. Po drugie – obywatele mają prawo

M. Brunka, Natura prawa do pomocy społecznej, [w:] J. Knopek, (red.) Acta Pomerania,
Chojnice 2008, s. 41.
16 Jakim jest na przykład ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, która
w art. 2. ust. 1 wykazuje, że: pomoc społeczna jest wyrazem interwencjonizmu socjalnego państwa ukierunkowanego na umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia
trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Dalej zaś, kolejny ustęp tego artykułu poprzez
istotny rozdział ról w zakresie pomocy społecznej precyzuje i wyróżnia: a) podmioty
organizujące pomoc społeczną, które obejmują wyłącznie organy administracji rządowej i samorządowej; b) podmioty współpracujące w tym zakresie z powyższymi organami (na zasadzie partnerstwa), na które składają się szeroko zakreślone podmioty
społeczne i prywatne: organizacje społeczne i pozarządowe; kościoły i związki wyznaniowe; osoby fizyczne i prawne. Por. Ustawa o pomocy społecznej, tekst jednolity Dz.U.
z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz.1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz.1738,
Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz.842.
17 Szerzej na ten temat w: H. Wilenski, The Welfare State and Equality, Berkeley 1975.
18 Zobowiązanego przez Ustawę (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz.1551,
Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz.1738, Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229,
Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz.842 – art.16 ust. 2 i 3) do zagwarantowania pomocy spo15
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rościć sobie, ażeby państwo zapewniło im ochronę socjalną w podstawowym
zakresie. Państwo przyjmując na siebie rolę gwaranta korzystnych warunków
funkcjonowania jednostkom i grupom społecznym. Warunków dających poczucie szansy rozwoju oraz braku zagrożeń.
W sposób oczywisty zapis ten definiują cele polityki społecznej, którymi są:
a)

bezpieczeństwo socjalne, które obejmuje zapewnienie dochodów i usług
w sytuacji wystąpienia ryzyka socjalnego (choroba, inwalidztwo, starość,
śmierć, bezrobocie),

b)

inwestycje w człowieka – tworzenie równych szans rozwoju ludzi, kształcenie młodego pokolenia (to czynnik rozwoju ekonomicznego),

d)

życie rodzinne – akcentowanie życia rodzinnego oznacza powrót do wartości związków między ludźmi i poczucia bezpieczeństwa na podstawie
więzi emocjonalnych i uczuciowych. Wychowanie przyszłych generacji
wymaga wsparcia rodzin nie tylko ubogich i nie tylko materialnego ze
strony osób i instytucji.

c)

ład (mir, pokój) społeczny – jest podstawą stabilizacji życiowej ludzi,
współpracy w osiąganiu celów, tolerancji różnic między ludźmi. Wartość
pokoju społecznego rośnie wraz z osiąganiem dobrobytu i stabilizacji politycznej,

Jak przytacza A. Karwacki: „Istotę i potrzebę państwowego interwencjonizmu znakomicie oddają cztery przesłanki leżące u jego podstaw, wskazywane
przez Jakuba Wiśniewskiego 19:
a)

b)

rynek nie jest wstanie wygenerować niezbędnych do kreowania więzi społecznej wyższych idei (obywatelstwo, patriotyzm, sprawiedliwość),

państwo jest odpowiedzialne za eliminowanie wszelkich negatywnych dla
członków społeczeństwa wpływów zewnętrznych (np. w sferze ochrony
środowiska naturalnego życia, wychowania),

łecznej do tego stopnia, że instytucje samorządu terytorialnego, zarówno gmina jak
i powiat nie mogą odmówić pomocy osobie potrzebującej, mimo istniejącego obowiązku
osób fizycznych (rodzice, dzieci, rodzeństwo) lub osób prawnych do zaspokojenia jej
niezbędnych potrzeb życiowych. Co więcej, takiej pomocy nie mogą odmówić również
podmioty, którym jednostki samorządu terytorialnego realizację zadań w tym zakresie
zleciły. Szerszą interpretację wykładni prawa w tym temacie przedstawia Mariusz
Brunka. Por. tegoż, Natura prawa do pomocy społecznej, [w:] J. Knopek, (red.) Acta Pomerania, Chojnice 2008, s. 42.
19 J. Wiśniewski, Ewolucja szwedzkiego i brytyjskiego modelu polityki społecznej w latach
1993-2003, Warszawa 2005, s. 17–28. Podaję za A. Karwacki, Aktywna polityka społeczna jako wyzwania dla instytucji pomocy społecznej i administracji pracy, [w:] J. Knopek
(red.) Acta Pomerania, Chojnice 2008, s. 63–64.
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c)
d)

państwo zapewnia dobra publiczne (zagospodarowanie sfery leżącej poza
własnością prywatną i świadczenie usług w tej sferze) jak i dobra mieszane,

nieregularny rynek jest źródłem niestabilności – kryzysy wpisane w mechanizmy rynkowe wymagają asekuracji.

Taka interwencja państwa nie ogranicza się tylko do działalności podmiotów ustawodawczych, wykonawczych oraz kontrolnych państwa. Sięga dużo
głębiej do samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych. Przez swoją
wzajemną partycypację podmioty te zmierzają do kształtowania odpowiednich
warunków pracy i bytu, pożądanych struktur społecznych oraz stosunków społeczno-kulturowych W ramach posiadanych kompetencji państwo realizuje
obronę człowieka przed niezaspokojeniem jego potrzeb i to zarówno tych elementarnych – w początkowej fazie – jak i następnie, tych rozwojowych. Uproszczając, można zatem śmiało stwierdzić, że państwo (głównie poprzez instytucję
samorządu terytorialnego) kreuje „dobro społeczne”. Stara się realizować tak
postawione cele w następujących obszarach polityki społecznej:
a)

b)

polityka demograficzna (ludnościowa) i polityka rodzinna,

polityka edukacyjna (oświatowa),

c)

polityka kulturalna,

e)

polityka mieszkaniowa,

d)
f)

polityka ochrony zdrowia,
polityka migracyjna,

g)

polityka zatrudnienia (przeciwdziałanie bezrobociu, kształtowanie płac
i warunków bezpieczeństwa pracy),

i)

polityka ochrony środowiska naturalnego,

h)
j)

polityka zabezpieczenia społecznego i pomocy społecznej,
polityka prewencji i zwalczania zjawisk patologii.

Powyższe ujęcie obszarów funkcjonowania polityki społecznej w znacznym stopniu organizuje i systematyzuje jej zadania, a ściślej sfery bezpieczeństwa społecznego. Można bowiem z powyższych wywnioskować, że głównym
dążeniem państwa jest wytworzenie, a następnie zapewnienie społeczeństwu
warunków do trwania, przetrwania i rozwoju.

Aby jednak dążenia te realizować – poprzez redystrybucję dochodów, czy
świadczenia socjalne – konieczne jest wytworzenie bazy materiałowoorganizacyjnej, a także przeszkolenie odpowiedniej ilości kadr, które będą realizowały określone programy. Należy zaakcentować, że wśród trzech głównych
203

sektorów 20 prowadzących działalność na rzecz, tzw. dobra społecznego, na
pierwszym miejscu wyszczególnia się sektor publiczny, w którym jako na dominujące wskazuje się instytucje samorządowe.

Zapewnienie realizacji zadań samorządu terytorialnego w zakresie eliminacji zagrożeń bezpieczeństwa społecznego i udzielania pomocy społecznej
zgodnie z rozdziałem zadań pomiędzy administrację publiczną klasyfikuje się
w następujący sposób:
a)

b)
c)
d)
e)

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – zajmuje się koordynacją polityki społecznej na obszarze całej Polski oraz przygotowywaniem
zmian w obowiązującym prawie,
Urzędy Wojewódzkie (wydziały polityki społecznej) – zajmują się kontrolą
i nadzorem nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego
i województwa, w tym nad jakością działalności jednostek organizacyjnych
pomocy społecznej (jednak tylko w zakresie zadań zleconych),

Urzędy Marszałkowskie (regionalne ośrodki polityki społecznej) – zajmują
się koordynacją polityki społecznej w zakresie pomocy na terenie województw samorządowych,

Powiaty (powiatowe centra pomocy rodzinie) – zajmują się prowadzeniem
domów pomocy społecznej, zapewniają opiekę nad dziećmi w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych (tj. domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych) i w rodzinach zastępczych,

Gmina (ośrodki pomocy społecznej działające w każdej gminie) – udzielające pomocy w formie pracy socjalnej, świadczeń pieniężnych, przyznając
wsparcie usługowe i rzeczowe oraz kierujące do ośrodków wsparcia.

Powyższy podział został przeprowadzony zgodnie z zasadą pomocniczości,
gdzie organ wyższy interweniuje w danej sprawie dopiero po wyczerpaniu
prawnych i ekonomicznych możliwości organu niższego 21. Co ważne, zgodnie
z tą zasadą, władza publiczna nie wyręcza jednostki, w sytuacji gdy jest ona
samowystarczalna, włącza się natomiast z pomocą w starości, niepełnosprawności, macierzyństwie i ratuje w sytuacjach kryzysowych.

20 Są to: sektor publiczny, obejmujący działalność realizowaną przez instytucje rządowe
i samorządowe; sektor wspólnotowy, który obejmuje wsparcie społeczne i wymianę
świadczeń oraz usług pomiędzy rodziną, przyjaciółmi, sąsiadami; sektor obywatelski,
oparty na idei samopomocy, wykorzystujący inicjatywy społeczności lokalnych, wolontariat i organizacje pozarządowe.
21 Ciekawie na ten temat J. Gierszewski, Bezpieczeństwo wewnętrzne. Zarys systemu,
Warszawa 2013, s. 173.
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3.

Zadania realizowane przez gminy

Wśród licznych zadań – wyzwań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa
społecznego, którym sprostać musi samorząd gminny wyróżniamy swoisty
trójpodział 22.

1.

Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym.

Zaliczamy do nich akty planistyczne i normatywne. Jak chociażby opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych czy sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej gminy w zakresie pomocy społecznej.

Obejmują również zapewnienie określonych świadczeń. W tym przede
wszystkim udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego
ubrania osobom tego pozbawionym. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków
okresowych czy celowych. A także opłacanie składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku
z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem.

2.

3.

Nadto obejmuje obowiązek zorganizowania pracy socjalnej, usług opiekuńczych czy specjalistycznych (z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi).

Zadania własne gminy – obejmują świadczenia dla mieszkańców danej
gminy. Finansowane są z budżetu gminy i pod nadzorem Samorządu.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę – obejmuje świadczenia finansowane ze środków rządowych, a ich wydatkowanie odbywa się pod nadzorem administracji rządowej.

Podsumowanie

Jakkolwiek nie definiowalibyśmy problemów społecznych zgodzić się należy z tezą, iż są one realnym zagrożeniem bezpieczeństwa społecznego nie
tylko w wymiarze lokalnym, ale również państwowym. Zmieniające się modele
pomocy socjalnej skupiają się na oczywistych założeniach, którymi są próby
udzielania wszelkiej niezbędnej pomocy każdemu obywatelowi. Aby sprostać
wyzwaniom jakie na samorządy terytorialne nakłada ustawodawca konieczne
jest właściwe ich dookreślenie i zinterpretowanie. Dopiero w dalszej kolejności
podjąć się można diagnozy, realizacji świadczeń i monitoringu bezpieczeństwa

Opracowano na podstawie informacji ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej. Patrz: https://www.mpips.gov.pl /pomoc-spoleczna/ system-pomocy-spolecznej-w-polsce/podzial-zadan-miedzy-administracje-publiczna/
[dostęp dnia 3 marca 2015 r.].
22
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społecznego. Stąd też niezwykle istotne wydało się na zebranie i opracowanie
ogólnych danych na temat bezpieczeństwa, problemów społecznych i roli gminy, jako instytucji samorządu terytorialnego, której zadania skupiają się wokół
powyższej materii. Zdajemy sobie sprawę, że dogłębna analiza tematu winna
doczekać się raczej interdyscyplinarnego opracowania monograficznego, wierzymy jednak, że nasz przyczynek służyć może jako prolegomena do pojęcia
szerszej pracy badawczej.
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Streszczenie

Celem artykułu jest wskazanie najważniejszych wyzwań, postawionych przed
gminą jako instytucją – jednostką administracyjną - samorządu terytorialnego,
dotyczących organizacji systemu pomocy społecznej i zapewnienia obywatelom
bezpieczenstwa społecznego. W tekście wyszczególniono aktualne problemy
społeczne, którym przeciwdziałanie mieści sie w zakresie kompetencji gminy
oraz wymieniono zadania nałożone przez Ustawodawcę.
Summary

The article aims to identify the main challenges for the municipality as an institution of local government – an administrative unit, in terms of organizing the
social assistance system and providing its citizens with social security. The text
lists current social problems, the prevention of which is within the competences of municipalities and lists the tasks imposed on it by the Legislator.
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Mariusz Pecio

RYZYKO UBEZPIECZENIOWE A RYZYKO POŻAROWE 1
Słowa kluczowe: ryzyko pożarowe, ubezpieczenie, bezpieczeństwo, zagrożenie, pożar.

INSURANCE RISK AND FIRE RISK

Keywords: fire risk, insurance, security, danger, fire.

Wstęp
Bezpieczeństwo jest to stan otoczenia cywilizacyjnego i naturalnego określonego przez poziom jego całkowitego ryzyka 2. Definicja ta łączy pojęcie ryzyka i bezpieczeństwa. W tym ujęciu ryzyko jest czynnikiem określającym pewien
stan otoczenia cywilizacyjnego i naturalnego. Należy zaznaczyć w tym miejscu
że ryzyko według inżynierów jest całkowicie możliwe do wyrażenia
w kategoriach obliczeniowych. Natomiast wśród społeczeństwa odczuwanie
zagrożenia, również jak w przypadku bezpieczeństwa intuicyjne związane
z ryzykiem, jest całkowicie subiektywne. Wiąże się to z innym odbieraniem tych
samych warunków otoczenia w zależności od wielu czynników geospołecznych,
takich jak położenie geograficzne, historia czy rozwój cywilizacyjny danej grupy społecznej. Inną definicję ryzyka proponuje Szopa 3; Ryzyko jest to możliwość doznania przez człowieka określonych strat (szkód) w wyniku zdarzeń
niepożądanych, które mogą powstać w rozpatrywanym systemie człowiek –
technika – otoczenie w określonym przedziale czasu. Taka definicja jest dużo
bardziej szczegółowa i zawiera wyraźne odniesienie do strat. Rzeczywiście
odczuwanie ryzyka z reguły związane jest z potencjalnymi stratami. Niekoniecznie muszą to być straty materialne, ale również straty moralne. Zagrożenie
ma bardzo wiele definicji. Jednak we wszystkich pojawia się możliwość (groźba) wystąpienia pewnej niekorzystnej sytuacji. Rozwijając tą myśl i wykorzystując opisywane zależności zagrożeniem może być sytuacja, w której pojawi
się ryzyko utraty pewnych dóbr materialnych i ryzyko to wykracza poza pewne
obiektywnie przyjęte kryteria, zwane kryteriami akceptowalności. Jeśli mówimy o ryzyku na poziomie ogólnie przyjętym, np. ryzyko wypadku podczas podróżowania samochodem, sytuacja taka jest ogólnie uznawana za bezpieczną.
Zagrożenie pojawia się w wyniku zmiany warunków otoczenia, np. podczas

Ten tekst zawiera fragmenty pracy doktorskiej autora pt. „Szacowanie ryzyka pożarowego i składki ubezpieczeniowej”, obronionej na Akademii Finansów w 2008 roku.
2 Wolanin J. „Wybrane zagadnienia zarządzania ryzykiem”. Mapy terytorialnego rozkładu ryzyka. PW WMEiL, SGSP. Warszawa 2004.
3 Szopa T. „Koncepcja graficznego przedstawiania terytorialnego rozkładu ryzyka i zagrożeń”. Mapy terytorialnego rozkładu ryzyka. PW WMEiL, SGSP. Warszawa 2004.
1
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mgły, przy czym bezpieczeństwo nie jest w żadnym razie pojęciem przeciwstawnym do zagrożenia a jedynie może być przez nie wyrażane. W przypadku
wystąpienia możliwości pojawienia się sytuacji niebezpiecznej czyli zagrożenia
poczucie bezpieczeństwa słabnie. Natomiast iloczyn prawdopodobieństwa zaistnienia zdarzenia niekorzystnego i potencjalnych strat, które w wyniku niego
wystąpią jest właśnie inżynierską definicją ryzyka.

Według innych autorów ryzyko jest dyspersją rezultatów rzeczywistych
i oczekiwanych. Definicja ta pojawia się w statystyce, gdzie ocenia się stopień
rozrzutu wyników w stosunku do pozycji centralnych lub średnich. Jest także
użyteczna dla zakładów ubezpieczeniowych, które w oparciu o statystyczne
pomiary ryzyka dokonują kalkulacji składek. Ubezpieczyciele biorą pod uwagę,
iż ich ryzykiem jest także niewystarczająca dokładność przewidywań statystycznych, w związku z czym obok obliczeń oczekiwanej liczby wypadków,
zakładają także zakres możliwych odchyleń, czyli granicę błędu 4.

