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NAUKA O ZARZĄDZANIU A IDEA ZRÓWNOWAŻONEGO I TRWAŁEGO ROZWOJU

Streszczenie
W publikacji zatytułowanej „Nauka o zarządzaniu a idea zrównoważonego i trwałego rozwoju” zwrócono uwagę
na istotę nauki o zarządzaniu oraz ukazano jej znaczenie na rzecz realizacji zrównoważonego
i trwałego rozwoju, rozumianego jako żywa idea gospodarki przełomu XX i XXI wieku. W pracy postawiono trzy
pytania badawcze, które stanowią punkt odniesienia do podjętych rozważań naukowych. W tym też kontekście
odniesiono się do występujących powiązań i zależności między zarządzaniem jako teorią i praktyką
a zrównoważonym i trwałym rozwojem. Wskazano na potrzebę uhierarchizowania paradygmatu zrównoważonego
i trwałego rozwoju w ramach nurtu teoretycznego zarządzania, zaś w aspekcie nurtu praktycznego – na
konieczność obrania drogi, określonej poprzez ekonomię umiaru.
Słowa kluczowe: nauka o zarządzaniu, paradygmat, zrównoważony i trwały rozwój, ekonomia umiaru.

MANAGEMENT SCIENCE
VERSUS
THE IDEA OF SUSTAINABLE AND PERMANENT DEVELOPMENT
Summary
The publication entitled „Management Science versus the Idea of Sustainable and Permanent Development” pays
special attention to the essence of the management science and underlines its importance in the implementation of

the idea of the sustainable and permanent development.
This development is understood as
a vivid idea of world’s economy at the turn of 20 th and 21st century. Three main research questions constituting
the orientation point for the scientific research have been formulated in this work. In this context the relations and
dependencies between management as a kind of theory and its practical implementation and on the other hand the
sustainable and permanent development have been depicted. The paradigm of the sustainable and permanent
development has been ranked within the stream of the management theory. As far as the practical aspect of the
management stream the necessity of choosing a way based on the moderate economy has been proposed.
Key words: management science, the paradigm, sustainable and permanent development, moderate economy.

Wstęp
Zarządzanie jako nauka wyrosła na gruncie ekonomii. Jest to jednak samodzielna dyscyplina naukowa,
zaliczana do nauk empirycznych z obszaru nauk społecznych, które z kolei mają swój rodowód w samej filozofii 1.
Parafrazując P. Samuelsona można by powiedzieć, iż zarządzanie to „jedna z najstarszych sztuk
i najmłodsza z nauk”. Jako nauka ma ona swą rangę, wyrażającą się potrzebą dostarczania określonej wiedzy
teoretycznej i rozwiązań praktycznych wobec złożoności problemów i zjawisk, które niesie współczesny świat.
Jako jedna z nauk społecznych ma ponadto swe znaczenie, wielofunkcyjność i odpowiedzialność za dbałość o jej
jakość, poziom merytoryczny, na równi z przestrzeganiem standardów etycznych przez jej badaczy 2.
W sugestywny sposób pisał o tym K. Boulding „Rozwój nauk społecznych przynosi człowiekowi problemy natury
etycznej i duchowej – których w większości nie jest on świadom. Spektakularny sukces nauk fizycznych w
rozszerzaniu wiedzy człowieka zarówno na dobre, jak i na złe, symbolizuje dramatycznie bomba atomowa. […]
Badacz w naukach społecznych może być zdolny do zniszczenia duszy, tego wewnętrznego jądra wolności
i prawości, które stanowi jednocześnie o człowieczeństwie…”3. Wychodząc naprzeciw takiemu patrzeniu na nauki
społeczne, wśród których swe miejsce ma zarządzanie można pokusić się, aby pójść nieco dalej. Jeśli podmiotem
zarządzania jest istota ludzka - to wszelkie działania związane z aktywnością na tym polu, aby mu służyły - winny
mieć oparcie na gruncie, który będzie rozwijał jego człowieczeństwo. Tak, jak człowiek nie może wzrastać bez
wartości, tak zarządzanie bez wsparcia na filarze etyki traci swą istotę.
Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie z jednej strony zarządzania, jako nauki przynależnej do
nauk społecznych, a z drugiej strony określenie jego znaczenia dla potrzeb realizacji zrównoważonego i trwałego
rozwoju, jako fundamentalnego celu działalności społeczności świata przełomu XX i XXI wieku. Dla realizacji
tak określonego celu pracy sformułowano następujące pytania badawcze, stanowiące punkt odniesienia do
podjętych rozważań naukowych:
1) czy zarządzanie - w swej odsłonie XXI wieku - może być nauką wspierającą realizację idei
zrównoważonego i trwałego rozwoju?
2) gdzie w hierarchii istniejących paradygmatów nauki o zarządzaniu można by umieścić „zarządzanie
na rzecz zrównoważonego i trwałego rozwoju” ?
3) w jaki sposób ekonomia umiaru może mieć praktyczne przełożenie na zarządzanie zrównoważonym
i trwałym rozwojem ?

Zarządzanie jako nauka
Pojęcie nauki jest pojęciem wieloznacznym, co związane jest z jej rozumieniem, jak i definiowaniem, a także
wynika z różnorodności desygnatów tego terminu. Nauka może być rozpatrywana jako system wiedzy,
przyczyniający się do obiektywnego i adekwatnego poznania świata. Dlatego też naukę w jej szerszym znaczeniu
pojmuje się jako całokształt historycznie ukształtowanej, narastającej, rozszerzającej i pogłębiającej się wiedzy o
rzeczywistości, która spełnia obowiązujące w danym czasie i w danym zakresie warunki naukowości.

Wilkin J., Komu potrzebne są nauki społeczne? Nauki społeczne w polskiej i europejskiej przestrzeni badawczej
oraz w rozwiązywaniu problemów rozwoju, Nauka nr 4/2012, s. 17.
2
Ibidem, s. 25.
3
Boulding K.E., Religijne podstawy postępu ekonomicznego [w:] Ponad ekonomią, Państwowy Instytut
Wydawniczy, Warszawa 1985, s. 84. Cytowane za: Wilkin J., Komu potrzebne są nauki społeczne? Nauki
społeczne w polskiej i europejskiej przestrzeni badawczej oraz w rozwiązywaniu problemów rozwoju, op. cit.,
s. 25.
1

W ogólnym rozumieniu nauka jest związana z procesem i rezultatem zdobywania wiedzy, ale także
określonych umiejętności, czy pozyskiwania informacji (Kryszewski, 2003, s. 381), a zatem może być również
rozpatrywana jako system wiedzy, który winien zapewniać obiektywne poznanie rzeczywistości poprzez ogół
zgromadzonej, uporządkowanej i należycie uzasadnionej przez pokolenia wiedzy (Apanowicz, 2002, s. 13).
W zrozumieniu istoty nauki konieczne jest uchwycenie występujących jej określonych aspektów. W ich świetle
nauka jawi się jako (Kryszewski, 2003, s. 382):






wyodrębniający się zbiór problemów poznawczych i praktycznych, metod ich stawiania
i rozwiązywania, z uwzględnieniem zmieniających się warunków historyczno-geograficznych. Ten
aspekt treściowy, przedmiotowy nauki związany jest z panującym w danej dziedzinie i czasie modelem,
stanowiącym normatywną koncepcję w nauce jako formy i gatunku wiedzy, a także działalności
poznawczej;
gatunek wiedzy, spełniający instytucjonalnie określone warunki naukowości. W tym ujęciu wyraża się
aspekt funkcjonalny, czynnościowy nauki, jako wytworu metodycznej działalności poznawczej
i uwzględnia się w jej ramach ogół czynności składających się na kontekst odkrycia naukowego
i uzasadniania, a także przekazywania wyników tych działań i ewentualne ich wdrożenie do praktyki. W
tym zakresie wśród kryteriów naukowości można wskazać:
 krytyczny racjonalizm naukoznawczy oraz krytycyzm, także względem własnych sądów4;
 twórczy, odkrywczy charakter rezultatów poznania naukowego;
 postępowanie zgodne z metodami naukowymi;
 uznawanie jako naukowych tylko tych twierdzeń, które mają dostateczne uzasadnienie;
 wewnętrzna spójność (brak sprzeczności) zbioru twierdzeń;
 uznanie, że wartość stwierdzeń naukowych zależy od ich prawdziwości a nie od czasu, miejsca
sformułowania czy osoby ich autora;
 wykorzystywany język komunikacji, którym posługują się badacze, a który daje możliwość na
ścisłe, jednoznaczne formułowanie wyników poznania, zapewniając ich intersubiektywną
komunikowalność, sprawdzalność i konfrontację z istniejącymi poglądami na dany temat;
 podawanie do publicznej wiadomości wyników własnych badań i funkcjonowanie
w świadomości społeczności naukowej;
jako ogół instytucji społecznych, które zostały powołane do życia w celu organizacji i prowadzenia
działalności naukowej (aspekt funkcjonalny), zgodnie z panującym modelem nauki, a także do
ogłaszania, przechowywania, przekazywania i upowszechniania wyników wiedzy naukowej (aspekt
przedmiotowy). W tak ujętym aspekcie instytucjonalnym nauki uwidacznia się jej umowna całość
złożona z wielu niejednorodnych systemów, które mogą być rozmaicie kształtowane.

Pośród wielu nauk5, wśród nauk o charakterze empirycznym, z obszaru nauk społecznych wyodrębnia się
zarządzanie. Jest to nauka6, której rezultatem jest społecznie użyteczna wiedza, dotycząca ustalonych
prawidłowości w funkcjonowaniu organizacji (w szczególności organizacji gospodarczych), w ramach której
formułuje się teorie tłumaczące i pozwalające lepiej zrozumieć określoną rzeczywistość 7. Początki tej nauki datuje
się na koniec XIX w. /pierwsze lata XX wieku8 (choć zarządzanie w praktyce istniało w zasadzie od zawsze 9) i z
tego względu na tle innych nauk zarządzanie jest postrzegane jako stosunkowo młoda nauka.

Krytycyzm jako postawa ustawicznego sprawdzania, korygowania, rewidowania i rozbudowy istniejących
systemów naukowych.
5
Klasyczny podział nauki obejmuje wydzielenie nauk formalnych i nauk empirycznych.
6
Autorzy celowo używają sformułowania „nauka” a nie „nauki o zarzadzaniu” czy - jak jest to przyjęte , zgodnie
z obowiązującym obecnie podziałem nauki w Polsce na dziedziny i dyscypliny - „nauki o zarządzaniu
i jakości”. Takie podejście jest wynikiem licznych badań i analiz autorów, dotyczących tożsamości zarządzania
jako jednej nauki, Patrz m.in. Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., Management Science(s) – Contemporary
Challenges Against the Backdrop of Fundamental Issues of Philosophy, Silesian University of Technology
Publishing House, Organization and Management Series, 2019.
7
Sudoł S., Zarządzanie jako dyscyplina naukowa, Przegląd Organizacji nr 4/2016, s. 4.
8
Od początku XIX wieku - podczas pierwszej rewolucji technicznej - zaczęto stopniowo wypracowywać coraz
więcej uniwersalnych technik zarządzania i formułować prawa, stanowiące podstawy nauki o zarządzaniu.
9
Już 3000 lat p.n.e. Sumerowie i Babilończycy stosowali przepisy i regulacje w rządzeniu krajem, a 1500 p.n.e.
w Chinach istniały rozległe struktury organizacyjne.
4

Analiza licznych prac badawczych w zakresie zarządzania10 dowodzi, iż pomimo stosunkowo krótkiego
„okresu żywota” tej nauki, próba opracowania jednokryterialnej jej kategoryzacji, różnicującej poszczególne
subdyscypliny, jest skazana na niepowodzenie. Wynika to z faktu istniejącego bogactwa i różnorodności nauki
o zarządzaniu i związanej z tym potrzeby wielokryterialnego jej postrzegania 11. W tabeli 1 wskazano jedynie
najczęściej podejmowane, wybrane specjalizacje badawcze w obszarze nauki o zarządzaniu.
Tabela 1. Kategoryzacja subdyscyplin w obszarze krajowych badań w nauce o zarządzaniu
Lp.
Kryterium podziału
Klasyfikacja subdyscyplin
1

Charakter prowadzonych
badań

Nurt teoretyczny

Nurt praktyczny

Teoria organizacji
i zarządzania
Metodologia nauki
o zarządzaniu
Studia krytyczne
w nauce
o zarządzaniu

2

A. Kryterium szczebli
zarządzania

A
A1. Strategiczny

B. Kryterium typów
organizacji

A2. Operacyjny

B
B1.Zarządzanie
organizacjami
gospodarczymi

A3. Funkcjonalny

Kaleta A., Rola nauki w procesie doskonalenia metod zarządzania – na przykładzie zarządzania strategicznego
[w:] Meandry teorii i praktyki zarządzania, red. G. Osbert-Pociecha, S. Nowosielski, Wyd. Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2016; Płoszajski P., Między refleksją a działaniem. Dylematy
praktycznej teorii zarządzania, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1985; Siuta-Tokarska B.,
Nauki o zarządzaniu - podstawowe zagadnienia [w:] Nauki o zarządzaniu. Dokonania, trendy, wyzwania, red. K.
Jędralska, W. Dyduch, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2017; Sudoł S., Nauki o
zarządzaniu. Węzłowe problemy i kontrowersje, TNOiK, Toruń 2007; Sułkowski Ł., Hermeneutyka procesów
organizacji
i
zarządzania
–
analiza
meta-paradygmatyczna.
Poznawcze
wyniki
nauk
o zarządzaniu 4, [w:] Studia z zarządzania międzykulturowego, red. M. Chmielecki, „Przedsiębiorczość
i Zarządzanie” tom XVI, Zeszyt nr 3, Społeczna Akademia Nauk, Łódź-Warszawa 2015; Sułkowski Ł., Teorie,
paradygmaty, metafory i ideologie zarządzania – kontrowersje wokół współczesnego dyskursu organizacji
i zarządzania, [w:] Zasoby organizacji. Zagadnienia epistemologiczne i metodologiczne, red. E. Stańczyk-Hugiet,
J. Kacała, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 422/2016, Szarucki M., Evolution
of managerial problems from the perspective of management science, “Business: Theory and Practice”, Vol. 16,
No 4/2015; Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., Nauki o zarządzaniu w świetle ogólnego pojmowania nauki [w:]
Nauki ekonomiczne w XXI wieku – dylematy, wyzwania, perspektywy, red. Cz. Zając, Wyd. Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2017; Rokita J., Zarządzanie strategiczne zasobami ludzkimi z
perspektywy nauki o złożoności [w:] Nauki ekonomiczne w XXI wieku – dylematy, wyzwania, perspektywy, red.
Cz. Zając, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2017. Patrz również: Gorynia M., Nauki
ekonomiczne wobec globalnych I regionalnych wyzwań drugiej dekady XXI wieku, [w:] Nauki ekonomiczne w
XXI wieku – dylematy, wyzwania, perspektywy, red. Cz. Zając, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu, Wrocław 2017; Gorynia M., Współczesne nauki ekonomiczne: tożsamość, ewolucja, klasyfikacje,
Ekonomista nr 5/2018.
11
Cyfert S., Dyduch W., Latusek-Jurczak D., Niemczyk J., Sopińska A., Subdyscypliny w naukach
o zarządzaniu – logika wyodrębnienia, identyfikacja modelu koncepcyjnego oraz zawartość tematyczna,
Organizacja i Kierowanie nr 1 (161)/2014, s. 41.
10

3

Kryterium obszarów
zarządzania

Badania
w obszarze strategicznym

B2. Zarządzanie
publiczne
i NGO

A.1.1. Zarządzanie strategiczne
A.1.2. Przedsiębiorczość
Badania
w obszarze operacyjnym

A.2.1. Zarządzanie informacją
i wiedzą
A.2.2. Zarządzanie innowacjami
A.2.3. Zarządzanie procesami
A.2.4. Zarządzanie jakością
A.2.5. Zarządzanie projektami
A.2.6. Zachowania organizacyjne
A.2.7. Wspomaganie decyzji
menedżerskich
Badania
w obszarze funkcjonalnym

A.3.1. Zarządzanie wartościami
niematerialnymi
A.3.2. Zarządzanie zasobami
ludzkimi
A.3.3. Zarządzanie produkcją
i technologią
A.3.4. Zarządzanie logistyką
A.3.5. Zarządzanie usługami
A.3.6. Zarządzanie finansami
przedsiębiorstw
A.3.7. Zarządzanie marketingiem
4

Kryterium zakresów
tematycznych teoretycznych
rozważań i badań
empirycznych,
prowadzonych

1. Teoria organizacji i zarządzania: organizacja jako przedmiot badań,
zarządzanie jako przedmiot badań, rozwój teorii organizacji i zarządzania,
relacje organizacyjne i międzyorganizacyjne, cele organizacji, funkcje
zarządzania, modele i typy organizacji, struktury organizacyjne.

w poszczególnych
subdyscyplinach

2. Metodologia nauki o zarządzaniu: przedmiot metodologii nauki
o zarządzaniu, metody badawcze w nauce o zarządzaniu, paradygmaty nauki
o zarządzaniu.
3. Studia krytyczne w nauce o zarządzaniu: ekologiczny kontekst zarządzania,
społeczny kontekst zarządzania, ekonomiczny kontekst zarządzania, etyczny
kontekst zarządzania, studia kulturowe, perspektywy alternatywne w teorii
organizacji i zarządzania, orientacja pozytywna organizacji.
4. Zarządzanie organizacjami gospodarczymi: manageryzm, formy
organizacyjno-prawne działalności gospodarczych.
5. Zarządzanie publiczne i NGO: zarządzanie w administracji rządowej,
zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego, zarządzanie w
organizacjach pozarządowych, instytucjonalne uwarunkowania praktyk
zarządzania, współpraca sektora publicznego z organizacjami
gospodarczymi.
6. Zarządzanie strategiczne: analiza strategiczna, planowanie strategiczne,
realizacja strategii, kontrola strategiczna, strategie i sposoby rozwoju,
konkurencyjność i jej źródła, strategie umiędzynaradawiania, w tym
globalizacja, nadzór korporacyjny, zarządzanie zmianą, modele biznesowe.
7. Przedsiębiorczość: przedsiębiorczość indywidualna, przedsiębiorczość
organizacyjna, przedsiębiorczość społeczna, zachowania przedsiębiorcze,
pomiar przedsiębiorczości.
8. Zarządzanie informacją i wiedzą: zasoby informacji i wiedzy, strategie
i modele zarządzania informacją i wiedzą, wywiad gospodarczy, zarządzanie
wiedzą organizacyjną, zarządzanie systemami informacyjnymi, systemy
komunikacyjne w zarządzaniu, projektowanie systemów informatycznych
zarządzania, zarządzanie i doskonalenie rozwiązań IT.
9. Zarządzanie innowacjami: istota, typologia i źródła innowacji, modele
zarządzania innowacjami, otwarte innowacje i ich formy, komercjalizacja
innowacji.
10. Zarządzanie procesami: metody zarządzania procesami, dojrzałość
procesowa organizacji, projektowanie architektury procesów, modele
referencyjne, metody doskonalenia procesów, struktury zarządzania
procesami, metody pomiaru efektywności procesów.
11. Zarządzanie jakością: znormalizowane systemy zarządzania, metody
i techniki doskonalenia jakości produktów i procesów, rachunek kosztów
jakości.
12. Zarządzanie projektami: metody i metodyki zarządzania projektami, cykl
życia projektu, dojrzałość projektowa.
13. Zachowania organizacyjne: Charakterystyki uczestników organizacji,
procesy indywidualne, interpersonalne, grupowe i międzygrupowe, zespoły
w
organizacjach,
uwarunkowania
kontekstualne
zachowań
organizacyjnych, władza w organizacji, style kierowania, przywództwo.
14. Wspomaganie decyzji menedżerskich: teoria decyzji, proces podejmowania
decyzji kierowniczych, optymalizacja i racjonalność decyzji, zarządzanie
elastycznością i ryzykiem.
15. Zarządzanie wartościami niematerialnymi: zaufanie w zarządzaniu,
sustainability, zarządzanie własnością intelektualną, kultura organizacyjna,
społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa.
16. Zarządzanie zasobami ludzkimi: modele zarządzania zasobami ludzkimi,
funkcje zarządzania zasobami ludzkimi, efektywność zarządzania
zasobami ludzkimi.
17. Zarządzanie produkcją i technologią: metody produkcji, postęp techniczny
i organizacyjny, specjalizacja, koncentracja i kooperacja przemysłowa,
zarządzanie badaniami i rozwojem.
18. Zarządzanie logistyką: organizacja logistyki w przedsiębiorstwie,
zarządzanie łańcuchem dostaw.
19. Zarządzanie usługami: projektowanie usług, kształtowanie relacji w
zarządzaniu usługami, modele organizacji usługowych, kształtowanie
wartości usług.
20. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw: zarządzanie majątkiem,
zarządzanie aktywami trwałymi przedsiębiorstwa, analiza finansowa
przedsiębiorstwa, zarządzanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie,