Ryzyko definiowane jest też jako prawdopodobieństwo wyniku innego niż
oczekiwany. W definicji tej ryzyko jest określone przez prawdopodobieństwo
tego, że faktyczny rezultat będzie się różnił od zakładanego. Z obiektywności
ryzyka i własności prawdopodobieństwa wynika, że w celu obiektywizacji
prawdopodobieństwa występującego w tej definicji należy odwołać się do
twierdzeń granicznych, a więc rozpatrujemy zagadnienie w aspekcie całej zbiorowości. Tak więc ryzykiem nie jest prawdopodobieństwo odchylenia pojedynczego zdarzenia, lecz prawdopodobieństwo dewiacji (odchylenia) wyniku rzeczywistego od zakładanego ale w skali całej zbiorowości, tzw. zagrożeń zbiorowych 5. Szczególnym przypadkiem ryzyka jest ryzyko ubezpieczeniowe. Zakłady
ubezpieczeniowe, które ubezpieczają dane ryzyko, zdefiniowane jako możliwość wystąpienia pewnej straty, muszą je określić i odpowiednio oszacować.
1.

Ryzyko ubezpieczeniowe

1.1. Definicje ryzyka
Ryzyko ubezpieczeniowe w literaturze wyrażane jest w różny sposób. Jednak sens definicji zawsze pozostaje ten sam. Ryzyko ubezpieczeniowe oznacza
możliwość wystąpienia strat określonej wielkości z określonym prawdopodobieństwem. Rola firmy ubezpieczeniowej polega na zebraniu w grupę określonej liczby podmiotów i pobieraniu od nich składki ubezpieczeniowej. Ze składek ubezpieczeniowych pobierane są środki na działanie firmy i na wypłatę
odszkodowań w wyniku realizujących się szkód w ubezpieczanej grupie. Środki
pozostałe to zysk zakładu ubezpieczeń. W literaturze pojawiają się następujące
definicje ryzyka:
4 Wąsiewicz A. „Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, praca zbiorowa, t.II”, Branta,
Bydgoszcz 1994, str. 18.
5 Michalski T., Pajewska R. „Ubezpieczenia gospodarcze”, WSiP. Warszawa 2001.
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Ryzyko jest szansą wystąpienia straty. Ta definicja ukazuje ryzyko jako
wielkość niepoliczalną, pozbawioną realnego wymiaru. szansa ryzyka jest
rozumiana jako możliwość lub prawdopodobieństwo, że coś się wydarzy,
nie zaś jako stopień prawdopodobieństwa. Gdyby było przeciwnie, stopień
prawdopodobieństwa byłby wielkością kwantyfikowalną procentowo lub
w ułamkach, a zatem w sytuacji gdy szansa straty, rozumiana jako prawdopodobieństwo, wynosiłaby 100%, szkoda byłaby pewna, a co za tym idzie
nie byłoby żadnego ryzyka i stopień ryzyka wynosiłby zero 6.

Ryzyko jest prawdopodobieństwem straty. Definicja ta staje się istotna tylko jeśli prawdopodobieństwo zajścia określonego zdarzenia zawarte jest
między zerem a jednością. W tym znaczeniu ryzyko jest niewiadomą i mimo, że definicja ta zbliża się chyba najbardziej do potocznego rozumienia
ryzyka, nie może służyć do ilościowego ujęcia wielkości ryzyka.
Ryzyko jako stan, w którym istnieje możliwość straty. W tej definicji ryzyko
ujęte jest jako pewien stan rzeczywistości, w którym istnieje możliwość
niekorzystnego odchylenia się wyniku rzeczywistego w stosunku do wyniku założonego lub oczekiwanego w danej sytuacji. Zaletą tej definicji jest
jej przypadłość dla analizy i pomiaru ryzyka zarówno w odniesieniu do jednostki, jak i do tzw. zagrożeń zbiorowych. Z punktu widzenia jednostki ryzyko jest więc mierzalne i wyrażane jako prawdopodobieństwo wystąpienia straty, miarą jest możliwość wystąpienia innych wyników od wyniku
oczekiwanego. Przewidywalność tych odchyleń zależy od liczby uwzględnionych zagrożeń (im więcej uwzględnionych zagrożeń, tym bardziej przewidywalne). Jeżeli dane są oparte na reprezentatywnej liczbie obserwacji
uwzględniających odpowiednią liczbę czynników (determinant ryzyka), to
w ujęciu tej definicji dobrą miarą wielkości ryzyka jest znane ze statystyki
odchylenie standardowe.

Ryzyko oznacza przedmiot ubezpieczenia. Definicja ta utożsamia przedmiot
ubezpieczenia (dobra osobiste lub majątkowe) z ryzykiem. Jest to ujęcie
charakterystyczne dla języka techniczno – ubezpieczeniowego, którym posługuje się codzienna praktyka. Definicja ta jest określeniem wielce użytecznym w znaczeniu komunikatywnym, lecz ma niewielką wartość poznawczą. Traktowane jest jako definicja żargonowa nie poddawana analizie
naukowej.

Klasyfikację ryzyka wg Śliwińskiego7 ubezpieczeniowego przedstawia rysunek 1.

Wąsiewicz A. op. cit., s.17.
Śliwiński A. „Ryzyko ubezpieczeniowe. Taryfy – budowa i optymalizacja.”, Poltext.
Warszawa 2002.
6
7
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Rysunek 1. Klasyfikacja ryzyka ubezpieczeniowego.
RYZYKO UBEZPIECZENIOWE
Charakter
ryzyka
Ryzyko
obiektywne

Ryzyko
subiektywne

Ryzyko
spekulacyjne

Ryzyko
czyste

Możliwość
kontroli

Konsekwencje

Ryzyko
specyficzne

Ryzyko
systematyczne

Ryzyko osobiste

Ryzyko własności

Ryzyko
odpowiedzialności

Ryzyko
„z winy innych”

Niepewność
Ryzyko niepewności
faktu realizacji

Ryzyko
niepewności czasu

Ryzyko
niepewności skutku

Prawo
ubezpieczeniowe
Ryzyko
osobowe

Ryzyko
majątkowe

Ryzyko
finansowe

Ryzyko
niefinansowe

Charakter strat
Ryzyko fundamentalne

Ryzyko partykularne

Źródła ryzyka
Ryzyko probabilistyczne
Metody
kwantyfikacji
Ryzyko
statystyczne

Ryzyko
dynamiczne

Zmiana w czasie

Źródło: opracowanie własne na podstawie Śliwińskiego 8.
8

Por. Śliwiński A. op. cit., str. 21.
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Ryzyko estymacyjne

Pomimo tego, że już w XVII wieku Blaise Pascal zdefiniował ryzyko w identyczny sposób jak to stanowią obecnie Normy Europejskie, nawet liczące się na
europejskim rynku ubezpieczeniowym towarzystwa używają tego terminu
umieszczając w arkuszu oceny ryzyka pytanie: „Czy ryzyko jest podłączone do
publicznego zaopatrzenia w wodę?” 9 co oznacza pytanie o podłączenie ubezpieczanego obiektu do miejskiej sieci wodociągowej.
1.2. Ryzyko obiektywne i subiektywne

Ze względu na charakter ryzyka możemy wyróżnić ryzyko obiektywne
i subiektywne. W literaturze występuje on poza ogólną klasyfikacją ryzyka
ubezpieczeniowego jako jeden z aspektów ogólnie rozumianego ryzyka 10. Zrozumienie istoty podziału ryzyka na obiektywne i subiektywne jest niezwykle
ważne z punktu widzenia praktyki ubezpieczeniowej.

Podział i postrzeganie wymienionych ryzyk determinuje zachowania osób
i przedsiębiorstw ubezpieczeniowych. Ryzyko obiektywne wg Ronki – Chmielowiec 11 jest określone jako względne odchylenie straty rzeczywistej od straty
oczekiwanej. Stąd miarą tego ryzyka mogą być miary rozproszenia oraz – przede wszystkim – współczynnik zmienności znany ze statystyki. Miarą może być
również maksymalne prawdopodobne odchylenie rezultatu rzeczywistego od
wielkości zakładanej. Do ryzyka obiektywnego znakomicie odnosi się prawo
wielkich liczb, czyli w praktyce ubezpieczeniowej pomiar tego ryzyka jest lepszy dla zagrożeń masowych, czyli dla dużej grupy ubezpieczeń. Dla zakładu
ubezpieczeń ryzykiem obiektywnym jest natomiast możliwość marginesu błędu w stosunku do wielkości oczekiwanych 12. Ilustruje to przykład: pożar
w pewnej grupie budynków zdarza się średnio w 30 przypadkach na 1000
ubezpieczonych obiektów. Prawdopodobieństwo wystąpienia szkody (pożaru)
wynosi więc w tej grupie 3%. Obiektywne ryzyko będzie miało charakter odchylenia rzeczywistej liczby szkód od liczby szkód oczekiwanych 13. Zakładając,
że liczba szkód może wystąpić w rzeczywistości w 27 do 33 miarą tego ryzyka,
zmierzoną za pomocą współczynnika zmienności będzie 3/30 czyli 10%. Ryzyko subiektywne jest określone jako niepewność oparta na osobistych uwarunkowaniach psychologicznych lub nastroju duchowym. Zatem ryzyko subiektywne jest indywidualną oceną szansy wystąpienia określonego rezultatu.
Przykładem ryzyka subiektywnego jest inne postrzeganie ryzyka wystąpienia
Dobrzański M.M. „Metody diagnozowania ryzyka w wybranych ubezpieczeniach majątkowych”, Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwa i Niezawodności KONBiN
2001, ITWL. Warszawa 2001, str. 62.
10 Śliwiński A. op. cit. str. 22.
11 Ronka-Chmielowiec W. (red) „Ubezpieczenia, rynek i ryzyko.”, PWE. Warszawa 2002,
str. 134.
12 Ronka-Chmielowiec W. op. cit., str. 134.
13 Miarami ryzyka obiektywnego mogą być parametry statystyki opisowej mierzącej
poziom odchyleń wyników rzeczywistych od wartości oczekiwanej, np. wariancja, odchylenie standardowe, współczynnik zmienności, Śliwiński A. op. cit. str. 23.
9

213

pożaru wśród osób, w których majątku pożar wystąpił w przeszłości, inaczej
natomiast postrzegają ryzyko wystąpienia pożaru osoby, którym pożar się nigdy nie przytrafił. Poziom ryzyka subiektywnego może być determinowany
przez odpowiednie działania prewencyjne i politykę zakładów ubezpieczeniowych i państwa, której celem powinien być wzrost świadomości ubezpieczeniowej społeczeństwa 14. Ponieważ rola działalności prewencyjnej zakładów
ubezpieczeniowych jest ściśle związana z oddziaływaniem na bezpieczeństwo
wśród ubezpieczanych podmiotów podział ryzyka ze względu na jego charakter
w cytowanej literaturze pojawia się wśród innych podziałów ryzyka ubezpieczeniowego.
1.3. Inne cechy ryzyka i sposoby jego klasyfikacji

Podział ryzyka na systematyczne i specyficzne 15 (niesystematyczne) po
raz pierwszy podał C. Kulp 16.

Ryzyko systematyczne dotyczy ogółu społeczeństwa. Nie może być kontrolowane, ponieważ wynika z przyczyn niezależnych od pojedynczej osoby.
Ryzyko to może być związane z działaniem sił przyrody. Na przykład zjawisko
powodzi nie może być kontrolowane przez pojedyncze osoby, a wywiera
wpływ na ich egzystencję. Ryzyko systematyczne ma pewien stały określony
poziom uzależniony od ogólnych warunków otoczenia. Ryzyko specyficzne,
w odróżnieniu od ryzyka systematycznego może być kontrolowane. Jego poziom zależy bowiem od indywidualnych decyzji konsumenta. W dużych przedsiębiorstwach, narażonych na ryzyko specyficzne związane np. z daną branżą,
ryzyko to można minimalizować dzięki uelastycznieniu i dywersyfikacji produkcji 17.

Tradycyjnie, w podręcznikach na temat zarządzania ryzykiem i ubezpieczeń dokonywano podziałów na ryzyko czyste i ryzyko spekulacyjne (patrz np.
Mowbray, Blanchard i Williams, 1969 18). Ryzyko czyste występuje wówczas,
gdy istnieje niebezpieczeństwo poniesienia straty bez żadnej szansy wygranej.
Na przykład właściciel samochodu staje w obliczu ryzyka związanego z potencjalną stratą na skutek kolizji pojazdów. Jeśli do niej dojdzie to właściciel poniesie stratę finansową. Jeśli nie, to właściciel nie odniesie korzyści i wobec tego
jego pozycja finansowa pozostanie niezmieniona. Ryzyko spekulacyjne występuje wówczas, gdy istnieje szansa zarówno wygranej, jak i straty. Na przykład inwestowanie w projekt kapitałowy może okazać się zyskowne, może
Tamże.
wg niektórych opracowań (Williams, Smith, Young) podział ten jest nazywany podziałem na ryzyko dywersyfikowalne i ryzyko niedywersyfikowalne
16 Kulp C.A. “Casualty Insurance”, Ronald Press. New York 1928, str. 2–7.
17 Tamże, str. 24.
18 Mowbray A.H., Blanchard R.H., Williams C.A. Jr “Insurance”, wyd. 6, McGraw-Hill Book
Co., New York 1969.
14
15
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również zakończyć się fiaskiem. Ryzyko czyste jest zawsze przykre, natomiast
ryzyko spekulacyjne posiada pewne atrakcyjne cechy 19.

Ubezpieczać można jedynie ryzyko czyste, czyli takie które może przynieść
tylko stratę. Podlega ono dalszej klasyfikacji na 20:

–

–
–
–

ryzyko osobiste – związane z możliwością utraty zarobkowania;
ryzyko własności – związane z możliwością utraty mienia;

ryzyko odpowiedzialności – związane z działalnością osób trzecich, często ryzyko takie jest związane z obowiązkowymi ubezpieczeniami OC;

ryzyko „z winy innych” – związane z niezamierzoną działalnością jednostki powodującą straty reszty społeczeństwa.

W literaturze 21 pojawia się również klasyfikacja wynikająca z różnych
aspektów niepewności dotyczącej procesu realizacji poszczególnych ryzyk:

–
–

–

niepewności faktu realizacji – niepewność incertitudo an, charakteryzuje
się tym że nie ma pewności czy nastąpi realizacja szkody;

niepewności czasu – niepewność incertitudo quando mamy pewność wystąpienia zdarzenia niekorzystnego, natomiast nie można ustalić czasu jej
realizacji;

niepewności skutku – niepewność incertitudo effectus można ocenić zarówno fakt realizacji oraz jego czas natomiast nie ma możliwości oceny
zniszczeń przez niego spowodowanych.

Prawo ubezpieczeniowe 22 wyróżnia dwa podstawowe rodzaje ryzyka,
mianowicie ryzyko osobowe i majątkowe. Jest to podstawowy podział, według
którego Towarzystwa Ubezpieczeniowe konstruują swoje produkty. Ryzyko
osobowe powoduje szkody związane z życiem i zdrowiem ludzi, natomiast
ryzyko majątkowe dotyczy szkód materialnych. Według ustawy z dnia 22 maja
2003r. o działalności ubezpieczeniowej przez działalność ubezpieczeniową
rozumie się wykonywanie czynności ubezpieczeniowych związanych z oferowaniem i udzielaniem ochrony na wypadek ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych.
Ze względu na charakter strat wyróżniamy ryzyka finansowe i niefinansowe. Ryzyka finansowe występują w przypadku, kiedy straty powstałe w ich
realizacji są stratami o charakterze finansowym. Typowymi przykładami ryzyk
finansowych są ryzyka występujące w ubezpieczeniach majątkowych. Kiedy

19 Williams C.A. Jr, Smith M.L., Young P. C. “Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia”,
PWN. Warszawa 2002, str. 31.
20 wg E.F. Vaughan, T. Voughan. op. cit., str. 7.
21 Monkiewicz J. (red), op. cit., str. 39.
22 Art. 1 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dnia 28.07.1990 roku (Dz. U. z 1996
Nr 11, poz. 62).
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realizacja szkody nie powoduje bezpośrednich następstw finansowych mówimy o ryzyku niefinansowym. Realizacja ryzyka niefinansowego może jednak
prowadzić do konieczności wydatków (np. urodzenie dziecka czy dożycie przez
ubezpieczonego określonego wieku), często w takim przypadku mówi się nie
o stracie ale o potrzebie. Według Michalskiego 23 ryzyka te, związane głównie
z ubezpieczeniami osobowymi, powodują straty nie dające się ująć finansowo.

Kryteriami podziału mogą być źródła ryzyka, jego masowe oddziaływanie
oraz rozmiar jego następstw. Ryzyko fundamentalne ma wpływ na dużą liczbę jednostek lub na całe społeczeństwo. Jego źródła to przyczyny ekonomiczne,
społeczne, polityczne a także siły przyrody. Przykładami ryzyka fundamentalnego są: trzęsienia ziemi, powodzie, huragany, wojny, niepokoje społeczne,
inflacja, bezrobocie. Ryzyko partykularne powoduje straty w interesach indywidualnych. Są dwa jego główne źródła: aktywność poszczególnych jednostek (rabunek, podpalenie) oraz czynniki od tych jednostek niezależne (pożar
w wyniku samozapalenia, uderzenia pioruna itp.) 24.