zarządzanie wynikiem finansowym przedsiębiorstwa, zarządzanie
wartością przedsiębiorstwa, controlling.
21. Zarządzanie marketingiem: zachowania nabywców i konkurentów,
działania marketingowe, marketing sieciowy, efektywność działań
marketingowych, rozwój produktów i usług.
Źródło: opracowanie własne12.
Przedstawiona powyżej wielość tematyk z zakresu nauki o zarządzaniu uzmysławia jej bogactwo
i możliwość rozwoju zainteresowań badaczy. Należy jednak podkreślić, iż wyróżnione w tabeli 1 zakresy
tematyczne teoretycznych rozważań i badań empirycznych, prowadzonych w poszczególnych subdyscyplinach
nauki o zarządzaniu, to nie wszystkie zagadnienia związane z tą nauką, a jedynie te, które są najczęściej
podejmowane w ramach krajowych opracowań naukowych.
Jak każda z nauk, tak i zarządzanie charakteryzuje się określonymi dylematami i wyzwaniami. Z jednej
bowiem strony powszechna, ciągła zmienność otaczającej rzeczywistości i wiążąca się z tym skumulowana
złożoność relacji jej składników powoduje potrzebę objaśniania zjawisk i ich skutków bieżących
oraz długookresowych, a z drugiej strony przyspiesza ona dezaktualizację teorii, które by tę potrzebę
zaspokajały13. Pojawiający się dysonans oczekiwań praktyki i teorii zarządzania jest zatem po części wynikiem
zarówno częstotliwości, jak i intensywności obserwowanych zmian, w tym 14:
- zmienności czasowej samych podmiotów badań – organizacji;
- rozszerzania się różnorodności obiektów badań w kontekście technicznym, technologicznym,
przestrzennym, ale również kulturowym, społecznym, a nawet politycznym;
- narastającej złożoności procesów i zależności, co ukierunkowuje do interdyscyplinarnego ich
objaśniania;
- skracania się czasu oraz zakresu aktualności i przydatności proponowanych rozwiązań wobec
narastającej turbulencji otoczenia i postępu techniczno-technologicznego;
- wzrastającej roli kapitału ludzkiego w kontekście tworzenia i wykorzystywania wiedzy.

Biorąc pod uwagę potrzebę możliwie pełnego określenia wyzwań i dylematów w kontekście rozwoju nauki o
zarządzaniu, w tabeli 2 dokonano autorskiego ich zestawienia w kontekście czterech wzajemnie sprzężonych
zagadnień, jakimi są: ontologia, epistemologia, metodologia i aksjologia w filozofii nauki o zarządzaniu.

Tabela 2. Wyzwania nauki o zarządzaniu w świetle czterech, wzajemnie sprzężonych zagadnień
filozoficznych
Ontologia zarządzania

 wysoka dynamika zmian we współczesnym
świecie, związana z procesami globalizacji,
rozwoju techniki i technologii, w tym robotyzacji i
sztucznej inteligencji;
 zmiany kulturowe, stylu życia i wyznawanych
systemów wartości cywilizacji XXI wieku (gorzki
posmak płynnej nowoczesności, prezentowany
m.in. w filozofii społecznej Z. Baumana);
 brak stabilności, przewidywalności jutra, w tym
również w zakresie rynku pracy;

Epistemologia zarzadzania

 brak wystarczającej wiedzy teoretycznej
i empirycznej w nauce o zarządzaniu;
 multidyscyplinarność podejmowanych
problemów;
 często obserwowany brak zrozumienia istoty
zarządzania. Czy rzeczywiście wszystkim można
zarządzać ?

Na podstawie: Cyfert S., Dyduch W., Latusek-Jurczak D., Niemczyk J., Sopińska A., Subdyscypliny w naukach
o zarządzaniu – logika wyodrębnienia, identyfikacja modelu koncepcyjnego oraz zawartość tematyczna,
Organizacja i Kierowanie nr 1 (161)/2014, s. 41-45.
13
Niedzielski E., Rozbieżności praktyki i teorii zarządzania, Acta Universitatits Nicolai Copernici, Zarządzanie nr
2/2015, s. 30.
14
Sudoł S., Nauki o zarządzaniu, PWE, Warszawa 2012, s. 21.
12

 brak rzeczywistych granic w światowym handlu;
 rządy państw czy korporacji ?
Metodologia zarządzania

 podstawowym problemem w tym obszarze jest nikła
znajomość metod badań naukowych;
 brak opisu metod, eksponującego atrybut
metodyczności, z uwzględnieniem specyfiki tej
nauki.

Aksjologia zarządzania

 częste postrzeganie zarządzania głównie przez
pryzmat kapitału ekonomicznego;
 brak skuteczności zarządzania w skali globalnej,
a niejednokrotnie także w skali mikro na rzecz
zrównoważonego i trwałego rozwoju
(zrównoważenie kapitału przyrodniczego,
społecznego i ekonomicznego);
 postulat uznania zrównoważonego i trwałego
rozwoju jako metaparadygmatu współczesnej
nauki o zarządzaniu.

Źródło: opracowanie własne15.
Przedstawione powyżej wyzwania nauki o zarządzaniu w aspekcie czterech, wzajemnie sprzężonych
zagadnień filozoficznych unaoczniają występujące dylematy związane zarówno z zagadnieniami teoretycznymi,
jak i praktyką gospodarowania w dobie permanentnej zmiany otoczenia.
Jeżeli wskazać, iż celem nadrzędnym nauki o zarządzaniu jest dostarczenie wiarygodnej i solidnej wiedzy, to
w takim razie jej głównym zadaniem jest „niesienie aktywnej pomocy jednostce ludzkiej w codziennym zmaganiu
się z szybkością i nieprzewidywalnością zmian otoczenia”16. Można zatem oczekiwać, iż to właśnie nauka o
zarządzaniu, poprzez swój empiryczny charakter, będzie nauką efektywnie wspierającą w realizacji jednego z
najważniejszych wyzwań cywilizacji XXI wieku, związanej z trwaniem życia na Ziemi
i zapewnieniem przyszłym pokoleniom warunków do egzystencji, tj. idei zrównoważonego i trwałego rozwoju.

Idea zrównoważonego i trwałego rozwoju w świetle paradygmatu
XXI wiek jest areną dynamicznych i burzliwych zmian, w których współczesny człowiek jest nie tylko
świadkiem, ale również uczestnikiem. Zmiany te tworzą nowe wyzwania dla funkcjonowania gospodarek
poszczególnych krajów i zachowań przedsiębiorstw. We współczesnych warunkach ekonomicznych dla
przetrwania i rozwoju przedsiębiorstw ważne jest zrozumienie nie tylko zasady globalnego biznesu, ale przede
wszystkim zmiany metod i strategii zarządzania nimi [Borowiecki 2011, s. 5]. W świetle tych zmian wyłaniają się
swoiste dylematy i wyzwania w kontekście nauki o zarządzaniu.
Dotychczasowe badania i wiedza autorów artykułu pozwala wskazać, iż na każdym poziomie, tj. meta, makro
i mikro - najważniejszym, a zarazem fundamentalnym problemem współczesnej cywilizacji XXI wieku jest
trwanie życia na Ziemi. Nauka (w tym nauka o zarządzaniu w jej nurcie teoretycznym), jak i „praktyka życia”
przedstawia to zagadnienie w postaci idei, a zarazem koncepcji zrównoważonego i trwałego rozwoju.
Zrównoważony i trwały rozwój jest zdefiniowany jako ten, który odpowiada zapewnieniu potrzeb współczesnego
pokolenia bez ograniczania możliwości do zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń. W sposób szczególny idea
ta
odnajduje
swój
wyraz
w
dostępności
zasobów
przyrodniczych,
których
ubywa
w intensywnym tempie akceleracji współczesnego świata (niezależnie od obserwowanych dysonansów
w świecie, jak: bogactwo i ubóstwo, analfabetyzm i sztuczna inteligencja, handel ludźmi i „nadmiar” wolności,
ochrona państwa i rządy korporacji oraz wiele innych paradoksów).
Problem zrównoważonego i trwałego rozwoju jest zatem pytaniem o wartości, o to co dobre (dlaczego?, dla
kogo? i na jak długo?). Można przyjąć, iż kwestia fundamentalna współczesnej nauki o zarządzaniu dotyczy –
szczególnie w aspekcie empirycznym - „przetrwania i rozwoju” w pierwszej kolejności człowieka/ społeczeństwa,

Na podstawie: Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., Kusio T., Zarządzanie na rzecz zrównoważonego i trwałego
rozwoju – metaparadygmat nauk o zarządzaniu XXI wieku, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 2/2018,
s. 28-43; Malara Z., Nauki o zarządzaniu w okresie globalnego kryzysu. Wyzwania i perspektywy [w:] Rozwój nauk
o zarządzaniu. Kierunki i perspektywy, red. Kucęba R., Jędrzejczyk W., Smoląg K., Wydawnictwo Politechniki
Częstochowskiej, Częstochowa 2013, s. 127-139; Lisiński M., Metody naukowe w metodologii nauk o
zarządzaniu, Przegląd Organizacji nr 4/2016, s. 11; Lisiński M., Prawa nauk o zarządzaniu, Przegląd Organizacji
nr 5/2018, s. 9-10.
16
Popowicz K., Piękno nauki zarządzania, [w:] Podejście procesowe w zarządzaniu, red. Romanowska M., Trocki
M., Wydawnictwo SGH, Warszawa 2004, s. 207-216.
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a w następnej kolejności jego „tworów”: od państwa, poprzez gospodarkę, po organizację, jaką jest
przedsiębiorstwo.
Wskazane zmiany i wyzwania, zachodzące w świecie powodują, iż współczesne organizacje nie mogę już
opierać swej działalności wyłącznie na modelach i paradygmatach zarządzania 17, które nie sprawdzają się
w stopniu, jakiego by oczekiwano 18. Wyłania się zatem potrzeba stworzenia paradygmatu holistycznego,
integrującego rożne subdyscypliny tej nauki, ze wskazaniem na cel zapewnienia rzeczywistego, zintegrowanego,
sprawiedliwego, harmonijnego, stabilnego i odpowiedzialnego - w długiej perspektywie czasowej - rozwoju oraz
realistycznego (nie tylko w sferze obietnic i deklaracji) nim zarządzania. Stąd wyłania się postulat autorów
publikacji o uznaniu zrównoważonego i trwałego rozwoju jako metaparadygmatu współczesnej nauki
o zarządzaniu (rys. 1). Jest on uzasadniony nie tylko na gruncie teoretycznym, ale przede wszystkim na gruncie
praktycznym w kontekście rozumienia celowości i istoty nauki o zarządzaniu.
Rysunek 1. Postulat metaparadygmatu w nauce o zarządzaniu
Zarządzanie na rzecz
zrównoważonego i trwałego rozwoju

I

III

II

Metaparadygmat

...

Paradygmaty
ogólne

1

2
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4
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Paradygmaty
szczegółowe

Źródło: Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., Nauki o zarządzaniu w świetle paradygmatów, Przegląd Organizacji,
nr 4/2018, s. 10.
Wymaganiom zrównoważonego i trwałego rozwoju wychodzi również naprzeciw koncepcja tzw.
paradygmatu jedności, który został sformułowany w odniesieniu do nauk społecznych 19, a w następnej kolejności
wykazana została jego przydatność dla psychologii, pedagogiki, ekonomii i innych nauk, w tym także dla nauki o
zarządzaniu20. Paradygmat ten może zatem być traktowany jako dopełnienie do wskazanego metaparadygmatu
współczesnej nauki o zarządzaniu, tj. jako paradygmat ogólny. W koncepcji takiego ujęcia
w wymiarze antropologicznym osoba ludzka jest stawiana w centrum działań – jako podmiot, przed kapitałem
i pracą, z uznaniem godności pracownika i menedżera, budowania pozytywnych relacji międzyludzkich,
dowartościowywania osoby poprzez rozwój jej talentów i zdolności. Z tym wymiarem powiązany jest tzw.
wymiar duchowy pracownika, w którym akcentuje się pracę jako element wzrastania w społeczeństwie
i w człowieczeństwie. Aby on mógł dojść do głosu ważne są warunki, jakie są tworzone do jego realizacji, jak np.:
możliwości rozwoju integralnego pracowników, także w sferze pozamaterialnej, promowanie atmosfery
wzajemnej pomocy, otwartego i szczerego klimatu komunikacji zamiast rywalizacji i konkurowania.
W wymiarze ekonomicznym przedsiębiorstwa nie ograniczają się tylko do troski o zyski, ale także o tworzenie
dóbr i usług, miejsc pracy w interesie szeroko rozumianego dobra wspólnego, a nie tylko jednostki 21. A zatem
W tym znaczeniu paradygmat jest pojmowany jako pewien zbiór zasad i systemów wartości, według których
funkcjonują organizacje w kontekście zmieniającego się w czasie zarządzania nimi, w odpowiedzi na zmiany
zachodzące w otoczeniu. Należy podkreślić, iż równolegle mogą istnieć obok siebie różne paradygmaty
zarządzania, a ponadto one same mogą podlegać zmianom (co można pojmować jako przejaw innowacji
zarządczych). Szerzej na temat paradygmatów patrz: Kraśnicka T., Innowacje w zarządzaniu. Nowe ujęcie, Wyd.
C.H. Beck, Warszawa 2018, s. 18-22.
18
Grochmal S., Paradygmaty w naukach o zarządzaniu, PWSZ w Krośnie, https://www.pwsz.krosno.pl/
gfx/pwszkrosno/pl/ defaultopisy/1155/4/1/7_stanislaw_grochmal_paradygmaty_w_naukach_o_zarzadzaniu.pdf,
s. 85 (stan na 20.09.2019).
19
Biela A., Przesłanie jedności, Laudacja wygłoszona przez Dziekana Wydziału Nauk Społecznych KUL, prof.
dr hab. Adama Bielę, 19.06.1996, http://www.kul.pl/files/1351/tekst/Laudacja_Ch_Lubich.pdf (stan na
20.09.2019).
20
Grochmal S., Paradygmat jedności w kontekście zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Uniwersytetu
Rzeszowskiego, Rzeszów 2013.
21
W paradygmacie jedności proponuje się przekazywanie części zysków przedsiębiorstwa na potrzeby np. osób
żyjących w niedostatku, wykluczeniu społecznym.
17

w wymiarze społecznym tworzone są więzi wspólnoty osób uczestniczących w tym procesie, kształtowanie
kultury pracy z innymi i pracy dla innych, troska o środowisko, tj. kapitał przyrodniczy 22. W wymiarze
kulturowym w myśl paradygmatu jedności promuje się kulturę dzielenia się dobrami, w przeciwieństwie do
wszechobecnej kultury posiadania, gromadzenia rzeczy. To nowe spojrzenie na działalność przedsiębiorstw
wymagać będzie kształtowania nowej mentalności samych przedsiębiorców, ale także konsumentów. Nasuwa
się zatem pytanie czy są w stanie im sprostać? Wydaje się, że mimo wielu trudności na tak obranej drodze,
realizacja tego jest możliwa, ale pod warunkiem wpisania w praktykę życia gospodarczego jej wymiaru etycznego
(nie na papierze, lecz w codziennym życiu każdej organizacji).
Pewną podpowiedź na postawione wcześniej pytanie „podsuwa” również teoria „ekonomii umiaru”.
Współczesne ujęcie umiaru – w kontekście gospodarowania człowieka - pozwala przyjąć to pojęcie jako
ideę „umiarkowanego bogactwa”, nawiązując tym samym do klasycznego działa A. Smitha. To nowe spojrzenie
na bogacenie się narodów wyrasta na gruncie obezwładniającego konsumpcjonizmu (przedmiot ponad
podmiotem), epoki wideokracji i postmyślenia, braku wartości i prawdziwych wzorców. W konsekwencji
zmęczenia nadmiarem niepohamowanych żądz ludzkich do posiadania i zdobywania, a z drugiej strony ubóstwa,
braków i ograniczeń dla trwania życia, uwidacznia się poszukiwanie i oczekiwanie na praktyczną lekcję rozsądku
i umiaru. Podwaliny w tym względzie pod praktykę gospodarowania wnosi właśnie teoria ekonomii umiaru,
wyrastająca na gruncie idei „umiarkowanego bogactwa”, która może pełnić co najmniej trzy funkcje
w życiu społeczno-gospodarczym (Zwoliński, 2008, s. 69):
1) funkcję edukacyjno-wychowawczą, która wiąże się z uwolnieniem od przywiązania do pragnień
i oczekiwań materialnych, a także od pogoni za bogactwem materialnym, która dość łatwo przeradza się
w formę zniewolenia;
2) funkcję regulującą aspekty prawne i funkcjonowanie gospodarki: nowe relacje w społeczeństwie
umożliwiają dojście do głosu zasad rynkowych, opartych na sprawiedliwości i odpowiedzialności;
3) funkcję równoważącą: umiar bogacenia się pozwala tworzyć ład środowiskowy, społeczny
i gospodarczy w poczuciu bezpieczeństwa, uczestnictwa i solidarności.
Jak słusznie wskazuje G.W. Kołodko, ekonomia umiaru opiera się na racjonalnym gospodarowaniu zarówno
w skali mikro, jak i makro, a do tego potrzebny jest pragmatyzm wywodzący się z systemu wartości, który sprzyja
zrównoważonemu i trwałemu rozwojowi (Kołodko, 2015, s. 7). Aby równoważenie następowało
w odniesieniu do trzech kapitałów, tj. przyrodniczego, społecznego i ekonomicznego, musi też następować
zrównoważony podział dochodów, co wiąże się z wzajemnymi relacjami dochodów w stosunku do
poszczególnych grup społeczno-zawodowych. Badania oparte na komparatystycznych, długich szeregach
czasowych wskazują jednoznacznie, iż z jednej strony wąska mniejszość populacji naszego globu „przechwytuje”
zdecydowaną większość dochodu światowego, w tym dobra jego wzrostu, a z drugiej strony to właśnie w krajach
o względnie niskim stopniu nierówności dochodowych – wzrost gospodarczy jest bardziej trwały niż w krajach o
wyraźnych rozpiętościach dochodowych (Malinowski, 2014, s. 18-28).
Aby ekonomia umiaru mogła być teorią pragmatyczną i zaimplementowaną, to regułą życia gospodarczego
musi stać się umiarkowanie i dostosowanie do realnych możliwości wzrostu gospodarczego, z pojmowaniem
kapitału przyrodniczego jako sine qua non dla kapitału społecznego i ekonomicznego. Konieczne zatem jest
równoważenie strumieni (dochody i wydatki, podaż i popyt, zaopatrzenie i zbyt) i zasobów gospodarczych
(majątek, oszczędności, zapasy), przejście od gospodarki permanentnej nierównowagi ku gospodarce
równoważenia i umiaru (Kołodko, 2016, s. 16-17). To z kolei wymaga nie tylko edukacji społecznej/ globalnej,
ale zmiany filozofii życia współczesnego człowieka, w tym wyznawanych wartości.

Zakończenie
H. Fayol jako pierwszy określił sekwencję definiującą zarządzanie, ale także opracował 14 zasad sprawnego
zarządzania, które mimo upływu czasu, w wielu kwestiach wciąż wydają się być aktualne 23:
1. Podział pracy
2. Autorytet
3. Dyscyplina
4. Jedność rozkazodawstwa
5. Jedność kierownictwa
6. Podporządkowanie interesu osobistego interesowi ogółu
7. Wynagrodzenie
8. Centralizacja władzy
9. Hierarchia
10. Ład
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Grochmal S., Paradygmaty w naukach o zarządzaniu, op. cit., s. 126-127.
Gambin R., Zarządzanie [w:] Wielka Encyklopedia PWN, PWN, Warszawa 2005, s. 270.

11.
12.
13.
14.