Podział ryzyka według możliwości jego kwantyfikacji został po raz pierwszy podany przez F.H. Knighta 25. Wynika on bezpośrednio z możliwości kwantyfikacji ryzyka. Ryzyko probabilistyczne jest to ryzyko możliwe do kwantyfikacji przy użyciu metod matematycznych lub danych statystycznych. W pierwszym przypadku mówimy o tzw. ryzyku apriorycznym, natomiast w drugim –
o ryzyku statystycznym. Ryzyko estymacyjne występuje w sytuacji, gdy możliwa kwantyfikacja obarczona jest dużym błędem. Powoduje to zbliżenie tego
ryzyka do niepewności, przez co staje się nieubezpieczalne26.

Istnieje również podział ryzyka według jego zmiany w czasie. Podział ten,
podobnie jak podział na ryzyka czyste i spekulatywne jest niezwykle przydatny
w praktyce ubezpieczeniowej. Panuje bowiem ogólne przekonanie, że tylko
ryzyka dające się kwantyfikować statycznie mogą być ubezpieczane 27. Ryzyko,
w którym towarzystwo ubezpieczeniowe nie będzie w stanie wystarczająco
dokładnie przewidzieć prawdopodobieństwa jego wystąpienia nie będzie możliwe do ubezpieczenia, ponieważ nie da się skalkulować składki ubezpieczeniowej w sposób zapewniający właściwy koszt ochrony ubezpieczeniowej.
Podział ryzyka na ryzyko statyczne i dynamiczne, zaproponowany przez
Vaughana 28 jest nie do końca przejrzysty. Ryzyko statyczne występuje niezależnie od czasu, tzn. może się hipotetycznie pojawić nawet wówczas, gdyby nie
było postępu ekonomicznego, technologicznego i cywilizacyjnego. Ryzyko dy-

Michalski T., Pajewska R., op. cit., str. 41.
Ronka – Chmielowiec W. (red), op. cit., str. 137.
25 Knight F. H. “Risk, Uncertainty and Profit”, New York 1957, za: Śliwiński A. op. cit.,
str. 28.
26 Śliwiński A., op. cit., str. 28.
27 Tamże.
28 E.F. Vaughan, T. Voughan., op. cit. str. 6.
23
24
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namiczne jest pochodną zmian ekonomicznych, technologicznych i organizacyjnych. Są to ryzyka kreowane przez zmiany cen, gustów konsumentów, kryzysy gospodarcze, modę, inflację itd. Zmiany te mogą być przyczyną strat finansowych zarówno w skali jednostki jak i zbiorowości29. Przykładem ryzyka, które nie może być zakwalifikowane ani do statycznych ani do dynamicznych może
być śmiertelność w danej populacji. Z jednej strony ryzyko to posiada cechy
statyczne, tzn. niezależne od postępu (występowanie danych bakterii, wirusów
itp.). Z drugiej strony, ryzyko o którym mowa posiada cechy dynamiczne – poziom życia wpływa na możliwości uodpornienia organizmu 30.
2.

Ryzyko pożarowe

W polskiej teorii ubezpieczeń, ryzyko pożarowe jest iloczynem prawdopodobnych strat pożarowych i częstotliwości powstawania pożarów w konkretnym obiekcie 31. W praktyce definicja ta przyjęła się jako tzw. inżynierska definicja ryzyka pożarowego.

Ryzyko pożarowe według definicji inżynierskiej będzie więc uzależnione
od prawdopodobieństwa wybuchu pożaru i rozmiaru strat przez niego spowodowanych. Jedną z pierwszych metod opracowanych do szacowana ryzyka pożarowego jest metoda Gretenera 32. Można ją zapisać jako:

R = P⋅

1
⋅A
N ⋅S ⋅D

(1)

gdzie:

R – ryzyko pożarowe

P – potencjalne zagrożenie

N – normalne środki ochrony
S – specjalne środki ochrony

D – budowlane środki ochrony

A – niebezpieczeństwo zapalenia

E.J. Vaughan, “Fundamental of Risk and Insurance”, op. cit., za Monkiewicz J. (red), op.
cit., str. 34.
30 Monkiewicz J. (red), op. cit., str. 34.
31 Dobrzański M. M. op. cit., str. 64.
32 Watts J. M. Jr. “Fire Risk Assessment Schedules. W: SFPE handbook of fire protection
engineering.” National Fire Protection Association. Quincy - Massachusetts, 1992.
29
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Podobne podejście do ryzyka pożarowego jest również prezentowane
w Polsce 33, gdzie wzór ma postać:

R = A⋅ F = P ⋅

1
1
⋅F = P⋅
⋅F
M
N ⋅S ⋅D

gdzie:

(2)

R – ryzyko pożarowe

A – prawdopodobne straty pożarowe

F – częstotliwość powstawania pożarów w konkretnym obiekcie
P – potencjalne niebezpieczeństwo pożarowe

M – ogólna liczba przedsięwzięć zmierzająca do stworzenia zabezpieczeń
przeciwpożarowych

N – stosowana profilaktyka pożarowa
S – czynna ochrona przeciwpożarowa

D – bierna ochrona przeciwpożarowa

Najprościej rzecz ujmując ocena ryzyka pożarowego polega na statystycznym wyznaczeniu liczby pożarów pojawiających się w grupie ubezpieczonych
budynków w ciągu roku, oraz określeniu potencjalnych strat pożarowych.
Oczywiście należy pamiętać o określeniu wpływu wszystkich cech budynku,
w tym zabezpieczeń przeciwpożarowych, na jeden i drugi czynnik. Pewne działania organizacyjne i techniczne będą miały wpływ na prawdopodobieństwo
wystąpienia pożaru, inne na jego rozprzestrzenianie (czyli zakres zniszczeń potencjalne szkody).
Zakończenie

Ubezpieczenia odgrywają szczególną rolę w dziedzinie rozwoju prewencji 34, czyli wszelkiej działalności materialnej i niematerialnej, zmierzającej do
zmniejszenia szkód losowych poprzez ograniczenie ich rozmiarów oraz zmniejszenia prawdopodobieństwa realizacji ryzyk 35. Korzyści płynące z tego typu
przedsięwzięć, opisywane wielokrotnie, dotyczą zarówno ubezpieczyciela jak
i ubezpieczonych. Zadaniem zakładów ubezpieczeniowych nie jest jedynie
oczekiwanie na wystąpienie szkody, ale również wyprzedzanie możliwych zagrożeń i odpowiednie działania zmierzające do ich zminimalizowania. Aparatami, dzięki którym ubezpieczyciel może wpływać na odpowiednie kształtowaStroiński E. , op. cit.
za Michalski T., Padewska R., op. cit., str. 57.
35 por. Sangowski T. – red. „Ubezpieczenia gospodarcze”. Poltext, Warszawa 2000,
str. 96.
33
34

218

nie polityki bezpieczeństwa wśród ubezpieczanych obiektów, są obniżenie
składki ubezpieczeniowej oraz inne zachęty kierowane do właścicieli obiektów
w zamian za obniżanie ryzyka pożarowego w ubezpieczanym mieniu. Istotne
znaczenie w prewencji ma również działalność niematerialna, zwana też ogólną
bądź legislacyjną. Może przejawiać się ona w stosowaniu przez ubezpieczyciela
odpowiedniej polityki taryfowej, wymogów stawianych ubezpieczającemu, czy
różnego rodzaju wyłączeń z odpowiedzialności zakładu.

Szumlicz 36 proponuje rozważenie prewencji jako zachowania oczekiwanego od ubezpieczającego. Największe znaczenie ma prewencja technicznoubezpieczeniowa, czyli wprowadzanie do procedur ubezpieczeniowych rozwiązań wpływających na zachowania ostrożnościowe ubezpieczonych. Do tych
rozwiązań należy system bonus-malus, czyli system – z jednej strony – premiujący obniżkami składek bezszkodowy przebieg ubezpieczenia (bonus) oraz
karzący zwyżkami składek zbyt szkodowy przebieg ubezpieczenia (malus).
Korzyści z bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia są dla ubezpieczającego
bardzo atrakcyjne pod względem finansowym, gdyż znacznie obniżają koszty
korzystania z ochrony ubezpieczeniowej. Do tych rozwiązań prewencyjnych
należy także zaliczyć udział własny w stracie, bo oznacza to konieczność pokrycia części powstałej szkody przez ubezpieczającego.
Instytucje ubezpieczeniowe (prywatne i publiczne) stosują również prewencję finansową (z tworzonych w tym celu funduszy prewencyjnych), w ramach której mogą występować różnorodne przedsięwzięcia o charakterze zapobiegawczym (prewencyjnym, profilaktycznym) przynoszące pożytek także
gospodarstwom domowym.
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Streszczenie

Ryzyko według inżynierów jest całkowicie możliwe do wyrażenia w kategoriach obliczeniowych. Natomiast wśród społeczeństwa odczuwanie zagrożenia,
również jak w przypadku bezpieczeństwa intuicyjne związane z ryzykiem, jest
całkowicie subiektywne. Wiąże się to z innym odbieraniem tych samych warunków otoczenia w zależności od wielu czynników geospołecznych, takich jak
położenie geograficzne, historia czy rozwój cywilizacyjny danej grupy społecznej. Szczególnym przypadkiem ryzyka jest ryzyko ubezpieczeniowe. Zakłady
ubezpieczeniowe, które ubezpieczają dane ryzyko, zdefiniowane jako możliwość wystąpienia pewnej straty, muszą je określić i odpowiednio oszacować.
Ryzyko ubezpieczeniowe w literaturze wyrażane jest w różny sposób. Jednak
sens definicji zawsze pozostaje ten sam. Ryzyko ubezpieczeniowe oznacza możliwość wystąpienia strat określonej wielkości z określonym prawdopodobieństwem.

W polskiej teorii ubezpieczeń, ryzyko pożarowe jest iloczynem prawdopodobnych strat pożarowych i częstotliwości powstawania pożarów w konkretnym
obiekcie. W praktyce definicja ta przyjęła się jako tzw. inżynierska definicja
ryzyka pożarowego. Ryzyko pożarowe według definicji inżynierskiej będzie
więc uzależnione od prawdopodobieństwa wybuchu pożaru i rozmiaru strat
przez niego spowodowanych.
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Ubezpieczenia odgrywają szczególną rolę w dziedzinie rozwoju prewencji, czyli
wszelkiej działalności materialnej i niematerialnej, zmierzającej do zmniejszenia szkód losowych poprzez ograniczenie ich rozmiarów oraz zmniejszenia
prawdopodobieństwa realizacji ryzyk. Korzyści płynące z tego typu przedsięwzięć, opisywane wielokrotnie, dotyczą zarówno ubezpieczyciela jak i ubezpieczonych.
Summary

According to engineers the risk is entirely possible to express in terms of computing. In contrast, the public perception of risk, as well as the case of safetyrelated risks intuitive, it is completely subjective. This is connected with the
other receiving the same environmental conditions depending on many factors
geo-social, such as geographic location, history and civilization development of
a social group. A special case of risk is insurance risk. Insurance companies that
insure the risk, defined as the possibility of a loss, must first determine and
adequately assess it.
Insurance risk is expressed in the literature in different ways. But the sense of
the definition always remains the same. Insurance risk is the possibility of loss
of a certain size with a certain probability.

The Polish insurance theory, the risk of fire is the product of the probable loss
of fire and frequency of fires in the formation of a particular object. In practice,
this definition is adopted as the so-called. engineering definition of the fire risk.
Fire risk according to the definition of engineering will therefore depend on the
probability of fire and the size of the losses caused by it.

Insurance plays a special role in the development of prevention, that is, any
activity material and immaterial, aiming to reduce the chance of damage by
limiting their size and reduce the probability of risks. The benefits of this type
of projects, described repeatedly, concern both the insurer and the insured.
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PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE, STRUKTURA I DYNAMIKA
PRZESTĘPCZOŚCI W POLSCE
Słowa kluczowe: przestępczość, struktura przestępczości, dynamika przestępczości,
grupowanie hierarchiczne.

SPATIAL DIVERSITY, STRUCTURE AND DYNAMIC
OF CRIME RATE IN POLAND

Keywords: crime rate, structure of crime, dynamic of crime rate, hierarchical clustering.

Wstęp
W kryminologii pod pojęciem przestępczość rozumie się zbiór zdarzeń
określanych jako przestępstwa, natomiast przestępstwem jest czyn człowieka
zabroniony przez ustawę pod groźbą kary jako zbrodnia lub występek, bezprawny, zawiniony i społecznie szkodliwy w stopniu wyższym niż znikomy
(Błachut, Gaberle, Krajewski, 2001, 189–190). Rozmiar przestępczości zależy
od rozważanego ujęcia zjawiska. Można rozważać przestępczość rzeczywistą,
przestępczość ujawnioną, przestępczość stwierdzoną i przestępczość osądzoną 1. Przestępczość rzeczywista to ogół czynów przestępnych, jakie popełnione
zostały w określonym czasie na danym terenie. Nie jest znana ani jej wielkość
ani struktura. Przestępczość ujawniona to ogół czynów, o których informacje
uzyskały organy ścigania i na podstawie tych informacji wszczęły postępowanie przygotowawcze. Nie zawsze jednak ujawnione czyny kwalifikowane są
jako przestępstwa (np. gdy wartość skradzionego mienia nie przekracza 1/4
minimalnego wynagrodzenia czyn zaliczany jest jako wykroczenie). Przestępczość stwierdzona to ogół czynów, których charakter jako przestępstw został
potwierdzony w wyniku postępowania przygotowawczego. Przestępczość osądzona wyrokiem skazującym to ogół czynów, których charakter jako przestępstw został potwierdzony w wyniku postępowania sądowego.
Celem artykułu jest przedstawienie przestrzennego zróżnicowania natężenia 2, struktury i dynamiki przestępczości stwierdzonej w Polsce. Analizowane będą dane na poziomie województw obejmujące lata 2002–2014. Wykorzystane do analizy dane są ogólnodostępne na stronie internetowej Głównego

Przytoczone definicje poszczególnych ujęć przestępczości pochodzą z (Hołyst, 2001,
52).
2 Natężenie przestępstw stwierdzonych jest tutaj rozumiane jako liczba stwierdzonych
przestępstw przypadająca na 100 tys. ludności.
1
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Urzędu Statystycznego (Bank Danych Lokalnych). W przypadku analizy struktury przestępczości stwierdzonej ogółem i dynamiki natężenia przestępstw
wykorzystane zostaną hierarchiczne metody grupowania danych do wyróżnienia skupień obszarów podobnych oraz identyfikacji wzorców struktury i dynamiki charakteryzujących poszczególne grupy obszarów.

Wiedza o rozmiarach i strukturze przestępczości jest ważna dla oceny tego
zjawiska z ekonomicznego punktu widzenia. Celem polityki karnej odwołującej
się do zasad ekonomii jest minimalizacja kosztów społecznych związanych
z przestępczością (Szczepaniec, 2012, 356). Oczywiście dążenie do całkowitej
eliminacji przestępczości poprzez zwiększanie nakładów na system egzekucji
prawa i bezpieczeństwo jest z ekonomicznego punktu widzenia nieopłacalne,
gdyż mogłoby doprowadzić do sytuacji, że wartość szkód powstałych na skutek
przestępczości byłaby niższa od kosztów poniesionych na jej zapobieganie
(Florczak, 2013, 40). Wiedza o rozmiarach i strukturze przestępczości pozwala
na szacowanie strat materialnych powodowanych przez określone kategorie
przestępstw a także szacowanie kosztów utrzymania policji, sądów, prokuratury czy zakładów karnych. Jednakże analizując przestrzenno – czasowe zmiany
natężenia, struktury i dynamiki przestępczości stwierdzonej należy mieć na
uwadze, że na obraz przestępczości ujętej w statystykach policyjnych wpływ
mają między innymi zmiany prawa i nie zawsze z mniejszym natężeniem przestępstw stwierdzonych związany jest rzeczywisty spadek przestępczości na
danym terenie. W prowadzonych tu analizach, jako początkową datę przyjęto
2002 r., gdyż w 2001 r. jako przestępstwo zostało uznane prowadzenie pojazdu
w stanie nietrzeźwości (traktowane do tej pory jako wykroczenie), co miało
istotny wpływ na zmiany rozmiaru i struktury przestępczości zarówno stwierdzonej jak i osądzonej (Kądziołka, 2015).
1.

Przestrzenne zróżnicowanie natężenia przestępstw stwierdzonych
w Polsce

Przestępczość w Polsce nie występuje z takim samym nasileniem na całym
obszarze kraju. Wysokim natężeniem przestępstw stwierdzonych charakteryzują się województwa zlokalizowane w pobliżu granicy z Niemcami, na co niewątpliwy wpływ ma bliskość zachodniej granicy i związany z tym wzmożony
przepływ ludności przez te tereny. Mapy (rysunek 1 i rysunek 2) przedstawiają
przestrzenne zróżnicowanie natężenia przestępstw stwierdzonych w województwach w latach 2002 i 2014. W 2002 roku oprócz województw graniczących z Niemcami wysokie natężenie przestępstw było również charakterystyczne dla województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Najmniejszym zagrożeniem przestępczością charakteryzowały się województwa: podkarpackie, podlaskie, lubelskie. Na podstawie analizy współczynników korelacji
kolejnościowej Spearmana stwierdzono utrzymywanie się przestrzennego
zróżnicowania zagrożenia przestępczością na poziomie województw w analizowanym okresie. Rysunek 3 przedstawia wartość współczynnika korelacji
kolejnościowej dla natężenia przestępstw stwierdzonych ogółem w wojewódz224

twach w 2002 r. i w kolejnych latach 2003–2014. Wszystkie współczynniki były
istotne statystycznie na poziomie istotności 5%.
Rysynek 1. Przestrzenne zróżnicowanie natężenia przestępstw w 2002 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Rysunek 2. Przestrzenne zróżnicowanie natężenia przestępstw w 2014 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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Rysunek 3. Współczynniki korelacji kolejnościowej Spearmana.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
2.

Dynamika natężenia przestępstw stwierdzonych w latach 2002–2014

Pod pojęciem dynamiki przestępczości rozumie się tempo i kierunek
zmian podstawowych cech zbioru czynów przestępnych (Hołyst, 2001, 63).
Analizując przestępczość stwierdzoną w pierwszym i ostatnim roku rozważanego okresu można zauważyć, że w 2014 r. w każdym z województw natężenie
przestępstw stwierdzonych ogółem było mniejsze niż w 2002 r. Największy
spadek przestępczości stwierdzonej nastąpił w województwie pomorskim,
które w 2002 r. charakteryzowało się największym natężeniem przestępstw
stwierdzonych ogółem (rysunek 4). Pewien wpływ na spadek liczby przestępstw stwierdzonych ujętych w statystykach policyjnych w 2014 r. miało
podniesienie w 2013 r. dolnej granicy wartości skradzionego mienia poniżej
której czyn kwalifikowany jest jako wykroczenie a nie przestępstwo (z 250 zł
do ¼ minimalnego wynagrodzenia za pracę).
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Rysunek 4. Natężenie przestępstw stwierdzonych w 2002 i 2014 r.

Źródło: Opracowanie na podstawie danych GUS.

Wykorzystując metodę grupowania hierarchicznego dokonano podziału
województw na grupy obszarów podobnych pod względem dynamiki natężenia
przestępstw stwierdzonych ogółem. Rezultatem działania hierarchicznych metod grupowania jest drzewo hierarchicznie ułożonych skupień, tzw. dendrogram 3. Analizowano szeregi czasowe natężenia przestępstw stwierdzonych
ogółem w latach 2002–2014. Celem zapewnienia porównywalności danych,
wartości natężenia przestępstw w poszczególnych województwach zostały
przeliczone względem natężenia przestępstw stwierdzonych w 2002 r. w danym województwie, czyli w stosunku do początkowej wartości szeregu. Grupowaniu poddano 16 obiektów opisanych za pomocą 12 cech (ozn. xi), gdzie
xij=npogij/npog2002j, gdzie npogij oznacza natężenie przestępstw stwierdzonych
ogółem w j - tym województwie w i – tym roku (i=2003,...,2012; j=1,...,16). Grupowano więc pewne szeregi czasowe charakteryzujące poszczególne województwa. W literaturze wskazywane są różne propozycje zdefiniowania odległości między szeregami czasowymi, m. in. odległość euklidesowa, DTW (ang.
dynamic time warping) czy miary oparte na współczynniku korelacji liniowej
lub kolejnościowej między porównywanymi szeregami, m. in.: [Liao (2005);
Borisov i Grabusts (2009); Sangetta i Sikka (2012); Iglesias i Kastner (2013)].
Tutaj do wyznaczania odległości między szeregami czasowymi przyjęto odle3 Szczegółowo metody grupowania hierarchicznego przedstawia m. in. A. Stanisz
(2007).
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głość euklidesową. W trakcie generowania skupień obszarów podobnych, do
wiązania skupień i wyznaczania odległości między skupieniami wykorzystano
metodę pełnego wiązania (ang. complete linkage). W tej metodzie odległość
między skupieniami jest równa największej odległości między dwoma dowolnymi obiektami należącymi do różnych skupień (Stanisz, 2007,120). Rysunek 5
przedstawia uzyskany dendrogram. Przerywaną linią zaznaczono przyjęte
miejsce podziału dendrogramu 4. Wyraźnie zarysował się podział województw
na 3 grupy obszarów podobnych pod względem dynamiki natężenia przestępstw stwierdzonych ogółem, przedstawiony również na mapie (rysunek 6).
Rysunek 5. Dendrogram (dynamika natężenia przestępstw).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
W przypadku ustalania miejsca podziału dendrogramu występuje pewien element
subiektywizmu. Miejsce podziału dendrogramu przyjęto tutaj arbitralnie na podstawie
uzyskanego dendrogramu, na którym wyraźnie uwidoczniły się 3 grupy obszarów.
Do wyznaczenia miejsca podziału dendrogramu można również wykorzystać różne
formalne metody, m. in. wykres przebiegu aglomeracji, różnice odległości między kolejnymi węzłami czy regułę Mojeny (Stanisz, 2007). Jednakże nie istnieje „jedyna słuszna”
metoda pozwalająca ustalić miejsce, w którym należy przeciąć dendrogram, wyznaczając tym samym liczbę skupień, na które należy podzielić obiekty. Prezentowane wyniki
uzyskano z wykorzystaniem darmowego programu R.

4
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Rysunek 6. Województwa podobne wg dynamiki natężenia przestępstw.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Rysunek 7 przedstawia wzorce dynamiki natężenia przestępstw stwierdzonych ogółem dla poszczególnych grup (wyznaczone jako średnie odpowiednich współrzędnych elementów danej grupy). Można zaobserwować,
że przeciętnie największym spadkiem natężenia przestępstw stwierdzonych
w 2014 r. w porównaniu z okresem początkowym charakteryzowały się województwa: pomorskie i warmińsko–mazurskie (grupa 1). Z kolei przeciętnie
najmniejszym spadkiem natężenia przestępstw stwierdzonych w porównaniu
z 2002 r. charakteryzowały się województwa grupy 3.
Rysunek 7. Wzorce dynamiki natężenia przestępstw.

Źródło: Opracowanie własne.
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3.

Identyfikacja obszarów podobnych pod względem struktury przestępczości stwierdzonej

Pod pojęciem struktury zjawiska należy rozumieć jego budowę (skład) ze
względu na cechy jednostek tworzących to zjawisko (Błachut, 2007, 181). Analizowana będzie struktura zbioru przestępstw stwierdzonych ze względu na
rodzaj przestępstwa. Rysunek 8 przedstawia strukturę przestępczości stwierdzonej ogółem w województwach w 2014 r.
Rysunek 8. Struktura przestępczości stwierdzonej w województwach w 2014 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Formalnie podobieństwo par struktur można wyznaczyć za pomocą
wskaźnika podobieństwa struktur określonego wzorem:
r

(

Pij* = ∑ min pik , p jk
k =1

) ∑ max( pik , p jk )
r

k =1

gdzie

i, j – numery obiektów,

k – numer składnika struktury,

pik – udział k – tego składnika w strukturze obiektu i,

pjk- udział k- tego składnika w strukturze obiektu j.
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Przyjmuje się następującą interpretację wartości wskaźnika podobieństwa
struktur:
–
0–0.2 – podobieństwo bardzo niskie,
–
0.2–0.4 – podobieństwo niskie,
–
0.4–0.6 – podobieństwo umiarkowane,
–
0.6–0.8 – podobieństwo duże,
–
0.8–1 – podobieństwo bardzo duże.

Gdy wartość wskaźnika struktury wynosi 1 to struktury są identyczne (Sobczyk, 2010, 181). Najbardziej podobne struktury przestępczości stwierdzonej
ogółem w 2014 r. były w województwie mazowieckim i łódzkim. Wskaźnik
podobieństwa struktur dla tych województw wynosił 0,97.
Wykorzystując grupowanie hierarchiczne wyróżniono grupy województw
podobnych pod względem struktury przestępczości stwierdzonej w 2014 r.
Miarę odległości (niepodobieństwa) między obiektami wykorzystaną w trakcie
generowania dendrogramu zdefiniowano następująco:

d ij = 1 − Pij*

gdzie

Pij*

,

oznacza wskaźnik podobieństwa struktur przestępczości stwierdzonej
w i – tym oraz j – tym województwie 5.

W wyniku zastosowania do wiązania skupień metody pełnego wiązania
uzyskano dendrogram zaprezentowany na rysunku 9. Przerywaną linią zaznaczono przyjęte miejsce podziału dendrogramu. Mapa (rysunek 10) przedstawia
uzyskany podział województw na grupy.

Dla tak zdefiniowanej funkcji odległości nie jest spełniona nierówność trójkąta,
w związku z czym odległość ta nie jest metryką (w odróżnieniu np. od odległości euklidesowej wykorzystanej w przypadku identyfikacji grup obszarów podobnych pod
względem dynamiki natężenia przestępstw).

5
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Rysunek 9. Dendrogram (struktura przestępczości).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Rysunek 10. Grupy województw podobnych wg struktury przestępstw.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Rysunek 11 przedstawia średni (dla poszczególnych grup) udział poszczególnych kategorii przestępstw w strukturze przestępczości stwierdzonej ogółem.
Rysunek 11. Wzorce struktury przestępczości dla poszczególnych grup.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
Zakończenie

W latach 2002–2014 utrzymywało się w Polsce przestrzenne zróżnicowanie województw pod względem natężenia przestępstw stwierdzonych ogółem.
Przeciętnie większe zagrożenie przestępczością występowało w województwach graniczących z Niemcami a także w województwie śląskim niż na obszarach Polski wschodniej. Przeciętnie największym spadkiem natężenia przestępstw stwierdzonych (w analizowanym okresie) charakteryzowały się województwa warmińsko-mazurskie i pomorskie. Do identyfikacji skupień obszarów charakteryzujących się podobną strukturą i dynamiką przestępczości wykorzystano hierarchiczne metody grupowania danych. W przypadku identyfikacji grup obszarów podobnych pod względem struktury przestępczości
stwierdzonej zaproponowano zdefiniowanie miary niepodobieństwa między
obszarami z wykorzystaniem wskaźnika podobieństwa struktur. Wykorzystanie metod grupowania pozwoliło zredukować początkowy zbiór obiektów do
średnich poszczególnych grup i wyróżnić na tej podstawie wzorce struktury
i dynamiki natężenia przestępczości charakterystyczne dla poszczególnych
grup. Tego typu metody mogą być szczególnie przydatne w przypadku analizy
większych zbiorów danych, np. identyfikacji skupień powiatów podobnych pod
względem struktury i dynamiki przestępczości stwierdzonej.
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Streszczenie

W artykule analizowano przestrzenne zróżnicowanie, strukturę i dynamikę
przestępczości stwierdzonej w Polsce. Stwierdzono utrzymywanie się przestrzennego zróżnicowania natężenia przestępstw stwierdzonych na poziomie
województw. Do identyfikacji grup województw podobnych pod względem
struktury przestępczości stwierdzonej i dynamiki natężenia przestępstw wykorzystano hierarchiczne metody grupowania danych. W przypadku identyfikacji
grup obszarów podobnych pod względem struktury przestępczości stwierdzo234

nej zaproponowano zdefiniowanie odległości (tutaj niepodobieństwa obszarów) z wykorzystaniem wskaźnika podobieństwa struktur.
Summary

The aim of this article was to analyze crime rate in Poland in spatial and temporal terms. There was analysed spatial variation, structure and dynamic
of crime rate in Poland. To identify similar areas in terms of structure and dynamic of crime rate there were used hierarchical clustering methods. There
was proposed dissimilarity measure between areas based on structure’s similarity coefficient in the case of identify voivodeships characterized by similar
structure of recorded crime.
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Katarzyna Kapturska

SKLEPY TYPU POP-UP – OD GUERILLA STORES MARKI
COMME DE GARCONS PRZEZ UNIKALNE DOŚWIADCZENIE ZAKUPOWE
BIKINI BERLIN DO … ?
Słowa kluczowe: sklep, sklep pop-up, handel, handel internetowy, przemysł kreatywny, marketing.

POP-UP SHOPS – COMME DE GARCONS GUERILLA STORES

TO BIKINI BERLIN EXTRAORDINARY SHOPPING EXPERIENCE
AND WHAT’S NEXT FOR THEM?
Keywords: retail, shop, pop-up shop, pop-up store, e-commerce, creative industry,
marketing, pop-up retail.

Wstęp
W potocznym znaczeniu pop-up to „coś” pojawiającego się nagle i niespodziewanie 1. Przez długi czas określenie to było kojarzone przede wszystkim
z otwierającymi się w przeglądarce internetowej okienkami reklam. Tego typu
strategia marketingowa określana jest jako „reklamowy paradoks”. Zniechęcała
potencjalnych kupujących do promowanych w ten sposób produktów czy
usług 2. Powodowała irytację i zniecierpliwienie. Ponad dziesięć lat temu termin pop-up zyskał nowe znaczenie. Zaczął określać zjawisko podobne do wirtualnego, ale dziejące się rzeczywistości3. To sklepy, instalacje, restauracje pojawiające się w przestrzeni miejskiej nagle, niespodziewanie, na krótki, określony czas. Obiekty pop-up zyskały szybko dużą popularność i w przeciwieństwie do reklamowych okienek wzbudzają zainteresowanie i odbierane są
z zaciekawieniem. Ta innowacyjna forma promocji marek, usług, produktów
rozwija się dynamicznie i jest obecna w różnych formach w miastach całego
świata.

Celem artykułu jest przedstawienie i opisanie zjawiska sklepów, instalacji,
stoisk typu pop-up, próba określenia ich potencjału, scharakteryzowanie uwarunkowań zauważalnej, rosnącej popularności obiektów tego typu oraz ocena,
określenie, czy pop-up’y są jedynie chwilową modą, czy może tendencją dla
handlu, marketingu. Celem opracowania jest także zbadanie możliwego wpły-

1 Urban Dictionary, http://www.urbandictionary.com/define.php?term=popup, [dostęp
dnia 17.02.2016.]
2 Urban Dictionary, http://www.urbandictionary.com/define.php?term=popup, [dostęp
dnia 17.02.2016.]
3 W przestrzeni miejskiej, na plaży, w parku etc.
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wu sklepów typu pop-up na architekturę, architekturę wnętrz lokali usługowych, obiektów tradycyjnych, stacjonarnych oraz handel. Realizując powyższe
cele zastosowano następujące metody naukowe: obserwacyjne, intuicyjne, analizę krytyczna (literatury i dokumentów, źródeł internetowych). Do tej pory,
w opracowaniach naukowych problematyka obiektów handlowych typu popup poruszana była przede wszystkim w kontekście marketingu, ekonomii, dlatego konieczne jest zaznaczenie, że w celu napisania niniejszego artykułu
w ujęciu interdyscyplinarnym wykorzystano także źródła paranaukowe (artykuły i opracowania publikowane np. w prasie, internecie, raporty) i popularne.
1.

Sklepy typu pop-up – czym są, czym się różnią od tradycyjnych sklepów stacjonarnych.