Sprawiedliwość menedżerów w stosunku do pracowników
Stabilizacja zatrudnienia
Inicjatywa
Duch harmonii

Do wskazanych klasycznych zasad można by dodać trzy kolejne, które w świetle przedstawionych rozważań
naukowych wydają się być pożądane we współczesnych organizacjach. Są to:
15. Równoważenie strumieni i zasobów gospodarczych
16. Umiar w gospodarowaniu i przyjęcie długoterminowych perspektyw zarządzania
17. Oparcie ww. zasad na fundamencie etyki biznesu (normy, standardy, a przede wszystkim wartości).
Reasumpcja wcześniejszych rozważań dotyczących nauki o zarządzaniu i zagadnienia zrównoważonego oraz
trwałego rozwoju skłania ku stwierdzeniu, iż potrzebne jest nowe podejście i ukierunkowanie na priorytety,
wartości (środowiskowe, społeczne i ekonomiczne) w zarządzaniu jako teorii i praktyce.
W nurcie teoretycznym nauki o zarządzaniu wyłania się zatem
postulat metaparadygmatu „zarządzanie na rzecz zrównoważonego i trwałego rozwoju”.
Drogą do realizacji praktyki zarządzania winna być ekonomia umiaru, stanowiąca wyraz przemiany:
z zarządzania w warunkach permanentnej nierównowagi strumieni i zasobów
ku zarządzaniu dynamiczną równowagą strumieni i zasobów w duchu umiaru 24.
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ETYCZNE KONSEKWENCJE BRAKU WIEDZY FINANSOWEJ I DUŻEGO ZAUFANIA DO
BANKÓW W POLSCE

Streszczenie
Celem tego artykułu jest ukazanie konsekwencji niskiego poziomu wiedzy finansowej i dużego zaufania do
sektora bankowego w Polsce oraz sformułowanie postulatu zmian zadań nadzoru finansowego. Autorka powołuje
się na dane mówiące o niezwykle niskim poziomie wiedzy ekonomicznej Polaków zarówno w ocenie własnej
badanych jak i w testach międzynarodowych porównujących wiedzę, postawy i zachowania. Krajowe i
międzynarodowe badania pokazują jednocześnie, że Polacy wykazują duże i rosnące zaufanie do instytucji
finansowych. Autorka zestawia to z przykładami licznych skandali wstrząsających sektorem finansowym takich
jak, afery związane z opcjami walutowymi, kredytami frankowymi, polisolokatami, nieprawidłowościami na
rynku forex, funduszami inwestycyjnymi, piramidami finansowymi czy obligacjami korporacyjnymi. Autorka
sięga do badań międzynarodowych ukazujących niski poziom etyki w sektorze finansowym. Powołując się na
badania z zakresu psychologii i antropologii wyjaśnia dlaczego problem nieetycznych zachowań może dotykać
szczególnie sektor finansowy. Odnosi się do badań z zakresu ekonomii behawioralnej ukazujących szczególne
narażenie klienta indywidualnego na stanie się ofiarą nieetycznych działać sprzedawców produktów finansowych.
Badania te dały podstawy regulacji UE, które w sposób szczególny chronią klienta indywidualnego. Autorka
powołuje się też na działania brytyjskiego FCA, który w sposób kompleksowy podchodzi do ochrony klientów

indywidualnych. Autorka wskazuje na znaczenia zaufania w sektorze finansowym oraz na naturalny mechanizm
defektu koordynacji, który może doprowadzić do jej erozji. Odpowiedzią na ten problem jest sprawnie działający
nadzór finansowy, który traktuje ochronę klienta indywidualnego bardzo poważnie. Oznacza to znaczącą zmianę
priorytetów Komisji Nadzoru Finansowego.

Słowa kluczowe: Etyka w usługach finansowych, Wiedza finansowa, Zaufanie do sektora
finansowego
Abstract
The purpose of this paper is to discuss the regulatory consequences of very low financial knowledge and high
trust in the banking sector in Poland against low ethics in the financial system. Multiple studies show that the
financial knowledge within the Polish society is not only very low but also one of the lowest compared to other
OECD countries. At the same time surveys carried out by the Polish Bank Association reveal that around 80% of
respondents trust banks, with even more trusting their own bank advisors. International comparisons place Poles
among the most trusting in Europe. Against this backdrop international research as well as real life cases show an
increasing problem of unethical behavior in the financial sector. Behavioral studies help here both by giving good
insight into the mechanisms of such conduct, as well as understanding the reasons why individual customers of
financial services are more likely to fall prey to ill-advised financial decisions. Poland repeatedly has experienced
scandals within the financial sector. Since the financial crisis in 2008 there were numerous cases of ill-advised or
missold financial products: currency options, Swiss franc denominated mortgages, unit-linked insurance policies,
investment funds, corporate bonds sold as risk free instruments or multiple Ponzi schemes to name just a few.
While general trust in the viability of the financial sector is vital for strong economy there are many cases when
this trust can be misused and in turn it may adversely affect the financial system as a whole. Misused trust may
eventually erode the financial markets and prevent Polish financial system to develop depth. Multiple national and
international financial sector supervision authorities aware of the problem introduce new regulations to limit the
impact of possible conflict of interest as well as selling of inadequate products. Such regulators as British FCA
work with the financial sector entities to develop more ethical approach towards the customers. Polish financial
sector supervision is still at the beginning of this road but it needs to act fast. The combination of high trust, low
financial knowledge in Poland and the sectoral strong predisposition to unethical behavior will keep resulting in
big problems unless the regulator takes in seriously. It should result in a shift of priorities for the Polish Financial
Supervision Authority with the focus on individual consumer.
Key words: Ethics in financial services, Financial knowledge, Trust in financial sector

Wstęp
Liczne badania pokazują, że wiedza ekonomiczna Polaków jest na bardzo niskim poziomie. W zestawieniach
OECD Polska plasuje się na ostatnim miejscu wśród badanych krajów. Jednocześnie ankieta prowadzona na
zlecenie Związku Banków Polskich wskazuje, że 80% respondentów ufa bankom, przy czym jeszcze większym
zaufaniem darzeni są doradcy klienta. Porównania międzynarodowe wskazują, że Polacy obdarzają sektor
finansowy znacznie wyższym poziomem zaufania niż ogół innych instytucji. Obraz ten może budzić uzasadniony
niepokój zarówno w zestawieniu z badaniami międzynarodowymi jak i powtarzającymi się skandalami
wskazującymi na niski poziom etyki wśród pracowników sektora finansowego. Dobrze opisana w literaturze
analiza behawioralna pozwala na wytłumaczenie mechanizmów zarówno większej skłonności do nieetycznych
zachowań pracowników sektora finansowego jak i większego narażenia klientów tego sektora na nadużycia.
Przykładów skandali w obszarze sektora finansowego związanych z wprowadzaniem klientów w błąd w Polsce w
ostatnich latach jest wiele: opcje walutowe, kredyty frankowe, polisolokaty, obligacje korporacyjne,
nieprawidłowości na rynku forex czy piramidy finansowe to tylko kilka z nich. Zaufanie do sektora finansowego
jest niezwykle istotne dla zdrowego funkcjonowania całej gospodarki, ale ślepe zaufanie przy braku
odpowiedniego nadzoru nad instytucjami finansowymi może być nadużyte i obrócić się przeciwko sektorowi.
Powracające skandale mogą doprowadzić do erozji rynków finansowych lub ograniczyć ich rozwój. Wiele
krajowych i międzynarodowych instytucji nadzorujących rynki finansowe jest świadomych tego problemu i
wprowadzają rozwiązania ograniczające możliwość sprzedaży produktów detalicznych niedostosowanych do
potrzeb klientów. Przykładem jest tu brytyjski nadzór: Financial Conduct Authority (FCA) współdziałający z
sektorem finansowym w celu wypracowania bardziej etycznego stosunku do klientów. Polski nadzór finansowy

jest na początku tej drogi25, ale musi przyspieszyć działania. Połączenie niskiej wiedzy ekonomicznej i silna
predyspozycja do nieetycznych zachowań z sektorze finansowym będzie skutkować stałym pojawianiem
problemów szkodzących sprawnemu funkcjonowaniu gospodarki.