Sprzedaż pop-up4 odnosi się do przejściowej, krótkoterminowej, często
niereklamowanej, nie ogłaszanej przed jej uruchomieniem przestrzeni sprzedażowej5. Pop-up może mieć formę stacjonarną wolnostojącą np. „kontenera” 6
łatwego do transportu, montażu i demontażu. Może być także obiektem ruchomym, np. zaadaptowanym samochodem dostawczym lub mniejszym pojazdem 7. Czasem wykorzystuje się istniejącą strukturę np. lokal handlowy, usługowy i czasowo adaptuje ją w celu zaoferowania konsumentom eksperymentalnego doświadczenia zakupowego i bezpośredniego kontaktu, interakcji
z marką i jej reprezentantami 8. Pop-up’y są typowym przejawem współczesnej
kultury, szybkiej i opierającej się na krótkim czasie koncentracji uwagi9. Dzięki
digitalizacji życia, miniaturyzacji komputerów, smartfonów, tabletów i ich powszechnemu użyciu fenomen pop-up mógł zaistnieć i się rozpowszechnić.
Storefront blog 10 opublikował tekst, który miał na celu proste wyjaśnienie
opisywanego zjawiska. Według autora współczesny tymczasowy sklep określa

W związku z brakiem spolszczonego określenia na pop-up, w całym tekście występuje
oryginalne, angielskie określenie z występującą najczęściej w literaturze pisownią.
W celu unikania zbyt częstych powtórzeń używane jest także określenie „tymczasowy”
sklep, restauracja etc.
5 Ryu J.S., Consumer Attitudes and Shopping Intentions toward Pop-up Fashion Stores,
“Journal of Global Fashion Marketing :Bridging Fashion and Marketing” 2011, vol.2,
Nr 3, s. 139.
6 Często jako pop-up’y wykorzystywane są faktycznie kontenery, adaptowane do potrzeb indywidualnego sprzedawcy lub proste obiekty tylko przypominające proporcjami i wyglądem kontenery.
7 Motorem, skuterem, rowerem, samochodem,
8 Consumer Attitudes and Shopping… op. cit., s.142.
9 Barr D., The pop-up shop phenomenon, http://www.thesundaytimes.co.uk/sto/
style/food/Eating_Out/article139423.ece, [dostęp dnia 29.12.2015.]
10 Blog zajmujący się pop-up’ami, reklamujący się jako „Twój przewodnik po popup’ach”, publikuje porady jak otwierać tego typu obiekty, jak szukać miejsc i lokali na
pop-up’y i pokazuje tzw. ang. success stories związane z promocją marki poprzez popup’y.
4
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zespół cech: czas funkcjonowania – od 1 dnia do 3 miesięcy, lokalizacja –
w ruchliwym, dostępnym miejscu, takim jak centrum miasta, ulica, skwer, plac
miejski centrum handlowe lub jego otoczenie, ceny towarów – zwykle niższe
niż w tradycyjnym sklepie, często płatność gotówką, przeznaczenie – sprzedaż
towarów, obecność podczas świąt, wydarzeń, promocja nowych produktów lub
krótkich, specjalnych serii, wypróbowanie nowego produktu lub miejsca,
zwiększenie czynnika cool marki 11. Sklep pop-up jest narzędziem promocji
wykorzystywanym zarówno przez znane, duże marki, jak i nowe, małe 12.
1.1. Historia, pierwsze sklepy typu pop up w XXI wieku

Tymczasowe sklepy nie są formalnie nowym zjawiskiem. Od dawna znane
są czasowo otwierane punkty handlowe oferujące towary „za jednego funta”
lub „za pięć złotych”, które wykorzystują puste, przeznaczone do wynajmu
lokale w celu wyprzedaży np. końcówek serii, zapasów magazynowych etc 13.
Stoiska z żywnością, ubraniami i wieloma innymi towarami funkcjonujące
w ramach targowisk, dni handlowych, odpustów i innych czasowych okazji
działały już setki lat temu. Współczesne food-trucki14, powszechnie znane są
pod tą nazwą od niedawna, ale samochody przystosowane do sprzedaży lodów,
mrożonek, zapiekanek były ich wcześniejszą, „zwyklejszą”, mniej „obrandowaną” wersją.
W drugiej połowie lat 90-ych XX wieku 15 zaczęła wzrastać popularność
czasowych targowisk oferujących głównie produkty spożywcze. Targi, tzw.
„targi śniadaniowe”, a także dostawy bezpośrednio na adres kupujących zaistniały w związku z rosnącą liczbą małych, ekologicznych gospodarstw, których
właściciele szukali kanałów sprzedaży poza dużymi sieciami handlowymi 16,
tak aby móc dotrzeć bezpośrednio do klienta. Od paru lat bazary i targi stają się
coraz bardziej powszechne także w Polsce. Pojawiają się na krótki czas, jeden
dzień, parę godzin i oferują szeroki wybór produktów spożywczych, a także
np. rękodzieła. Uwagę mediów i badaczy zwróciły jednak przede wszystkim
sklepy typu pop-up wykorzystywane przez duże marki, głównie odzieżowe,
jako część ich całościowej, wielokanałowej strategii sprzedażowej/marketingowej17.

11 Eliason E., What is exactly a Pop-Up Shop?, http://blog.thestorefront.com/whatexactly-is-a-pop-up-shop/, [dostęp dnia 15.01.2016].
12 Niehm L.S., Fiore A.M., Jeong M., Kim H.J., Pop-up Retail’s Acceptability as an Innovative
Business Strategy and Enhancer of the Consumer Shopping Experience,“ Journal
of Shopping Center Research”, 2006, vol.12, nr 2., s. 2.
13 Barr D., The pop-up shop phenomenon, http://www.thesundaytimes.co.uk/sto/style/
food/Eating_Out/article139423.ece, [dostęp dnia 29.12.2015].
14 Gastronomiczny pop-up.
15 Dotyczy Wielkiej Brytanii.
16 Marciniak R., Budnarowska C., Marketing approaches to pop-up stores, exploration
of social networking, EAERCD University of Surrey, Surrey 2009, s. 2.
17 Marketing approaches to pop-up store…., op. cit., s. 4.
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Za początek trendu uznawane są tzw. Guerilla stores 18 marki odzieżowej
Comme des Garcons 19, która otworzyła pierwszy tymczasowy sklep w Berlinie
w 2004 roku. Stoiska, które były konstruowane i urządzane minimalnym nakładem kosztów miały funkcjonować w danej lokalizacji przez rok. Firma
umieszczała swoje sklepy z dala od modnych dzielnic, a otwierała je (i konsekwentnie zamykała) między innymi w Rejkiawiku, Warszawie, Helsinkach,
Singapurze, Sztokholmie, Atenach. W lipcu 2007, Guerrilla store został otwarty w dzielnicy Bejrutu, Achrefieh, a w lutym 2008, w Los Angeles, jako pierwszy
w Stanach Zjednoczonych.

Koncepcja została szybko wykorzystana przez kolejne firmy, między innymi Samsung, Target, Nike, Gap, Uniqlo. Ta ostatnia marka 20 użyła idei sprzedaży pop-up do reklamowania swojego nowego sklepu stacjonarnego w Nowym
Jorku. Przez dwa miesiące przed jego otwarciem w różnych punktach miasta
otwierano jedno i dwudniowe sklepy w dwóch blaszanych kontenerach. Potencjalni klienci zostali zaznajomieni z marką, zainteresowani jej produktami. Shin
Shuda, szef marketingu Uniqlo USA, podsumował, że kontenery niosły ze sobą
prosty przekaz - nowa marka przybywa do nowojorczyków z Tokio” 21. Takie
niekonwencjonalne działania marketingowe ugruntowały pozycję obiektów
typu pop-up.
1.2. Sklepy typu pop-up - współczesne narzędzie marketingu

Pop-up’y nazywane także „sklepami partyzanckimi” i instalacjami sprzedażowymi są przejawem stosowania kreatywnych i przedsiębiorczych metod
komunikacji marketingowej. Wykraczają one poza tradycyjne media, a służą
przede wszystkim budowaniu świadomości istnienia danej marki wśród potencjalnych odbiorców. Sprzedaż pełni w nich rolę drugoplanową 22. Ponadto, tymczasowe sklepy, instalacje często służą do prezentacji krótkich serii, limitowanych kolekcji. Kreują tym samym u kupujących poczucie koniecznego pośpiechu w podejmowaniu decyzji. Ograniczenie kosztów reklamy może być osiągnięte dzięki decydującej roli marketingu szeptanego 23, w związku z czym popup’y mogą być tańsze w realizacji i utrzymaniu od tradycyjnych sklepów 24.

Nazwa pochodząca od guerilla marketing – marketingu partyzanckiego, pojęcie przybliżone w rozdziale 1.3.
19 Japońska marka modowa, której właścicielami jest małżeństwo Rei Kawakubo i Adrian Joffe. Firma powstała w Tokio w 1969 roku.
20 Japońska marka odzieżowa, zajmująca się ang.casual wear, modą codzienną. Oprócz
Japonii, działa obecnie w 14 krajach na świecie.
21 Gogoi P., Pop-up stores-all the rage, http://www.bloomberg.com/bw/stories/200702-09/pop-up-stores-all-the-ragebusinessweek-business-news-stock-market-andfinancial-advice, [dostęp dnia 13.01.2016].
22 Marketing approaches to pop-up store…., op. cit., s. 4.
23 Przekazywanego tradycyjnie „z ust do ust” lub za pomocą mediów, platform internetowych.
24 Marketing approaches to pop-up store…., op. cit., s. 4.
18
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Trzy formy marketingu mają, na poziomie taktycznym, kluczowe zastosowanie dla idei sklepów typu pop-up 25. Właściwie to obiekty typu pop-up są
narzędziami tych typów marketingu. Są to ang. guerilla marketing, czyli marketing partyzancki polegający na promowaniu dóbr i usług za pomocą niekonwencjonalnych technik oraz z wykorzystaniem niekonwencjonalnych treści26,
ang.
viral marketing, czyli marketing wirusowy 27 i ang. buzz marketing czyli
właściwie marketing plotki 28. W przypadku marketingu wirusowego oraz marketingu typu buzz to konsument sam kreuje sprzedaż.
Sklepy typu pop-up są analizowane w literaturze naukowej dotyczącej
marketingu od około dziesięciu lat. Marki różnej wielkości sprzedające różne
dobra i usługi coraz częściej wykorzystują badania dotyczące instalacji sprzedażowych i posługują się pop-up’ami w celu promocji swoich produktów.
1.3. Typy sklepów pop-up. Przykłady

Typologia, klasyfikacja sklepów typu pop-up nie występuje w literaturze
naukowej. Podjęcie próby jej opracowania może być interesującym przedsięwzięciem, szczególnie biorąc pod uwagę wynikającą z ich nazwy ulotność, swobodę i krótkotrwałość. Na potrzeby niniejszego artykułu, w celu przybliżenia
opisywanego tematu proponowane są proste ,wstępne podziały.

Możliwe jest pogrupowanie sklepów tymczasowych ze względu na oferowane w nich towary, produkty na przykład : odzież i obuwie, rękodzieło, książki, warzywa, owoce i ogólnie artykuły spożywcze, a także pop-up’y gastronomiczne sprzedające między innymi kawę, frytki, burgery, dania wegetariańskie.
Te ostatnie są często mobilne, tzw. food-trucki.
Marketing approaches to pop-up store…., op. cit., s. 4.
W tej technice stosuje się zarówno niekonwencjonalne, mające przykuć uwagę środki
napisy sprayem na murach prezentujące daną markę czy wlepki, jak również niekonwencjonalne treści, np. widok krwi, drastycznych scen itp. Przede wszystkim jednak
technika ta bazuje na tanich środkach. Dodatkowo daje ona taki efekt, że odbiorca infekowany jest memami nawet unikając kontaktu z tradycyjnymi nośnikami reklam. Informacja o produkcie czy usłudze, podobnie jak w marketingu wirusowym, może dalej
rozchodzić się w postaci plotki oraz dalszych przekazów informacji drogami niekonwencjonalnymi. W Polsce ten typ marketingu wykorzystywała np. firma Play.
27 Polega na zainicjowaniu sytuacji, w której potencjalni klienci będą sami między sobą
rozpowszechniać informacje dotyczące firmy, usług czy produktów. Nie zawsze musi to
być konkretna informacja, może to być tzw. budowanie świadomości marki oraz jej
pozycjonowanie, czyli wywoływanie pożądanych skojarzeń z nazwą, logo firmy. Przykładem marketingu wirusowego mogą być zabawne lub intrygujące filmiki lub zdjęcia
reklamowe (często stylizowane na amatorskie), które użytkownicy Internetu rozsyłają
między sobą.
28 Jest to dawanie ludziom powodów do rozmawiania o marce, produktach i usługach,
oraz ułatwianie im nawiązania tej konwersacji. Doskonałym narzędziem do rozprzestrzeniania się marketingu buzz jest internet.
25
26
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O klasyfikacji sklepów typu pop-up może decydować także czas ich otwarcia, na przykład hyper pop-up działający tylko godzinę 29, sezonowe sklepy
np. H&M lokalizowane na plażach w miesiącach letnich, funkcjonujące do
2 miesięcy, czy działające do roku, już opisywane Guerilla stores Comme des
Garcons.

Pop-up’y mogą być mobilne 30 lub stacjonarne, pozostające w wybranej lokalizacji na cały czas swojego funkcjonowania.

Mogą być nowymi, tymczasowymi obiektami lub wykorzystywać istniejące
budynki, lokale, przeznaczone pod wynajem pustostany 31.

Idea sprzedaży pop-up dostępna jest dla firm różnej wielkości, od małych
zajmujących się na przykład rękodziełem, poprzez popularne marki sieciowe
do prestiżowych marek high-fashion. Znana z wykorzystania idei lokali tymczasowych jest Prada, która współtworzy je ze znanymi architektami i artystami:
Rem’em Koolhaas’em32, Roberto Baciocchi, Damien’em Hirst’em 33. Chanel podjęła współpracę z Zahą Hadid przy projekcie mobilnego pawilonu 34 sztuki, który pojawił się w Hong Kongu, Tokio, Nowym Jorku i Paryżu.
Tymczasowe obiekty handlowe, gastronomiczne mogą być indywidualne
i pojedyncze, ale mogą też tworzyć zespoły sklepów. Taki innowacyjny pomysł
został niedawno wykorzystany w Bikini Berlin 35, który jest określany jako ang.
concept mall i reprezentuje nową generację centrów handlowych 36. W zrewitalizowanym kompleksie Bikinihaus 37 znajdują się przede wszystkim butiki małych i lokalnych marek, sklepy typu concept store. Obiekt oferuje także lokale
i stoiska typu pop-up przeznaczone dla nowych marek, startujących firm, które
chcą się zaprezentować odbiorcom i przetestować swoje produkty, idee, usługi.
W wybranych miesiącach boksy pop-up przeznaczone są wyłącznie dla galerii
i artystów w celu promocji sztuki 38.

29 Barr D., The pop-up shop phenomenon, http://www.thesundaytimes.co.uk/sto/style/
food/Eating_Out/article139423.ece, [dostęp dnia 29.12.2015].
Np. sklep Mary Portas z ubraniami vintage w Bishopsgate w Londynie, w 2008 roku.
30 Najczęściej food trucki przemieszczające się po mieście w ciągu dnia i „spędzające”
parę godzin w jednym miejscu, wspomniane w akapicie dotyczącym rodzaju oferowanych w pop-up’ach towarów.
31 Np. pop-up Prady w Paryżu, w Place Beauvau, a także Guerilla store Comme des Garcons w Warszawie.
32 Prada Transformer z 2009 roku.
33 Instalacja na pustyni w Katarze z 2013 roku.
34 Właściwie : kontenera. Mobile Art Chanel – Contemporary Art Container.
35 Otwierany etapami od 2013 roku.
36 Słowo „generacja” nie jest tu użyte w kontekście jednej z funkcjonujących typologii
centrów handlowych, tylko w potocznym znaczeniu.
37 Obiekt wielofunkcyjny zlokalizowany na Budapester Str. W Berlinie.
38 Np. luty 2016 r.
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1.4. Cechy architektury sklepów typu pop–up
Podjęcie próby zbadania cech architektury obiektów typu pop-up jest problemem badawczym nieobecnym do tej pory w literaturze naukowej. Instalacje
różnych marek, zwykle modowych lub obuwniczych pojawiają jedynie w opracowania zbiorczych, wydawnictwach albumowych prezentujących nowe sklepy, restauracje etc.
W niniejszym opracowaniu, na podstawie obserwacji różnych obiektów
tymczasowych podjęto próbę opisania cech sklepów i instalacji tymczasowych.

Przede wszystkim zauważalna jest swoboda, kreatywność, innowacyjność
w opracowywaniu form i wyborze stosowanych materiałów konstrukcyjnych
oraz wykończeniowych. „Pawilony” bywają z jednej strony bardzo proste, nawiązujące do kontenerów lub po prostu są to zaadaptowane kontenery, a z drugiej, zwykle w przypadku większych budżetów to bryły rozbudowane, rzeźbiarskie, o eksperymentalnych formach, projektowane z wykorzystaniem nietypowych i innowacyjnych narzędzi, programów komputerowych 39. Dla realizacji
założenia tymczasowego obiektu pojawiającego się mieście niekonieczna jest
zamknięta kubatura, mogą to być otwarte stoiska, tymczasowe obiekty małej
architektury przyciągające uwagę przechodniów40.

Idea pop-up’ów inspiruje do poszukiwania materiałów lekkich i wytrzymałych. Rozpiętość zastosowanych rozwiązań jest ogromna, od sklejek i płyt wiórowych na stalowych lub drewnianych konstrukcjach po nowe lub dopiero
zdobywające popularność technologie np. FRB (ang. fibre reinforced polimer) 41
czy „super wytrzymałe” membrany.
Charakter opisywanych obiektów pozwala na swobodne, kreatywne i innowacyjne podejście do ich projektowania. Tymczasowość i dowolność lokalizacji umożliwia nadawanie pop-up’om indywidualnego charakteru niekoniecznie związanego z otoczeniem. Budżet jest czynnikiem niewątpliwie determinującym wielkości projektowanych form i stosowanych materiałów, ale poza tym
architekci, artyści i inwestorzy mają ogromną swobodę ograniczoną tylko ich
wyobraźnią.

Np. pawilon Chanel autorstwa Zahy Hadid, czy Prada Transformer OMA.
Np. pop-up Chanel na Dzień Matki w 2013 roku w Londynie, jednodniowa instalacja
w Covent Garden, w formie otwartego stoiska z kwiatami i perfumami Chanel no5.
41 Materiał stosowany zwykle w łodziach motorowych i bolidach wyścigowych
39
40
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2.

Uwarunkowania powstania i popularności pop–up-stores.

Zaistnienie i rosnąca popularność sklepów i instalacji tymczasowych związana jest z wieloma czynnikami determinującymi współczesną kulturę,
a w kontekście opisywanej problematyki, współczesny handel. Poniżej, syntetycznie przedstawione są wybrane uwarunkowania o kluczowym znaczeniu dla
istnienia i popularności pop-up’ów.
2.1. Handel internetowy. Media społecznościowe, blogi.

Badania statystyczne i opracowywane na ich podstawie raporty pokazują,
że wzrasta liczba sklepów internetowych, a duży odsetek osób korzystających
z internetu robi zakupy online. Z danych opracowanych przez firmę Bisnode
Polska 42 wynika, że w 2015 roku przybyło prawie 2,3 tysiąca sklepów internetowych, a w roku 2014 wzrost był na poziomie 1,6 tysiąca sklepów 43. Z kolei
najnowszy raport „E-commerce w Polsce” pokazuje dane, z których wynika, że
76,5% populacji 44 korzysta z internetu, a 55% jego użytkowników dokonało
kiedyś zakupów online. Największy odsetek stanowią osoby do 34 roku życia.
Tylko 12% osób po 50 roku życia dokonało takich zakupów 45.

Powyżej przedstawione dane dowodzą rozwoju handlu w internecie, ale
skupienie producentów, dystrybutorów, marek tylko na sklepie internetowym
przechodzi już do przeszłości. Teraźniejszość to sklep „3.0 omnichannel”, który
integruje różne systemy i kanały sprzedaży, aby zapewnić konsumentowi spójne doświadczenie 46 umożliwiające bezpośredni kontakt z marką. Badając
wzrost znaczenia sprzedaży omnichannel, raport Deloitte’a określa tradycyjny
sklep, ang. brick and mortar jako sklep 1.0, następnie sklep internetowy jako
sklep 1.5, w niedalekiej przeszłości umiejscawia sklep 2.0 multichannel, aż dochodzi do sprzedaży 3.0 omnichannel. Paradoksalnie ta multi i omnikanałowość
nie wyklucza dużego znaczenia sklepów tradycyjnych, ale są one już tylko jedną
z wielu dróg dotarcia do klienta, oczekującego natychmiastowego dostępu do
produktów i zakupów o każdym czasie i w dowolnym miejscu 47. Wzrasta liczba
kupujących przez urządzenia mobilne, smartfony oraz tablety.
Handel internetowy może współdziałać ze sklepami stacjonarnymi lub
sklepami typu pop-up. Dobrze wykreowany wizerunek może zainteresować
ofertą sklepu internetowego. Taką właśnie strategię można było zaobserwować
w przypadku marki internetowej Zalando, która swój pop-up store zaprezen-

Firma, która od 7 lat bada strukturę polskiego handlu detalicznego.
Otto P., Mamy już mniej niż 300 tys. Sklepów, „Dziennik Gazeta Prawna” 2016, nr 33
(4180), s. A4.
44 38,5 mln.
45 Gemius, E-commerce w Polsce 2015 – Gemius dla e-Commerce Polska, Warszawa 2015,
s. 7.
46 Deloitte, The shed of the future, E-commerce : its impact on warehouses, A Deloitte Insight Report 2014, Londyn 2014, s. 2.
47 The shed of the future, E-commerce…, op. cit.s.2.
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towała w dużym centrum handlowym w Warszawie. Z kolei dobrze prowadzony sklep internetowy generuje ruch w sklepach stacjonarnych marki m.in. poprzez darmowe odbiory w punktach, możliwości sprawdzenia stanów zamówienia, rezerwacje, zwroty, reklamacje 48.

Raport Deloitte’a podkreśla wzrost znaczenia „doświadczenia zakupowego”, gdzie łącznikiem pomiędzy dzisiejszym sposobem kupowania online zapewniającym bezpośredni kontakt z marką, (np. poprzez usługę ang. click and
collect 49), a przyszłościowymi sklepami mniejszego formatu, specjalizującymi
się konkretnych produktach i zintegrowanymi kanałami marketingowymi ( IMC
) 50 są właśnie sklepy typu pop-up 51.
Popularność mediów społecznościowych i platform internetowych zwiększa ilość zakupów online. Blogi internetowe, Facebook, Instagram, Twitter,
Pinterest, Snapchat i wiele innych umożliwiają natychmiastowe znalezienie
produktu, miejsca, wydarzenia, którym zainteresuje się użytkownik danej platformy, aplikacji52 lub zainteresowanie go nim. Użytkownicy przekazują sobie
informacje błyskawicznie. Konsument oczekuje natychmiastowego efektu, działania, a jego czas koncentracji uwagi wynosi obecnie 8 sekund 53, jest przyzwyczajony do zmienności, ulotności, ekspresowego przekazu.
Tymczasowy sklep, nawet w tak krótkotrwałej wersji jak hyper pop-up
wpisuje się w obecne tempo życia i funkcjonowanie ludzkich organizmów
zmieniające się pod wpływem powszechnej digitalizacji. Zapewnia doświadczenie zakupowe, którego szukają współcześni konsumenci.

Przykładem jest polski sklep Answear.com, który premierę sklepu internetowego
w 2011 roku wzmocnił otwarciem dwóch salonów w Kielcach oraz w Poznaniu oferując
część ze wspomnianych funkcjonalności.
Kowalczyk M., Czas E-apokalipsy, czyli wpływ OmniChannel na przyszłość handlu,
http://blog.i-systems.pl/czas-e-apokalipsy-wplyw-omnichannel-przyszlosc-handlu/,
[dostęp dnia 24.11.2015].
49 Zamów online i odbierz w sklepie.
50 To zastosowanie spójnego przekazu dotyczącego marki z wykorzystaniem tradycyjnych i innowacyjnych oraz niestandardowych kanałów marketingowych, z użyciem
różnych metod promocji i reklamy.
51 The shed of the future, E-commerce…, op. cit. s. 8.
52 Na wielu blogach, pod każdym postem umieszczane są linki do sklepów internetowych, Instagram wprowadził reklamy w formie postów, które pojawiają się podczas
przeglądania subskrybowanych kanałów.
53 McSpadden K., You now have a shorter attention span than a goldfish, “Time” HealthNeuroscience 2015, z dnia 14.05.2015., http://time.com/3858309/attention-spansgoldfish/, [dostęp dnia 20.08.2015].
48
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2.2. Tradycyjne sklepy stacjonarne, a sklepy typu pop-up.
Wraz z rozwojem technologii handel ewoluuje. Sklepy stacjonarne w swojej tradycyjnej formie stają się coraz mniej atrakcyjne dla klientów, a także coraz trudniejsze do prowadzenia dla kupców 54. Ilość sklepów stacjonarnych
maleje, co potwierdzają najnowsze badania przeprowadzone przez firmę Bisnode Polska. W stosunku do roku 2014 liczba sklepów w Polsce 2015 zmalała
o 2% i jest ich 298 300. W 2009 roku było 371 800 sklepów stacjonarnych.
Spada liczba sklepów wszystkich branż z wyjątkiem branży motoryzacyjnej
oraz sklepów z napojami alkoholowymi 55. Handel internetowy w wersji
1.5 rozwija się i wypiera tradycyjne lokale handlowe 56.Wyniki raportów Bisnode Polska oraz Deloitte’a 57 wskazują na tendencje w rozwoju handlu, ukierunkowane na wielokanałowość sprzedaży. Umożliwi ona w przyszłości ponowne
zwiększenie ilości sklepów stacjonarnych, ale w nowej odsłonie, jako element
sieci sprzedaży. Obecnie, zmniejszanie liczby punktów handlowych powoduje
zwiększanie się ilości pustostanów na ulicach handlowych. Handel 3.0. ma potencjał zmniejszyć ilość pustych lokali, jeśli będzie możliwe lokalizowanie
w nich tymczasowych pop-up’ów.
2.3. Wzrost znaczenia przemysłu kreatywnego.

Istotne wydaje się znaczenie przemysłu kreatywnego w kontekście sprzedaży omnichannel i wykorzystania sklepów pop-up.

„Przedsiębiorstwa kreatywne” wyrosły z „przemysłu kreatywnego” już
w latach 80-ych XX wieku. Obecnie zmieniają się pod wpływem „wielkiej trójki”
– konwergencji 58, globalizacji i digitalizacji, które podbudowują model przemysłu oparty na usługach 59.

Przemysł kreatywny, taki jak muzyka, rozrywka czy moda nie jest napędzany przez wyszkolonych profesjonalistów, ale „kulturalnych przedsiębiorców”, którzy zajmują się promocją talentów i ich twórczości. W takim przemyśle duże organizacje, poprzez dystrybucję i handel zapewniają dostęp do rynku,
ale kreatywność pochodzi od niezależnych producentów, autorów, artystów
etc 60 .

54 Duże powierzchnie z magazynami na zapleczach , generujące duże koszty utrzymania
– najem, koszty mediów etc.
55 Mamy już mniej niż …, op. cit., s. A4.
56 Wg definicji Deloitte’a z raportu opisywanego w rozdziale 2.1.
57 Przytoczone w podpunkcie 2.1.
58 Zbieżność lub powstawanie zbieżności, np. powstawanie podobnych wytworów kulturowych u różnych ludów.
59 Cunningham S.D., Creative Enterprises, w Hartley J. Creative Industries, Malden 2005.
s. 282.
60 Flew T., Beyond Ad Hocery : Defining Creative Industries, Wellington 2002., za Leadbeater, C., Living on Thin Air: The New Economy, London, 1999.
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UNESCO definiuje przemysły kultury i kreatywny jako sektory zorganizowanych aktywności, których głównym celem jest produkcja lub reprodukcja,
promocja, dystrybucja i/lub komercjalizacja dóbr, usług i aktywności o charakterze kulturalnym, artystycznym lub związanym z dziedzictwem. Takie podejście podkreśla znaczenie nie tylko produktów ludzkiej kreatywności, ale całego
łańcucha produkcji, a także specyficznej roli każdego sektora zaangażowanego
w dostarczanie wytworów tej kreatywności odbiorcom. 61 Przemysł kreatywny
łączony jest z tzw. ang. social network market 62.

Niestandardowe kanały sprzedaży, np. obiekty tymczasowe, mogą być
elementem opisywanego przez UNESCO łańcucha produkcji.

Zakres idei pop-up jest tak szeroki, że zarówno indywidualny producent,
jak i duża forma może zastosować pop-up do promocji swojej marki. Wielkość
budżetu nie determinuje możliwości stworzenia tymczasowej instalacji, decyduje tylko o wielkości, lokalizacji, projekcie, materiałach i pobudza kreatywność. Pop-up może stworzyć właściwie każdy, duża marka, marka z udziałem
firmy zewnętrznej, mały sklep, sklep internetowy, artysta, rzemieślnik, co wpisuje się w opracowaną przez UNESCO definicję przemysłu kreatywnego.
3.

Przyszłość, potencjał dla miasta, ulic handlowych. Pop-up’y jako potencjalny czynnik rewitalizacyjny?

Biorąc pod uwagę przedstawiony w rozdziałach 1. i 2. opis oraz okoliczności powstania i utrzymania zjawiska wysoce prawdopodobne jest dalsze istnienie, rozwój i wzrost popularności pop-up’ów. Niniejsza część opracowania ma
na celu próbę określenia potencjalnego wpływu tymczasowych sklepów i instalacji na miasto, ulice handlowe, handel w ogóle.
3.1. Potencjał i przejawy popularności

Tymczasowe sklepy łączą w sobie cechy sklepów internetowych z tradycyjnymi zakupami.

Ich naturalnymi klientami są ludzie młodzi, którzy najczęściej kupują online. Stosunkowo niewielki procent starszych użytkowników internetu robi zakupy w sieci, to osoby przyzwyczajone do tradycyjnych zakupów. Sklepu typu
pop-up mogą ich zapoznać z markami dostępnymi tylko w internecie, a także
zachęcić do zakupów online. Mogą się stać mostem łączącym tradycyjne formy
handlu z najnowocześniejszymi.
61 United Nations Development Programme and United Nations Scientific and Cultural
Organization, Creative Economy Report 2013 Special Edition,, Nowy Jork, Paryż 2013.
62 Rynki sieci społecznościowych, a te są ściśle związane z marketingiem i sprzedażą
online.
Potts J., Cunningham S., Hartley J., Ormerod P., Social network markets : A new definition
of the creative industries, “Journal of Cultural Economics”, 2008, vol.32, nr 3, s. 17.
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Rozwój i zwiększanie liczby sklepów tymczasowych może mieć także
wpływ na wielkość i specjalizację sklepów stacjonarnych. Obecnie wiele marek
dystrybuujących swoje towary poprzez kanały internetowe czerpie właśnie
z nich większą lub stosunkowo dużą część zysków. Sklepy stacjonarne stanowią
tylko element „sieci”. Oprócz sprzedaży, oferują opisywane w rozdziale 2.1.
usługi związane z odbiorem czy serwisem zakupów internetowych. Wszystko
to ma wpływ na rozwój, rozbudowę magazynów i centrów logistycznych. Stacjonarne lokale będą mogły być mniejsze, bez zapleczowej powierzchni magazynowej, a kluczowe będą logistyka i transport z magazynów zewnętrznych 63.
Może mieć to wpływ na wygląd ulic handlowych, wielkość lokali, a tym samym
ich dostępność związaną z mniejszą ceną najmu.

Lokalizowanie mobilnych lub stacjonarnych czasowych instalacji może
mieć wpływ na rozwój danej ulicy lub całej dzielnicy. Pop-up’y mogłyby być
otwierane w pustych lokalach przeznaczonych na wynajem, które pozostają bez
najemców przez lata. Rotacyjny, krótkotrwały najem i możliwe mniejsze lokale
mógłby wprowadzić nową jakość w opuszczane przestrzenie np. ulic handlowych. Lokalizacja poza ścisłymi centrami, w miejscach nieodkrytych lub zapomnianych, zaniedbanych może zachęcić do spędzania w nich czasu. Z kolei
miejsca o rosnącym potencjale i przebywający w nich ludzie, mając do dyspozycji internetowe kanały komunikacji przyciągną pop-up’y. To obiekty, które podążają za ludźmi, którzy sami decydują jaka ulica, sąsiedztwo, czy dzielnica jest
modna, ciekawa, warta zainteresowania.

Pop-up’y indywidualne, czy w obrębie istniejących centrów handlowych,
czy będące elementem concept mall’u, takiego jak Bikini Berlin zapewniają dostępną dla wszystkich różnorodność. W 2000 roku N. Klein pisała: „Międzynarodowe korporacje mogą oficjalnie promować różnorodność, ale widocznym
efektem ich aktywności jest armia nastoletnich klonów, maszerujących w „uniformie”, jak mówią marketingowcy, w stronę globalnego centrum handlowego.
Mimo zewnętrznego wizerunku wieloetniczności napędzana rynkiem globalizacja wcale nie chce różnorodności – wręcz przeciwnie : narodowe tradycje
i zwyczaje, lokalne marki i wyraźne regionalne gusty to jej wrogowie. Coraz
większa część krajobrazu kontrolowana jest przez coraz bardziej ograniczone
zainteresowania” 64. Bardzo długo słowa te były aktualne, ale sprzedaż omnichannel z wykorzystaniem obiektów tymczasowych może przełamać te tendencje na rzecz powrotu oraz promocji małych i lokalnych marek.

Popularność i potencjał tymczasowych sklepów i food-trucków potwierdzają ich „wersje” stacjonarne. Są najlepszym dowodem na to, że strategia zapoznania potencjalnych klientów z nową marką poprzez pop-up działa. Przykładem jest Trójmiejski Tapas Barcelona, food-truck z delikatesami, który po63
64

The shed of the future, E-commerce…, op. cit. s. 2.
Klein N., No Logo, Warszawa 2014, s. 155.
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wstał w 2014 roku 65, a na początku 2016 roku otworzył funkcjonujący z powodzeniem lokal stacjonarny w centrum Gdyni.

Zauważalny jest także wpływ lekkiej i tymczasowej stylistyki, charakteru
sklepów pop-up na lokale stacjonarne, zarówno sklepy, jak i restauracje, kluby.
Do ich wykończenia często stosowane są materiały typu sklejka, płyta wiórowa,
pojawiają się stalowe podkonstrukcje, a nawet fragmenty kontenerów. Do niedawna wykorzystywane do konstrukcji pawilonów i tymczasowych boksów,
siatki stalowe, dykta, surowe drewno stały się powszechnie stosowanym materiałem wykończenia wnętrz nowopowstających lokali.

Istnieją pracownie specjalizujące się w tworzeniu „doświadczeń sprzedażowych pop-up” 66, na przykład the Lion’esqe Group z Nowego Jorku. Nazywają
się „pop-up architektami™”, którzy od 2009 roku zaprojektowali i uruchomili
100 sklepów pop-up dla różnych klientów67. Pracownia otrzymała w 2015 roku
nagrodę Retail Innovator Award, a w 2014 roku była finalistą New York Design
Award for marketing and branded experiences. Założycielka firmy, Melissa Gonzalez napisała książkę „the Pop-up paradigm” będącą przewodnikiem i poradnikiem opisującym rolę, jaką pełnią sklepy tymczasowe w badaniach rynku, promocji marek i budowaniu ich relacji z klientami.
Zakończenie

Opis okoliczności powstania sklepów typu pop-up oraz scharakteryzowanie cech decydujących o ich zaistnieniu i popularności pozwolił na podjęcie
próby określenia potencjału zjawiska i jego znaczenia nie tylko w kontekście
marketingu, ale także w kontekście architektury, miasta, handlu.