Mała wiedza i duże zaufanie
W badaniu26 przeprowadzonym na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości (WIB) i Fundacji Giełdy
Papierów Wartościowych (FGPW) dotyczącym wiedzy ekonomicznej Polaków, przeprowadzonym w marcu
2019 r. prawie połowa respondentów deklarowała swój poziom wiedzy finansowej jako niski lub bardzo
niski. Tylko 9% badanych oceniło własną wiedzę w tym obszarze jako dobrą lub bardzo dobrą. Najbardziej
sceptyczni w odniesieniu do własnej wiedzy finansowej byli młodzi respondenci (18-34 lata) i ludzie starsi. W
tych grupach niemal 60% uznało swoją wiedzę na tematy finansowej jako niewystarczającą. Aż 44% badanych
uznało tematykę kredytów bankowych za trudną.
Co ciekawe nieco inaczej oceniają wiedzę finansową klientów pracownicy banków. Uważają, że większość
klientów prezentuje przeciętny poziom wiedzy finansowej, a niemal jedna trzecia posiada wiedzę w tym obszarze
na dobrym poziomie. Dodatkowo 42% pracowników banków obserwuje wzrost wiedzy finansowej wśród
klientów w stosunku do lat poprzednich. Za najtrudniejszy obszar dla klientów banków pracownicy tych instytucji
uznali inwestycje finansowe.27 W badaniu na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości (WIB) i Fundacji
Giełdy Papierów Wartościowych (FGPW) 64% respondentów deklaruje, że nie rozważa inwestowania na giełdzie
papierów wartościowych. Wśród powodów wymieniono: nieprzewidywalność rynków finansowych, awersję do
ryzyka i brak wiedzy. Jako najbardziej preferowane źródło wiedzy na tematy finansowe wskazano media i internet,
jednocześnie połowa respondentów jako główne źródło wiedzy na te tematy wskazało banki i inne instytucje
finansowe.
Bardzo niepokojący obraz wiedzy ekonomicznej Polaków wyłania się z raportu OECD dotyczącego
kompetencji finansowych opublikowanego w 2016 roku. 28 Spośród 30 narodów, które objęło badanie Polacy
uplasowali się na ostatnim miejscu w zestawieniu uwzględniającym wiedzę, zachowania i postawy w obszarze
finansów. Badanie pokazuje między innymi, że Polacy mają trudność w porównywaniu produktów i usług
finansowych, co wpływa negatywnie na dostosowanie decyzji finansowych do ich potrzeb. Polacy ponadto
wykazują bardzo silną skłonność do wydawania wszystkich środków na bieżąco, nie przykładają wagi do
kontrolowania wydatków i nie wyznaczają sobie długookresowych celów finansowych. To ostatnie potwierdzają
dane pokazujące utrzymującą się od 2011 roku zasadniczo poniżej zera stopę oszczędności polskich gospodarstw
domowych. Jest to jednocześnie jedna z najniższych stóp oszczędności wśród krajów OECD 29 .
Według raportu OECD tylko 30% badanych Polaków poprzedza wybór produktów finansowych jakąkolwiek
próbą zasięgnięcia informacji. Jest to znacznie poniżej średniej dla wszystkich badanych krajów, która wynosi
50%. W przypadku takich krajów jako Korea Południowa czy Finlandia udział osób rozeznających rynek osiąga
nawet 70-80%. Jeszcze niższy jest udział tych, którzy zasięgają niezależnej porady finansowej wynosi on 10%
badanych. Oznacza to, że Polacy zasadniczo nie robią rozeznania na rynku przed zakupem produktu czy usługi
finansowej.
Nieznaczna poprawa nawyków finansowych Polaków wyłania się z badania przeprowadzonego na zlecenie
Fundacji Kronenberga i Fundacji Think! z październiak 2018 roku. 30 Raport wskazuje, że na przestrzeni ostatnich
10 lat powoli utrwala się nawyk oszczędzania i Polacy częściej planują wydatki. Potwierdza jednak przy tym, że
Polacy unikają inwestycji finansowych.
Niskiemu poziomowi wiedzy ekonomicznej Polaków towarzyszy relatywnie wysokie i rosnące zaufanie do
instytucji finansowych. Z badania dotyczącego reputacji sektora finansowego przeprowadzonym na zlecenie
Związku Banków Polskich w 2019 roku31 wynika, że zaufanie do sektora bankowego deklaruje 72% badanych.
Sprawozdanie z działalności Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz Komisji Nadzoru Finansowego w
2018
roku,
https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Sprawozdanie%20z%20dzia%C5%82alno%C5%9Bci%20UKN
F%20oraz%20KNF%20w%202018%20roku_66979.pdf,
25
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https://ceo.com.pl/wyniki-badania-poziom-wiedzy-finansowej-polakow-2019; https://ceo.com.pl/wynikibadania-poziom-wiedzy-finansowej-polakow-2019
27
ibidem
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OECD/INFE International Survey of G20/OECD Infe Core Competencies Framework On Financial Literacy
For Adults, Adult Financial Literacy Competencies https://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/OECDINFE-International-Survey-of-Adult-FInancial-Literacy-Competencies.pdf
29
https://data.oecd.org/hha/household-savings.htm
30
„Postawy Polaków wobec finansów”,
badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy i Fundacji Think!, październik 2018 r.
31
https://www.tvp.info/42454570/polacy-ufaja-swojemu-bankowi-sa-wyniki-badania

Jeszcze większa grupa badanych – 87% deklaruje zaufanie do własnego banku, podobnie obsługujący badanych
doradcy klienta mogą liczyć na zaufanie 83% z nich. Poziom zaufania rośnie sukcesywnie w ostatnich latach. W
ciągu ostatnich 7 lat reputacja banków poprawiła się znacząco z poziomu oznaczonego jako granica pomiędzy złą
i przeciętną reputacją do poziomu określonego jako dobra reputacja. W porównaniu z rokiem poprzednim udział
osób deklarujących zaufanie do własnego banku wzrosła o 3 punkty procentowe, a do własnego doradcy
bankowego o 4 punkty procentowe. Odsetek badanych deklarujących zaufanie do sektora bankowego wzrosło o 9
punktów procentowych w tym okresie. Grupa osób, które nie ufają bankom zmniejszyła się z 26% w 2018 roku
do 19% w 2019 roku. Rosnący i względnie wysoki poziom zaufania do sektora bankowego w Polsce potwierdza
badanie Edelman Trust Barometer przeprowadzone w 2018 roku na grupie 28 państw. 32 Pokazuje ono, że choć
Polacy generalnie wykazują jeden z najniższych poziomów zaufania do instytucji w ogóle wśród badanych krajów
(tylko 35% badanych ufa instytucjom), to ten powszechny brak zaufania nie dotyczy instytucji finansowych. W
2018 roku 50% deklarowało zaufanie do szeroko pojętych instytucji finansowych i oznaczało to 10 punktów
procentowych wzrostu w porównaniu do roku poprzedniego.

Skandale i nieetyczne zachowania
W tym kontekście nie budzą zdziwienia powtarzające się afery w sferze finansowej wynikające z nadużycia
zaufania klientów przez banki czy inne instytucje finansowe takie jak: misseling opcji walutowych, które
doprowadziły do licznych bankructw polskich przedsiębiorstw po 2008 roku, misseling kredytów frankowych i
całkowite przeniesienie na niedoinformowanych klientów ryzyka kursowego przez banki, skandale wokół
polisolokat, nieprawidłowości na rynku forex, piramidy finansowe takie jak Amber Gold, afera funduszu W
Investments czy ostatnia afera z obligacjami GetBack, które były zachwalane klientom banków przez ich
doradców jako całkowicie bezpieczne.
W tej ostatniej aferze w omawiany kontekście najbardziej niechlubną rolę odegrał Idea Bank, a zwłaszcza
jego marka Lion’s Bank. Jest on oskarżony o misseling obligacji korporacyjnych GetBack od 9 do 11 tysiącom
klientów detalicznych. W wyniku przeprowadzonego dochodzenia Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
stwierdził, że nie ma wątpliwości, iż pracownicy Idea Banku wprowadzali klientów w błąd nakłaniając ich w
sposób często natarczywy do zakupu wspomnianych obligacji. Pracownicy banku, byli specjalnie szkoleni, tak
aby uśpić wątpliwości klientów zapewniając, że jest to produkt bezpieczny o gwarantowanym zysku. 33
Nadużywanie zaufania, oferowanie niedostosowanych produktów, wykorzystywanie niskiego poziomy
wiedzy finansowej klientów i inne formy nieetycznyego zachowania nie jest jedynie, ani nawet przede wszystkim
domeną polskiego rynku. Wielkie afery takie jak piramida Madoffa, skandal związany z Enronem, blamaż agencji
raitingowych, skandal z fixingiem Libor czy w skandal z ubezpieczeniami rat kredytów Wielkiej Brytanii to tylko
kilka tych najbardziej medialnych.
Badanie34 przeprowadzone w 2015 roku wśród pracowników sektora finansowego w Wielkiej Brytanii i
Stanach Zjednoczonych pokazało, że problem nieetycznego zachowania w tym sektorze jest poważny.
Aż 47% badanych przyznało, że z dużym prawdopodobieństwem pracownicy sektora finansowego mogą
postępować nieetycznie lub w sposób niezgodny z prawem, aby zdobyć przewagę rynkową. Co znaczące ten
odsetek był jeszcze wyższy w grupie respondentów o wysokich zarobkach w tym decydentów wysokiego szczebla.
https://finanse.wnp.pl/zwiazek-bankow-polskich-87-proc-badanych-ufa-swojemu-bankowi,344866_1_0_0.html
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https://www.secwhistlebloweradvocate.com/pdf/Labaton-2015-Survey-report_12.pdf; Labaton Sucharow.
(2012). US & UK Financial Services Industry Survey. http://www.labaton.com/en/about/press/upload/USUKFinancial-Services-Industry-Survey-July-2012-Report.pdf.

Znaczący odsetek z nich (34%) było świadkiem lub mieli informacje z pierwszej ręki o nieprawidłowościach w
miejscu pracy. Jedna czwarta badanych przyznała, że sami skłonni byliby przekroczyć prawo, na przykład
wykorzystaliby poufne informacje, dla zysku w wysokości 10 milionów dol., jeśli mieliby pewność, że nie zostaną
złapani. Szokujące jest to, że odsetek ten jest dwukrotnie wyższy wśród pracowników ze stażem pracy krótszym
niż 10 lat. Prawie 20% badanych, wyraziło przekonanie, że finansiści muszą sporadycznie angażować się w
nielegalną lub nieetyczną działalność, żeby odnieść sukces.
To co jest najważniejsze w kontekście niniejszej analizy to przekonanie niemal 40% respondentów o wysokich
zarobkach, że usługi finansowe nie są tworzone z uwagi na najlepiej pojęty interes klienta. Ten odsetek jest jeszcze
wyższy wśród młodych stażem pracowników. Osiem lat po kryzysie finansowym i po wprowadzeniu licznych
dodatkowych regulacji niemal jedna trzecia badanych uważała, że sposób wynagradzania pracowników może
skłaniać ich do nieetycznych lub niezgodnych z prawem zachowań. Dodatkowo około 20% badanych była
przekonana, że spotkałaby ich kara ze strony pracodawcy gdyby zgłosili do władz publicznych nieprawidłowości
w miejscu pracy. Prawie 40% osób najwięcej zarabiających uważa, że sektor finansowy nie zmienił się na lepsze
po kryzysie z 2008 r., a aż 25% z nich przyznało, że ich pracodawca zwrócił się do nich, aby podpisali
zobowiązanie o nieujawnianiu władzom publicznym niezgodnych z prawem czy nieetycznych zachowań w
miejscu pracy. Prawie połowa badanych uważa nadzór nad rynkiem finansowym w ich kraju za nieefektywny w
walce z poważnymi wykroczeniami.
Obraz, który wyłania się z przytoczonego badania staje się jeszcze bardziej ponury gdy porówna się powyższe
odpowiedzi z odpowiedziami z analogicznego badania przeprowadzonego w 2012 roku. Z porównania wynika, że
większość z zaobserwowanych negatywnych tendencji znacząco rośnie. Jednocześnie obserwujemy ponowny
szybki wzrost wynagrodzeń w sektorze finansowym, które znacząco zmalały w konsekwencji kryzysu
finansowego.35