Sklepy, instalacje, restauracje tymczasowe są stosunkowo nowym i interesującym zjawiskiem, które warte jest szerszych i dokładniejszych badań.
W artykule zostały zasygnalizowane problemy badawcze, którymi można się
zająć w przyszłości : wpływ takich obiektów na architekturę i architekturę
wnętrz lokali usługowych stacjonarnych; typologia pop-up’ów, relacje pomiędzy
lokalizacją pop- up’ów, a rozwojem i promocją danego miejsca; możliwość lokalizacji pop-up’ów w lokalach istniejących w kontekście własności i wpływu
na np. ulice handlowe; próba określenia, czy zjawisko może stać się lub czy już
jest tendencją w rozwoju handlu i kanałów sprzedaży.
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Streszczenie

Obiekty, sklepy typu pop-up pojawiały się w miastach ponad dziesięć lat temu.
Otwierane są na krótki okres czasu w celu promocji marki i nawiązania bezpośredniego kontaktu z odbiorcą. Pop-up’y różnią się od tradycyjnych, stacjonarnych sklepów rodzajem prowadzonej w nich działalności, mającym na celu
przede wszystkim promocję marki. Pierwsze tymczasowe obiekty, tzw. Guerilla
stores, stworzone zostały w 2004 roku przez markę Comme des Garcons. Koncepcję wykorzystały inne marki, od popularnych sieciówek po high fashion.
Pop-up’y są bardzo różnorodne, mogą mieć proste lub rzeźbiarskie formy, być
zbudowane z tanich i popularnych lub innowacyjnych materiałów, być mobilne
lub stacjonarne, służyć promocji wielkich marek lub małych, lokalnych przedsiębiorstw. Powstają centra handlowe dedykowane concept store’om i popup’om, takie jak np. Bikini Berlin. Tymczasowe obiekty są doskonałym narzędziem współczesnego marketingu stawiającego na niekonwencjonalne formy
promocji. Zaistnienie i rosnącą popularność pop-up’ów wynika z szeregu uwarunkowań: transformacja handlu w kierunku sprzedaży omnikanałowej; malejąca liczba tradycyjnych sklepów; błyskawiczne przekazywanie informacji
i trendów przez media społecznościowe i aplikacje typu Instagram, Snapchat,
platformę Pinterest; wzrost znaczenia przemysłu kreatywnego i stosunkowa
łatwość realizacji pop-up’ów. Tymczasowe obiekty handlowe, gastronomiczne
posiadają potencjał nie tylko do promocji dużych i małych, lokalnych marek, ale
też rewitalizacji i promocji miejsc, dzielnic, ulic. Przejawy tego potencjału i popularności to istnienie pracowni specjalizujących się w pop-up’ach, ugruntowywanie pozycji nowych marek , wpływ na architekturę i wystrój lokali stacjonarnych. Pop-up’y to ciekawe zjawisko, do tej pory opisywane głównie w literaturze z zakresu marketingu, warte dalszych prac badawczych.
Summary

Pop-up stores and installations first appeared in cities over ten years ago. They
function for a short period of time aiming in promoting brands and creating
a personal shopping experience. Pop-ups vary from traditional, brick and mortar shops, as their main purpose is promoting instead of high sales. First such
objects, Guerilla stores were created in 2004 by Comme des Garcons. Concept
was quickly adapted by other brands, popular chain stores to high-fashion. Pop
ups can be very different, can be simple in form or organic and complicated,
built form cheap, popular materials or innovative and expensive ones. Can me
mobile or stationary, can promote big brands or small, concept ones. Shopping
malls, called concept malls dedicated to concept stores and pop-ups are created, like Bikini Berlin. Temporary shops are tool of modern marketing relying on
unconventional forms of promotion. Creation and popularity of pop-ups is determined by a number of conditions : omnichannel retail; decreasing number
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of traditional shops, rapid exchange of information via social media and applications like Instagram, Snapchat, Pinterest; increasing potential of creative
industries and potential facility of realizing a pop-up experience. Temporary
stores and gastronomy have ability not only to promote various brands but also
places, neighborhoods, streets. Signs of their popularity are architects specializing in them, consolidating position of new brands, influence on architecture and
interior design. Pop ups are an interesting phenomenon, so far present mainly
in marketing literature, worth further research.
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Monika Leszczyńska

INWESTYCJE KOMUNALNE W KONTEKŚCIE JAKOŚCI ŻYCIA
MIESZKAŃCÓW 1

Słowa kluczowe: jakość życia, wymiar lokalny, inwestycje komunalne.

MUNICIPAL INVESTMENS IN THE CONTEXT OF RESIDENTS’ QUALITY
OF LIFE

Keywords: quality of life, local dimension, municipal investment.

Wstęp
Inwestycje komunalne z założenia są prowadzone na rzecz społeczności
lokalnej i tej społeczności powinny służyć. Mogą one mieć bezpośredni
i dostrzegalny wpływ na podniesienie jakości życia (np. skrócenie dojazdów do
pracy, wzrost dostępności instytucji publicznych, tworzenie miejsc rekreacji),
ale też pośredni – poprzez wzrost wpływów budżetowych.

Istotną cechą inwestycji komunalnych jest ich użyteczność publiczna, która
ma zapewnić konkurencyjność danej jednostki terytorialnej, a także wzrost jej
atrakcyjności dla inwestorów oraz mieszkańców. Dlatego też, cele inwestycji
komunalnych określone są dwojako. Pierwszym jest likwidacja wcześniejszych
zaniedbań (deficytów) szczególnie w tych obszarach, które „bądź niekorzystnie
wyróżniają gminę w świetle przyjętych standardów, bądź stanowią w odczuciu
społeczności dotkliwą uciążliwość” [Sekuła 2005, s. 598], co dotyczy głównie
inwestycji w infrastrukturę. Drugim celem jest impuls rozwojowy, którego
efektem będą inwestycje indywidualne oraz konsumpcja na lokalnym rynku, co
dotyczy przede wszystkim inwestycji w jakość usług publicznych. Efektem inwestycji komunalnych jest stworzenie warunków możliwie wysokiego poziomu
życia, a w szczególności zapewnienie: „miejsc pracy i dochodów pozwalających
na niezbędny w odczuciu społecznym poziom życia, warunków bytu materialnego
(...), warunków rozwoju duchowego (…), poczucia bezpieczeństwa i perspektyw
na przyszłość (…), a także zachowanie naturalnego środowiska dla przyszłych
pokoleń.” [Trojanek 1994, s. 16]

Napływ środków unijnych spowodował szczególną aktywizację części samorządów, szczególnie na poziomie gmin, które w ciągu ostatnich lat prowadziły jednocześnie kilkanaście dużych inwestycji. Przykładem takiej gminy jest

Podstawą artykułu jest praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dr Małgorzaty
Grabus: Wpływ wybranych inwestycji na jakość życia mieszkańców miasta Reda, Sopocka
Szkoła Wyższa, Sopot 2014 (maszynopis niepublikowany).
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Reda, która prowadziła w latach 2006–2013 szereg inwestycji, z jednej strony
niwelując wieloletnie zaniedbania i usuwając dotychczasowe uciążliwości,
z drugiej – podejmując inwestycje o charakterze rozwojowym, podnoszące
atrakcyjność miasta.
Celem artykułu jest przedstawienie badań dotyczących oceny wpływu
ośmiu wybranych inwestycji komunalnych na jakość życia mieszkańców miasta
Reda. Studium ma charakter empiryczny, prezentuje wyniki badań przeprowadzonych w okresie luty – marzec 2014 na 100-osobowej próbie mieszkańców.
Opracowanie składa się z pięciu części, trzy pierwszy przybliżają teoretyczne
podstawy jakości życia, dwie ostatnie – charakteryzują przeprowadzone badania.
1.

Ekonomiczne i psychospołeczne ujęcie jakości życia

Efektem inwestycji komunalnych jest infrastruktura podnosząca standard
życia, mierzony przez wskaźniki ekonomiczne, który może być także ujmowany
w kontekście psychospołecznym.

W ujęciu ekonomicznym na jakość życia człowieka wpływ mają podlegające wycenie czynniki materialne. Dwa najczęściej stosowane wskaźniki pochodzą z teorii dobrobytu, która za jego podstawę uznaje konsumpcję dóbr. Pierwszy, Produkt Krajowy Brutto (PKB), czyli łączna wartość końcowych dóbr
i usług wytworzonych w danym kraju w danym roku [Samuelson i Nordhaus
2007, s. 34], w większym stopniu mówi o dobrobycie krajów niż indywidualnych jednostek. Bardziej zindywidualizowaną miarą jest standardowy koszyk
dóbr, obejmujący najbardziej powszechne produkty i usługi, stanowiący punkt
odniesienia określający typową konsumpcję lub minimum egzystencji [Masiak
2010, s. 35]. Na koszyk składają się dobra zaspokajające nie tylko potrzeby
podstawowe (biologiczne przeżycie), ale także uwzględniające element społeczny, np. dostęp do kultury, sport i wypoczynek.

Wskaźnikiem pochodzącym z koncepcji rozwoju A. Seny [2002], który wychodzi poza czynniki ekonomiczne jest Indeks Rozwoju Społecznego (Human
Development Index – HDI). Opiera się on na średniej arytmetycznej trzech
subwskaźników: długowieczności (oczekiwana długość życia w czasie urodzenia), wykształcenia (poziom analfabetyzmu osób dorosłych oraz odsetek uczących się) i standardu życia (oparty na produkcie krajowym brutto).
Powyższe wskaźniki pozwalają na porównanie rozwoju gospodarczego
społeczności, przede wszystkim całych krajów, umożliwiają także porównania
regionalne. Ocena jakości życia jednostek lub małych społeczności jest domeną
podejścia psychospołecznego, a brak konieczności uzyskania wyników porównywalnych w dużych społecznościach skutkuje wielością koncepcji oraz różnorodnością definicji.
Syntetycznego zestawienia koncepcji i pojęć definicyjnych dokonał J. Trzebiatowski [2011], ujmując jakość życia w cztery grupy. Pierwsza grupa, najbli254

żej związana z podejściem ekonomicznym, definiuje jakość życia w kategoriach
potrzeb indywidualnych jednostki, tak podstawowych, jak i społecznych. Koncepcje w tej grupie podkreślają zmienność potrzeb w czasie oraz operują pojęciem „sensu życia”. Dwie kolejne grupy obejmują definicje bardziej psychologiczne, podkreślające zindywidualizowany charakter zjawiska. Pierwsza z nich
obejmuje definicje „egzystencjalne”, które charakteryzuje rozróżnianie dwóch
życiowych orientacji „mieć” i „być”, natomiast druga grupa skupia się na realizacji zadań, które autor określa jako rozwojowe lub życiowe, są one silnie związane z poczuciem samorealizacji oraz przeżywania kryzysów rozwojowych.
Wskaźniki analizowane w obrębie tych dwóch grup pojawiają się przede
wszystkim w kontekście badania dobrostanu psychologicznego. Czwarta kategoria obejmuje definicje, które łączą wszystkie trzy podejścia.
Porównanie obu podejść pokazano w tabeli 1.

Tabela 1. Jakość życia w ujęciu ekonomicznym i psychospołecznym – porównanie.
ekonomiczne

psychospołeczne

− zewnętrznie ustalony pakiet dóbr
i usług, konieczny do przeżycia oraz
dobrego życia społecznego

− potrzeby wewnętrzne, wysoce zindywidualizowane zarówno pod
względem zakresu i siły

− materialny wymiar życia

− wewnętrzne życie duchowe

− silnie związana z poziomem rozwoju
danego regionu lub kraju

− niezależna od poziomu gospodarczego, choć wraz ze wzrostem rozwoju
społeczeństw i zaspokojenia potrzeb
podstawowych – rośnie ich powszechność
− możliwa do osiągnięcia w zależności
od sytuacji indywidualnej
− indywidualna – wynik indywidualnych potrzeb, sporadycznie relacyjna
− wskaźniki jakościowe, trudno mierzalne, pomiar głównie odczuć subiektywnych

− możliwa do osiągnięcia na danym
etapie rozwoju cywilizacji
− relacyjna - stymulowana i kształtowana przez porównania zewnętrzne
− wskaźniki ilościowe, stosunkowo
łatwe do porównania w skali globalnej
− podstawą jest stan faktyczny, wyniki
uśrednione

− obiektywizowane poprzez powszechność ich występowania (badania
przekrojowe, badania opinii)

− powszechność badań: określenie
poziomu jakości życia danej populacji

− podejście zindywidualizowane: określanie poziomu życia jednostek lub
węziej zdefiniowanych grup społecznych

Źródło: Opracowanie własne.
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Podstawową różnicą między podejściami jest ich zasięg – objęcie całej populacji w ujęciu ekonomicznym, przy jej ewentualnej stratyfikacji według
wskaźników demograficznych lub psychologicznych w ujęciu psychospołecznym.

Inwestycje komunalne wpływają na wskaźniki pochodzące z obu podejść,
w toku rozwoju społecznego podejście ekonomiczne jest wzbogacane przez
wskaźniki zindywidualizowane.
2.

Czynniki jakość życia analizowane w badaniach powszechnych

J. Czapiński i T. Panek [2013, s. 14 i 164] podzielili czynniki wpływające na
ocenę poziomu jakości życia na obiektywne i subiektywne, choć jednocześnie
zauważają, iż podział ten nie jest ostry. Pierwsze z nich powstają na styku jednostki i jej otoczenia materialnego i odzwierciedlane są w warunkach życia
(dobrobycie materialnym), drugie – wyznaczają dobrostan psychologiczny
i odnoszą się do relacji społecznych, zarówno towarzyskich, jak i sposobu funkcjonowania w danym społeczeństwie.

Kryterium obiektywne jest definiowane jako stosunek oczekiwań jednostki
dotyczących warunków życia do możliwości ich zaspokojenia przez otoczenie.
Kryteria te mają charakter ekonomiczno-statystyczny, określają materialny
poziom życia, dotyczą warunków życia, obejmują np.: poziom i sposób gospodarowania dochodami, wyżywienie, zasobność materialną, w tym wyposażenie
w nowoczesne technologie komunikacyjne , warunki mieszkaniowe, ewentualną pomoc społeczną, kształcenie dzieci, uczestnictwo w kulturze i wypoczynek,
korzystanie z usług systemu ochrony zdrowia, sytuację osób na rynku pracy,
zagrożenie wykluczeniem społecznym. Czynniki te podlegają ustalonym przez
społeczeństwo wskaźnikom wartościowania: dobre – złe, lepsze – gorsze, pożądane – nie pożądane. Część z nich ma charakter ściśle ekonomiczny, pozostała
część jest nim warunkowana.

Kryteria subiektywne są związane z odczuciami jednostki i jej postrzegania siebie na tle innych. Obejmują odczuwane potrzeby jednostki oraz postrzegane przez nią sukcesy i porażki, szczególnie w kontekście wyznaczonych celów życiowych oraz etapu życia. Czynniki subiektywne podlegają indywidualnemu wartościowaniu, są mniej wymierne, trudno ustalić (nawet w określonej
społeczności) ich miary bezwzględne. Dotyczą one oceny wymienionych wyżej
warunków materialnych, a także całościowej oceny życia oraz dobrostanu psychicznego, czyli zadowolenia z poszczególnych dziedzin życia: rodzinnotowarzyskiej, materialnej, zdrowotnej, otoczenia społeczno-gospodarczego
oraz zadowolenia z własnych osiągnięć, wykształcenia, wykonywanej pracy,
perspektyw na przyszłość, sposobu spędzania wolnego czasu.
Najbardziej kompleksowym badaniem jakości życia w Polsce jest Diagnoza
społeczna, która uwzględnia oba rodzaje czynników i prowadzone jest cyklicznie, co 2 lata, od roku 1991.
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Podstawą jakości życia, w obu jego aspektach: dobrobytu materialnego
oraz dobrostanu psychologicznego, większości osób jest wykonywana praca.
Warunkuje ona określony dochód i wynikający stąd poziom zamożności, a także stan emocjonalny, w jego aspekcie pozytywnym – wpływa na satysfakcję
z pracy oraz negatywnym – określa postrzegany poziom pewności zatrudnienia
lub zagrożenia bezrobociem (rys. 1).
Rysunek 1. Praca jako podstawa jakości życia.

Dochód

Satysfakcja
z pracy

PRACA

Bezrobocie

Źródło: M. Nowicki (red.), Atlas jakości życia w województwie pomorskim – II
edycja, Wyd. IBnGR, Gdańsk 2012, s. 7.

Warto podkreślić, iż praca jako wartość nie zawsze jest deklarowana jako
najważniejsza dla jakości życia – w badaniach mieszkańców województwa pomorskiego pojawia się u mniej niż 30 % ankietowanych i zajmuje dopiero piąte
miejsce (po zdrowiu, pieniądzach, udanym małżeństwie oraz dzieciach) [Nowicki 2014, s. 6]. Wyniki te odzwierciedlają klasyczną koncepcją A. Maslowa,
zgodnie z którą dostrzegane są potrzeby niezaspokojone.
3.