Nieetyczne zachowania szczególnie dotyczą sektora finansowego
Badania z psychologii ekonomicznej i antropologii dostarczają wyjaśnień szczególnego nasilenia zachowań
nieetycznych w sektorze finansowym. Mechanizmy te są dobrze opisane w artykule Marko Pitesy (2015) pod
tytułem The Psychology Of Unethical Behavior In The Finance Industry. Autor zwraca uwagę na szereg
uwarunkowań tego sektora, które sprawiają, że jego pracownicy są bardziej podatni na nieetyczne zachowania. Są
to miedzy innymi: poczucie władzy, które dają wysokie zarobki, koncentracja na pieniądzach, praca pod presją
czasu i wyników, bezosobowy, techniczny wymiar pracy.
Pitesa zwraca uwagę, że przeciętnie pracownicy sektora finansowego zarabiają dwukrotnie więcej niż
pracownicy innych sektorów gospodarki zarówno w Stanach Zjednoczonych jak i w Wielkiej Brytanii. Dane GUS
potwierdzają, że podobnie jest w Polsce. 36 Powołując się na badania z zakresu psychologii Pitesa pokazuje, że
wysokie zarobki dają ludziom poczucie władzy, co skutkuje bardziej egocentryczną postawą i ignorowaniu potrzeb
innych osób. Uważa się, że wynika to z faktu, że osoby dysponujące władzą są mniej zależne od innych, przez to
mniej nimi zainteresowane. Autor przytacza między innymi badania przeprowadzone przez Van Kleef i innych
(2008), w których wykazano, że osoby o większym poczuciu władzy były mniej przejęte relacjami o cierpieniu
innych osób i mniej im współczuły, w porównaniu z osobami o niższym poczuciu władzy. Pitesa powołuje się
również na eksperymenty prowadzone przez Galinsky’ego i innych (2008), pokazujące, że osobom o dużym
poczuciu władzy łatwiej przychodzi zdobywanie własnych celów kosztem innych. Zaznacza jednak, że nie
dotyczy to osób o szczególnie mocnym kręgosłupie moralnym, których poczucie władzy skłania do spełniania
jeszcze wyższych standardów moralnych.
Pitesa wskazuje, że jednym z czynników, które powodują większą skłonność do nieetycznych zachowań
pracowników sektora finansowego jest koncentracja tego obszaru gospodarki na pieniądzu. Powołuje się na
badania z zakresu antropologii (Fiske, 1992) i psychologii społecznej (Vohs, Mead, & Goode, 2008) które
pokazują, że koncentracja na pieniądzu może negatywnie wpływać na angażowanie się w interakcje społeczne. W
oparciu o badania (cf. Petersen, 2012) stwierdza, że pieniądze powodują, że ludzie są mniej zależni od innych i
Badania dotyczące etyki w sektorze finansowym w Polsce prowadzone były również na zlecenie Związku
Banków Polskich. Wyniki tych badań nie zostały jednak opublikowane.
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przez to mniej zainteresowania ich powodzeniem. Obejmuje to również sytuacje, w których inna osoba jest
poszkodowana przez ich nieetyczne zachowanie. Dodatkowo powołując się na badania Gino i Margolis (2011)
stwierdza, że charakterystyczna dla sektora silna rywalizacja wywołana wysokimi wypłatami skutkuje
wzmożeniem ryzykownych zachowań.
Pitesa dalej zwraca uwagę na konsekwencje wysokiego poziomu rywalizacji charakterystycznego dla sektora
finansowego. Przekonuje, że praca pod wysoką presją na wyniki taka, ją wykonują niektórzy pracownicy sektora
finansowego np. bankierzy inwestycyjni pochłania dużo czasu i energii. Ten obszar został dobrze opisany przez
Michela (2011). Autor ten przeprowadził trwającą 9 lat obserwację etnograficzną na grupie bankierów
inwestycyjnych, która wykazała skrajne wyczerpanie energetyczne i znaczne ograniczenie czasu przeznaczanego
na odpoczynek. Badanie przeprowadzone przez Meada i innych (2009) łączy wyczerpanie energetyczna z niższą
kontrolę nad sobą i większą skłonnością do nieetycznych zachowań. Podejmowanie etycznych decyzji wymaga
bowiem, uwagi i wysiłku.
Ostatnie przywołane przez Pitesę argumenty skupiają się na technicznym i bezosobowym charakterze
większości pracy w sektorze finansowym. Co ważne praca ta często odbywa się w ramach dużych organizacji.
Autor przywołuje badanie pokazujące, że praca z liczbami i brak bezpośredniego kontaktu z klientami w
przypadku wysoko postawionych decydentów stwarza warunki sprzyjające nieetycznym zachowaniom. Podobnie
pracownicy sektora finansowego, którzy mają bezpośredni kontakt z klientami często działają zgodnie z
instrukcjami otrzymanymi od swoich zwierzchników. To powoduje, że nie czują się odpowiedzialni za efekty
swoich działań.

Działania nadzorów
Na świecie świadomość, że problem nieetycznego zachowania w sektorze finansowym wymaga szczególnej
uwagi wzrosła po kryzysie w 2008 roku. W Stanach Zjednoczonych zaowocowała ona między innymi ustawą
Dodda-Franka. Pokryzysowe regulacje Unijne takie jak rozporządzenie Market Abuse Regulation (MAR)37
zakazują wykorzystywania informacji poufnych i manipulowania nimi oraz zawiera postanowienia, które mają na
celu zapobieganiu i przeciwdziałaniu takim zjawiskom. Innym przykładem jest dyrektywa dotycząca oferowania
instrumentów finansowych Markets in Financial Instruments Directive II (MIFID II)38 sprawiająca, że
inwestowanie jest bardziej przejrzyste i bezpieczniejsze dla klientów indywidualnych. Podnosi ona również
między innymi kwestię wynagrodzeń tak, aby zlikwidować problem stwarzania zachęt finansowych skutkujących
oferowaniem przez pracowników sektora finansowego niedopasowanych dla klientów indywidualnych
produktów.39
Pokryzysowe regulacje wyraźnie odróżniają klienta indywidualnego cechującego się ograniczoną wiedzą i
doświadczeniem od inwestorów profesjonalnych. Są one wielokrotnie wspierana przez odkrycia płynące z
ekonomii behawioralnej. Dobrym przykładem regulacji w większym stopniu chroniących bardziej narażonego na
zakup produktu niezgodnego z własnymi potrzebami klienta indywidualnego jest wydana przez Europejski Urząd
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities and Markets Authority - ESMA) decyzja o
interwencji produktowej40. ESMA zakazała marketingu oraz sprzedaży kontraktów na różnice kursowe (CFDs) i
znacząco ograniczyła marketing i sprzedaż opcji binarnych inwestorom indywidualnym. Autorzy tych decyzji
powołują się na badania ekonomii behawioralnej wskazujące na szkodliwość oferowania i zachęcania do
nabywania tych produktów przez klientów indywidualnych o ograniczonej wiedzy finansowej, nabywanie ich
skutkowało dużymi stratami tych klientów.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie
nadużyć na rynku
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instrumentów finansowych
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Wiedza płynąca z badań behawioralnych była użyta również przy sporządzaniu wytycznych do przygotowania
Dokumentów Zawierających Kluczowe Informacje (KID). Wprowadzone one zostały Rozporządzeniem w
Sprawie Dokumentów Zawierających Kluczowe Informacje, Dotyczących Detalicznych Produktów Zbiorowego
Inwestowania i Ubezpieczeniowych Produktów Inwestycyjnych (PRIIPs)41 jako obowiązkowe do złożonych
produktów inwestycyjnych oferowanych klientom indywidualnym. KIDy w sposób zestandaryzowany i zwięzły
zawierają jasno przedstawione informacje dotyczące między innymi charakteru produktu, ryzyka z nim
związanego i zwrotu przy różnych scenariuszach, kosztach, rekomendowanym minimalny okresie życia
inwestycji, a także możliwościach zgłaszania skarg dotyczących produktu.
Decyzja o wprowadzeniu KID została poprzedzona raportem: Consumer Decision-Making in Retail Investment
Services: A Behavioral Economics Perspective opublikowanym w listopadzie 201042. Raport oparty jest na
badaniach z zakresu ekonomii behawioralnej, których wyniki dały podstawę do stworzenia odpowiednich
regulacji. Jednym z tematów do których raport się odnosi jest problem konfliktu interesu i zaufania jakie klienci
indywidualni pokładają w sprzedawcach produktów finansowych.
Opracowanie prezentuje wyniki z dwóch typów eksperymentów: badania on-line przeprowadzonego w 8
krajach europejskich na sześciu tysiącach uczestników i badania laboratoryjnego przeprowadzonego na grupie 480
osób z trzech krajów Europy. Wyniki badań jednoznacznie wykazują, że inwestorzy indywidualni często nie
rozumieją czym jest nabywany przez nich produkt inwestycyjny. Badanie wykazało, że prawie 80% decyzji
inwestycyjnych było dokonane w obecności pracownika firmy sprzedającej produkt finansowy lub
profesjonalnego doradcy. Jednocześnie większość z badanych zadeklarowała zaufanie do obsługującego ich
doradcy inwestycyjnego nieświadoma potencjalnego konfliktu interesu między nimi. Większość badanych
przyznała również, że na ich decyzję o nabyciu produktu inwestycyjnego znaczący wpływ miała osoba sprzedająca
dany produkt.
Badanie ponadto wykazało, że przekazanie jasnego komunikatu o potencjalnym konflikcie interesów między
doradcą a inwestorem indywidualnym miał wpływ na decyzję klientów jedynie w określonych warunkach.
Większość osób uczestniczących w badaniu on-line zupełnie zignorowała taką informację. Miała ona wpływ na
decyzję jedynie tych osób, które poświęciły znacząco więcej niż inni czasu na analizowanie oferty inwestycyjnej
i tylko wtedy, gdy informacja ta była bardzo dobrze widoczna. Zupełnie inaczej zachowali się uczestnicy
eksperymentu laboratoryjnego. Informacja o zależności wynagrodzenia doradcy od sprzedanego produktu
znacząco wpłynęła na ich decyzje inwestycyjne. Efekt komunikatu był więc silnie zależny od kontekstu. Z
eksperymentu jasno wynika zatem, że nie tyle sam fakt informowania o potencjalnym konflikcie interesów, ale
sposób w jaki się przekazuje tę informację jest zasadniczy.
Finanse są bardzo skomplikowanym zagadnieniem dla przeciętnego konsumenta. Powoduje to, że trudno jest
mu podejmować w pełni racjonalne decyzje oparte na dostępnych informacjach. Potwierdza to ekonomia
behawioralna pokazując, że decyzje inwestycyjne klientów indywidualnych są często dalekie od racjonalnych.
Przeprowadzane eksperymenty wykazują, że inwestorzy indywidualni podejmują decyzje pod wpływem między
innymi kontekstu czy emocji. Te skłonności wykorzystują sprzedawcy produktów finansowych, sprzedając
klientom to, czego w wyniku racjonalnej kalkulacji by nie kupili. Kierując się chęcią zwiększenia zysków
wykorzystują często wprost błędy poznawcze analizowane przez ekonomię behawioralną.
Wiedzę płynącą z odkryć ekonomii behawioralnej wykorzystuje się obecnie w wiele krajach jako wsparcie
pracy organów prowadzących nadzór nad rynkiem finansowym. Australijski nadzór nad rynkiem kapitałowym Australian Securities and Investments Commission (ASIC) posiada wydział behawioralny zajmujący się
zarówno badaniami jak i proponowaniem rozwiązań regulacyjnych, mieści on się w pionie strategii urzędu43.
Roczyny raport Banku Centralnego Portugalii za 2017 rok zwraca uwagę na wagę odkryć ekonomii behawioralnej
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w zakresie ochrony klientów korzystających z kanałów elektronicznych.44 Brytyjski urząd nadzoru nad rynkiem
finansowym45 (Financial Conduct Authority - FCA) w jednej z największych przeprowadzonych kampanii