Lokalny wymiar pomiaru jakości życia

Pomiar jakości życia ma stosunkowo długą historię, badania prowadzono
już w latach pięćdziesiątych XX w. i początkowo kładły nacisk na element subiektywny, dotyczący dobrostanu psychologicznego, od lat siedemdziesiątych
badania uwzględniają także czynniki obiektywne [Masiak 2010]. Badanie prowadzone są na poziomie całego kraju (w Polsce: GUS2, Diagnoza społeczna 3,

Analizy cykliczne, np. Jakość życia w Polsce – edycja 2014, Wyd. Głównego Urzędu Statystycznego,http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-iwarun-ki-zycia-ludnosci/jakosc-zycia-w-polsce-edycja-2014,16,1.html [dostęp dnia
28.08.2014] lub okazjonalne, np. Jakość życia. Kapitał społeczny, ubóstwo i wykluczenie
2
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raporty CBOS), pojawiają się także inicjatywy na poziomie lokalnym, badające
wskaźniki istotne dla kształtowania działań władz lokalnych.

Jakość życia na poziomie lokalnym warto analizować w trzech płaszczyznach: 1. najszersza, czyli ogólne zadowolenie z życia w danej miejscowości,
obejmujące: czystość środowiska, dostęp i jakość funkcjonowania służby zdrowia, bezpieczeństwo publiczne; 2. relacje ze wspólnotą: rodziną, sąsiadami,
innymi grupami społecznymi; 3. potrzeby indywidualne – perspektywa pokazująca postrzeganie siebie: poczucie szczęścia, zdrowia, zadowolenia z życia [Rogala 2009, s. 21].

Centrum Badań Jakości Życia przy Uniwersytecie Adama Mickiewicza
stworzyło indeks wskaźników obejmujący dziedziny życia, na które wpływ
mają działania gminy. Należą do nich: sytuacja życiowa własna i rodziny;
mieszkanie; dom i sąsiedztwo; miasto, przestrzeń, komunikacja, infrastruktura;
stopień poinformowania mieszkańców i zaangażowanie obywatelskie; zdrowie
i instytucje służby zdrowia; bezpieczeństwo socjalne; czas wolny; bezpieczeństwo publiczne i zagrożenie przestępczością; środowisko przyrodnicze (stan
i zasoby); praca i dochody; edukacja i instytucje edukacyjne [Masiak 2010,
s. 50]. W listopadzie 2013 w największych miastach przeprowadzono sondaż
„Jak mieszkańcy oceniają swoje miasta”. Mieszkańcy oceniali dziewięć obszarów: jakość życia w mieście, komunikacja publiczna, stan ulic, drogi rowerowe,
estetyka miasta, dostępność żłobków i przedszkoli, spędzanie wolnego czasu,
rozwój miasta (inwestycje) oraz poczucie bezpieczeństwa [Wybieralski 2013,
s. 22].

Badanie jakości życia na poziomie lokalnym opiera się na dwóch przesłankach [Glińska 2010, s. 57−59]. Po pierwsze, większość dorosłych spędza życie
w jednym miejscu i ocenia jakość życia poprzez lokalne doświadczenie, choć
podróże pozwalają im zobaczyć różnice i odmienności. W konsekwencji mogą
wybierać (i często wybierają) do życia te miejsca, które zaspokajają ich potrzeby i oczekiwania. Po drugie, ludzie oceniają lokalną jakość życia na podstawie
funkcjonowania określonej infrastruktury i usług społecznych, których zakres
i jakość w dominującej części zależą od władz samorządowych. Samorząd decyduje o dostępie i jakości usług, rozwija infrastrukturę lokalną, kształtuje
przestrzeń życiową, wpływa na rozwój kulturowy, gospodarczy, zapewnia dostęp do edukacji i ochrony zdrowia oraz buduje bezpieczeństwo. Zapewnienie
określonego środowiska jest domeną władz samorządowych, a środkiem realizacji – podejmowane inwestycje komunalne.
społeczne w Polsce, Wyd. Głównego Urzędu Statystycznego, http://stat.gov.pl/cps/rde/
xbcr/gus/WZ_jakosc_ zycia_2013.pdf [dostęp dnia 28.08.2014].
3 J. Czapiński, T. Panek (red.), Diagnoza społeczna 2013, Warszawa 2013,
www.diagnoza.com [dostęp dnia 12.12.2013].

258

4.

Charakterystyka badań

Gmina miejska Reda jest położona w północnej części Polski. Gmina ma
bogate korzenie historyczne, pierwsze dokumenty pisane pochodzą z XIV w.
W okresie międzywojennym nabrała znaczenia gospodarczego w kontekście
rozwoju przemysłu stoczniowego w Gdyni, w latach osiemdziesiątych – odnotowano kolejny skokowy rozwój w związku z budową Elektrowni Jądrowej
w Żarnowcu. Obecnie jest częścią aglomeracji Trójmiasta, liczy około 23.000
mieszkańców [Treder 2006].
Władze samorządowe prowadzą aktywną politykę inwestycyjną realizując
przedsięwzięcia zaspokajające potrzeby mieszkańców i podnoszące poziom
atrakcyjności gminy. Miasto pozyskało środki ze źródeł krajowych i wspólnotowych (perspektywa budżetowa 2007–2013), co pozwoliło na wykonanie
przedsięwzięć ocenianych w niniejszej pracy:
1.

Droga Leśna – Cegielniana (zaplecze drogi krajowej nr 6) – przebudowa
ulic w Redzie oraz Rumii, wraz z połączeniami z drogą krajową.

3.

Park nad rzeką Reda – rewitalizacja parku miejskiego o obszarze
53.110,5 m2.

2.

4.

5.

6.

7.

8.

Droga 12-go Marca – kompleksowa przebudowa odcinka o długości
1.052 m.
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej: 16.285 m sieci, 6 przepompowni, stacja uzdatniania wody.
Budowa ścieżki rowerowej: Turystyczny Szlak Północnych Kaszub.
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 w Redzie.

Budowa boiska wielofunkcyjnego „Orlik” przy Miejskim Ośrodku Kultury
Sportu i Rekreacji.
Planowana budowa AQUA PARKU – kompleksu basenów sportowych i rekreacyjnych ze strefą edukacyjno-sportową.

Inwestycje realizowano w latach 2006–2013, szczegółowe informacje o zakresie i kosztach inwestycji znajdują się na stronach internetowych Urzędu
Miasta Reda. Badanie przeprowadzono metodą sondażu, przy pomocy autorskiego kwestionariusza. Respondentami byli mieszkańcy Redy (100 osób), dobór do badań miał charakter przypadkowy, jednak zadbano o zróżnicowanie
próby pod względem wieku i wykształcenia, co pozwoliło uzyskać wyniki odzwierciedlające poglądy różnych grup mieszkańców. Ankietowani wypełniali
kwestionariusz bez ograniczeń czasowych, anonimowo i dobrowolnie.
W badaniu wzięło udział 56% mężczyzn oraz 44% kobiet, strukturę wieku
oraz wykształcenia pokazano w tabeli 2.
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Tabela 2. Struktura badanej próby.
Wiek

Wykształcenie

18 lat
i mniej

19–26 lat

27–35 lat

36–45 lat

powyżej
46 lat

17 %

15 %

22%

20 %

26 %

podstawowe

zasadnicze
zawodowe

średnie

wyższe
zawodowe
lub uzupełniające
wykształcenie magisterskie

magisterskie
i wyższe

12 %

33 %

34 %

9%

12 %

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań

Badanie ankietowe przeprowadzono w okresie luty – marzec 2014.
5.

Wyniki badań

Bezpośrednim impulsem do przeprowadzenia badań były wcześniejsze
obawy mieszkańców dotyczące wielości oraz rozległości prowadzonych jednocześnie inwestycji. Badanie miało odpowiedzieć na pytanie, czy mieszkańcy
zauważają wyłącznie negatywny wpływ inwestycji, czy potrafią także dostrzec
ich efekt pozytywny. Stąd, w badaniach skoncentrowano się na subiektywnym
odczuciu wpływu prowadzonych inwestycji na jakość życia (standard życia),
nie analizowano obiektywnych wskaźników ekonomicznych.
5.1. Ocena wpływu inwestycji na poziom jakości życia

Pytanie miało formę zamkniętą, zadaniem ankietowanych była ocena
wpływu inwestycji na poziom jakości ich życia w skali siedmiostopniowej: od
brak wpływu (0), poprzez: 1 – bardzo źle, 2 – źle, 3 – średnio, 4 – dobrze, 5 –
bardzo dobrze, aż do „nie mam zdania”. Wyniki zaprezentowano w tabeli 3,
uporządkowane pod względem powszechności.

260

Tabela 3. Ocena wpływu inwestycji na poziom jakości życia mieszkańców Redy.
0
brak
wpływu

1
bardzo
źle

2
źle

3
średnio

4
dobrze

5
bardzo
dobrze

Nie
mam
zdania

1%

1%

2%

8%

31%

55%

2%

0%

1%

3%

11%

28%

51%

6%

4%

3%

2%

11%

22%

53%

5%

2%

1%

2%

16%

23%

49%

7%

Droga 12-go Marca

2%

1%

3%

12%

32%

43%

7%

Budowa boiska „Orlik”

4%

0%

3%

8%

27%

43%

15%

3%

1%

3%

16%

21%

40%

16%

0%

3%

2%

18%

23%

31%

23%

Ocena

Inwestycje
Park nad rzeką Reda
Budowa ścieżki
rowerowej
Planowana budowa
Aquaparku
Droga Leśna –
Cegielniana

Budowa sali sportowej
(ZS nr 2)
Rozbudowa sieci
kanalizacyjnej
i wodociągowej

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.
1.
2.
3.

4.

Wpływ inwestycji na jakość życia ankietowani ocenili z reguły jako bardzo
dobry i dobry (łącznie, na poszczególne inwestycje od 54 do 84% wskazań), co oznacza, że inwestycje są przez mieszkańców zauważane i doceniane, a ich realizacja była celowa i potrzebna.
Respondenci rzadko wskazują na bardzo zły lub zły wpływ inwestycji na
jakość ich życia (poniżej 5% wskazań łącznie), podobnie jak ocena braku
wpływu (między 0 a 4% wskazań).

Najwyższe wyniki uzyskały inwestycje o charakterze rekreacyjnym (park,
ścieżka rowerowe, planowana budowa Aquaparku), które uatrakcyjniają
czas wolny, kojarzą się ze zmianą na lepsze i – prawdopodobnie w opinii
mieszkańców – mogą kojarzyć się z jakością życia. Niżej oceniono budowę
sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, czyli inwestycję typowo infrastrukturalną, która ma charakter uzupełniania deficytów i kojarzy się raczej
z oczekiwaniem poprawy warunków bytowych, swoistą „przyziemnością
życia”.

Najwyższy odsetek wskazań opcji nie mam zdania (15% i 16% przy budowie obiektów sportowych oraz 23% dotyczących sieci kanalizacyjnej) może być wskaźnikiem rzetelności uzyskanych wyników – nie wszystkie osoby faktycznie mogły odczuć jego wpływ.
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5.2. Typ inwestycji a jakość życia
Ankietowani wybierali jedną z trzech typów inwestycji, odpowiadając na
pytanie: Jakiego typu inwestycje mają największy wpływ na jakość Pana(i) życia?
1.

2.

Ocena rodzaju inwestycji nie różnicowała ankietowanych pod względem
płci. Największy wpływ na jakość ich życia mają inwestycje infrastrukturalno-drogowe – 60% odpowiedzi (59% kobiet i 61% mężczyzn); 27% respondentów (29% kobiet i 25% mężczyzn) stwierdziło, że najistotniejsze
pod względem oceny jakości życia są inwestycje rekreacyjne; najmniejszy
wpływ na jakość życia mają inwestycje edukacyjno-sportowe – 13% odpowiedzi (odpowiednio 12% i 14%). Mieszkańcy Redy często podróżują
samochodem do pracy, stąd prawdopodobnie wysoka ocena inwestycji
drogowych - stanowią alternatywę dla zatłoczonej krajowej drogi i zapewniają wyższy komfort podróżowania.

Bardziej zróżnicowane odpowiedzi uzyskano analizując wiek ankietowanych. Największy wpływ na jakość życia ankietowanych mają inwestycje
infrastrukturalno-drogowe, przy czym dla osób do 18 roku życia najistotniejsze są inwestycje rekreacyjne. Widoczny jest trend, że im wyższy wiek,
tym większy nacisk na wygodę życia (inwestycje infrastrukturalne), natomiast inwestycje rekreacyjne najbardziej wpływają na jakość życia w najmłodszych grupach wiekowych. Osoby młodsze rzadziej korzystają z samochodów i prawdopodobnie zwracają mniejszą uwagę na jakość dróg
w porównaniu do osób starszych, regularnie korzystających z komunikacji
samochodowej. Ponadto, ludzie młodzi mają inne oczekiwania, liczy się
przede wszystkim rekreacja. Inwestycje edukacyjno-sportowe (boisko
oraz hala sportowa) uzyskały najniższy odsetek wyborów, czyli ankietowani nie postrzegali bezpośredniego ich wpływu na swoje życie, nawet jeśli mieli dzieci (o co nie pytano w tym badaniu). Wyniki szczegółowe pokazano w tabeli 4.

Tabela 4. Typ inwestycji a wpływ na jakość życia (wiek).
Typ inwestycji

Inwestycje
infrastrukturalnodrogowe

Inwestycje
edukacyjnosportowe

Inwestycje
rekreacyjne

46 lat i więcej

19%

1%

6%

Od 36 do 45 lat

16%

0%

4%

Od 27 do 35 lat

13%

6%

3%

Od 19 do 26 lat

9%

0%

6%

Do 18 lat

3%

6%

8%

Wiek

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań.
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3. Ocena inwestycji zależy także od wykształcenia 4. Osoby z wykształceniem
podstawowym największy wpływ na jakość życia upatrują w inwestycjach
rekreacyjnych oraz edukacyjno-sportowych. Z kolei, ankietowani z wykształceniem zawodowym oraz średnim za inwestycje o największym
wpływie na jakość ich życia uznali inwestycje infrastrukturalno – drogowe.
Osoby z niższym wykształceniem często pracują blisko miejsca zamieszkania (lub wcale), czyli ewentualne dojazdy postrzegają jako mniej uciążliwe,
mogą mieć też mniejsze oczekiwania wobec transportu samochodowego
(tabela 5).
Tabela 5. Typ inwestycji a wpływ na jakość życia (wykształcenie).
Typ inwestycji

Inwestycje
infrastrukturalnodrogowe

Inwestycje
edukacyjnosportowe

Inwestycje
rekreacyjne

Podstawowe

1%

5%

6%

Zasadnicze zawodowe

21%

4%

8%

Średnie

25%

0%

9%

Wyższe zawodowe
lub uzupełniające
magisterskie

6%

2%

1%

Wyższe magisterskie

7%

2%

3%

Wykształcenie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań.
Zakończenie

Opisane inwestycje modernizują miasto i rewitalizują niektóre jego obszary. W konsekwencji, ułatwiają codzienne życie, uatrakcyjniają czas wolny, kojarzą się ze zmianą na lepsze. Ich adresatami są wszyscy mieszkańcy miasta,
zróżnicowani pod względem wieku i wykształcenia, w czym można upatrywać
przyczyn wysokiej oceny wpływu danych inwestycji na poziom jakości życia.

Badania pokazały, że warto badać ocenę wpływu inwestycji komunalnych
na jakość życia mieszkańców z co najmniej trzech powodów. Po pierwsze,
ocena może być wskaźnikiem, jakie działania warto podejmować w przyszłości
– co jest dla mieszkańców ważne, jakiego typu inwestycje realizować oraz jak
równoważyć rodzaj inwestycji, aby zaspokoić oczekiwania różnych grup
mieszkańców. Po drugie, wyniki można wykorzystać do promowania inwestycji, z reguły długotrwałych i uciążliwych, wśród mieszkańców – mogą stanowić
podstawę do wyznaczenia grup docelowych oraz odpowiedniego doboru
kanałów i narzędzi promocji. Po trzecie, analiza w kontekście cech demograficznych (płeć, wiek, wykształcenie, stan cywilny) pozwala nie tylko na
kształtowanie portfela inwestycji zaspokajających potrzeby obecnych

4

Wnioskowanie niepewne, wymagające sprawdzenia na większej próbie.
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mieszkańców, ale wskazuje też jak wpływać na docelową strukturę
mieszkańców.
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Streszczenie

Inwestycje komunalne są prowadzone na rzecz społeczności lokalnej i tej społeczności powinny służyć. Mogą one mieć bezpośredni i dostrzegalny wpływ na
podniesienie jakości życia, a także pośredni – wzrost wpływów budżetowych.
Napływ środków unijnych spowodował aktywizację samorządów, które prowadziły jednocześnie kilkanaście dużych inwestycji. Powodowało to utrudnienia w życiu mieszkańców oraz niejednoznaczną ocenę działań władz gminy.
Opracowanie prezentuje wyniki badań przeprowadzonych na 100-osobowej
próbie mieszkańców Redy. W badaniach skoncentrowano się na subiektywnym
odczuciu wpływu inwestycji na jakość życia.
Summary

Municipal investments are carried out for the benefit of the local community
and the community should serve. They can have a direct and tangible impact on
improving the quality of life, as well as indirect - increase budget revenues.
The inflow of EU funds caused the activation of local governments, which carry
out simultaneously several large investments. This caused difficulties in the
lives of residents and ambiguous assessment of the actions of the authorities
of the municipality. The article presents the results of survey carried out on
a 100-person sample population Reda. The research focuses on the subjective
perception of the impact of the investment on the quality of life.
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