związanych z misselingiem ubezpieczeń rat kredytów, również korzystał z odkryć ekonomii
behawioralnej.
Całkowita ochrona przed popełnianiem błędów przez klientów indywidualnych nie powinna być rolą
nadzoru finansowego, tym niemniej regulatorzy powinni przeciwdziałać celowemu wprowadzaniu w
błąd i wykorzystywaniu ograniczonej wiedzy klientów indywidualnych przez oferentów produktów
finansowych. Kryzys finansowy z 2008 roku pokazał, że zaufanie do system finansowego może się załamać
bardzo szybko. Misseling produktów finansowych może być bardzo opłacalny, ale w długiej perspektywie
negatywnie wpłynie na rentowność całego sektora. Jednym z największych skandali ostatnich lat była ogromna
podaż kredytów frankowych często osobom, które nie tylko nie zarabiały w tej walucie, ale również nie
kwalifikowały się do uzyskania kredytu złotowego w podobnej kwocie. Wypowiedzi przedstawicieli sektora
finansowego wskazują, że nawet te podmioty, które początkowo nie oferowały tego typu kredytów, z uwagi na
przewidywaną realizację ryzyka kursowego, z czasem zaczęły je oferować ze względu na presję utraty udziałów
w rynku.
Kwestia przestrzegania zasad etyki w sektorze finansowych jest klasycznym problemem z zakresu defektu
koordynacji. W interesie ogółu uczestników rynku jest, aby wszyscy postępowali etycznie, jednocześnie
indywidualne korzyści z zachowań nieetycznych są wysokie. Ten dobrze opisany mechanizm (Van Huyck,
Battalio, Beil, 1990) sprawia, że przy braku centralnego podmiotu koordynującego zachowania indywidualnych
graczy system znajdzie się w niskiej, Pareto nieefektywnej równowadze. W konsekwencji zniknie zaufanie do
sektora finansowego, a to doprowadzi do jego załamania i bankructw. Funkcjonowanie urzędów sprawujących
nadzór nad rynkiem finansowych ma na celu uniknięcie takiego scenariusza. Z tych samych względów ważna
część zadań nadzoru finansowego powinna obejmować ochronę klienta indywidualnego. Zasadniczo wzmocni to
zaufanie do sektora i zwiększy udział tych klientów w rynku. Istotną rolę z zakresu samokontroli mają tu też do
odegrania izby branżowe takiej jak Związek Banków Polskich czy Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami.
Brytyjski FCA46, który wśród swoich celów głównych wymienia ochronę konsumenta, koncentruje się między
innymi na przypadkach misselingu i wadliwej obsłudze klienta. Urząd ten jest również wiodącym przykładem
przeciwdziałania nieetycznym zachowaniom w sektorze finansowym. Podejmuje działania na czterech
poziomach: edukowania, przeciwdziałania, karania podmiotów, które dopuściły się misselingu, a także
współpracuje z podmiotami nadzorowanymi w celu wypracowania nowego etosu funkcjonowania sektora.
Szeroki zakres działania na rzecz ochrony klientów indywidualnych pokazują takie przykładowe działania
urzędu jak: skupianie się na klientach, którzy mają szczególnych problem z funkcjonowaniem na rynku
finansowym, kampanie informujące o oszustwach inwestycyjnych, czy zakrojona na szeroką skalę kampania
związana z misselingiem ubezpieczeń rat kredytów.
FCA prowadzi analizy mające na celu wyodrębnienie grup klientów, które są najbardziej narażone na stanie
się ofiarami misselingu. Otacza szczególną ochroną tych klientów, którzy nie są w stanie porównać ofert
produktów finansowych i przygotowuje dla nich specjalne rozwiązania. Przykładem jest stworzenie
obowiązujących specjalnych reguł postępowania wobec klientów z notorycznym zadłużeniem na kartach
kredytowych.
Urząd prowadził bardzo popularną kampanię medialną ScamSmart ostrzegające przed oszustwami
inwestycyjnymi, ze specjalnie stworzonej do tej kampanii strony internetowej z zamieszczoną wyszukiwarką
skorzystało w latach 2017-2018 ponad pół miliona użytkowników. 47
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Financial Conduct Authority, Annual Report and Accounts 2017/18.
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Ibidem.
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W ubiegłych latach KNF prowadził ważne kampanie ostrzegające przed inwestowaniem w piramidy
finansowe i podmioty znajdujące się na liście ostrzeżeń, zakres tych kampanii jest jednak nieporównanie
mniejszy do tych w prowadzonych w WB.

W sierpniu 2017 FCA rozpoczęła szeroko zakrojoną kampanię nawołującą klientów, którzy stali się ofiarami
misselingu ubezpieczeń rat kredytów, aby dochodzili odszkodowań. Skalę problemu pokazuje fakt, że około 64
miliony polis tego typu sprzedano w Wielkiej Brytanii głownie pomiędzy rokiem 1990 i 2010. W większości były
one niekorzystne dla klientów i niedostosowane do ich potrzeb. Celem kampanii było poinformowanie
potencjalnych zainteresowanych o dacie granicznej, do której mogą się upominać o odszkodowanie. Stworzono
specjalną linię telefoniczną dla klientów dzwoniących w tej sprawie. Regulator współpracował z podmiotami
odpowiedzialnymi za misseling, aby zapewnić łatwy sposób dochodzenia roszczeń. W wyniku kampanii odsetek
osób, które zwróciły się o odszkodowanie wzrósł o 40%. Do lutego 2019 roku około 32 mld funtów odszkodowań
zostało wypłacone kolejne 10 mld funtów zostało zabezpieczone przez największe banki na poczet dalszych
odszkodowań z tego tytułu.
FCA przygotowuje i wdraża wytyczne dla sektora dotyczące polityki obsługi klienta, struktury wynagrodzeń
a także organizuje dla sektora: warsztaty, konferencje i debaty poświęcone ochronie klienta i kwestiom etycznym.
Wnioski
Dobrze działający sektor finansowy odgrywa bardzo ważną służebną rolę w gospodarce. Jest to szczególnie
widoczne, wtedy gdy przestaje dobrze działać, tak jak to się stało w 2008 roku. Krysy tego sektora przenosi się
bardzo szybko na inne obszary gospodarki. Brak kredytu skutkuje bankructwami i w konsekwencji bezrobociem.
Dobrze działający, efektywny sektor finansowy opiera się w znacznie większej mierze niż inne sektory na
zaufaniu. Klienci muszą ufać bankom, żeby powierzać im depozyty, inwestorzy muszą ufać instytucjom
oferującym produkty inwestycyjne. Jedną z najbardziej charakterystycznych cech tego sektora odróżniająca go od
innych jest wysoka asymetria informacji. Produkty finansowe są skomplikowane i trudne do zrozumienia dla
przeciętnego klienta. Dodatkowo ekonomia behawioralna pokazuje, że ludzkie decyzje z wielu powodów są często
dalekie od racjonalnych, zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z trudną materią.
Uwarunkowania polskiego sektora finansowego są specyficzne. Polacy charakteryzują się bardzo niską wiedzą
ekonomiczną, a jednocześnie mają dosyć duże zaufanie do instytucji finansowych. Połączenie wysokiego
zaufania, wysokiej asymetrii informacji i tendencji klientów do popełniania błędów przy podejmowania decyzji
finansowych powoduje, że powstaje duża przestrzeń do nadużyć. Dodatkowo szczególnie niski poziom etyki
wśród pracowników sektora finansowego potwierdzony badaniami powoduje, że ta przestrzeń zostaje
wykorzystana. W rezultacie sektor finansowy wstrząsany jest aferami, które mogą doprowadzić do erozji zaufania.
Edukacja ekonomiczna jest istotna, ważną rolę w promowaniu edukacji ekonomicznej odgrywa między innymi
Narodowy Bank Polski, podmioty sektora prywatnego takie jak Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowym czy
zrzeszenia branżowe jak ZBP, pewne działania w tym zakresie koordynuje też Ministerstwo Finansów. W świetle
powyżej przedstawionych badań działania edukacyjne choć niezbędne nie rozwiążą całości problemu.
Najważniejszą odpowiedzią jest dobrze działający nadzór finansowy traktujący ochronę konsumenta jako jeden
ze swoich priorytetów i cel ten realizujący. Komisja Nadzoru Finansowego nakłada niekiedy bardzo dotkliwe kary
na instytucje finansowe, które naruszają prawo. Prowadzi listę ostrzeżeń publicznych jednak nie prowadzi działań
prowadzących do wczesnego wykrywania i zapobiegania nadużyciom wobec klientów. Wciąż mało jest szeroko
zakrojonych kampanii ostrzegających przed zagrożeniami na rynku finansowym. Na straży obrony interesów
klienta indywidualnego stoi dziś w Polsce Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta oraz Rzecznik Finansowy.
Ze względu jednak na potrzebną dogłębną znajomość rynku i możliwość nakładania sankcji ten obszar powinien
być przypisany Komisji Nadzoru Finansowego. KNF powinien prowadzić dużo szerzej zakrojone działania łącznie
z prewencyjnymi na wzór FCA. Oznacza to zmianę obecnych priorytetów KNF, w których ochrona klienta
indywidualnego nie jest zapisana48 oraz takie niezbędne przesunięcie zasobów , aby realne działania,
odzwierciedlały tę zmianę.

Literatura
Banco
de
Portugal,
Banking
Conduct
Supervision
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf-boletim/rsc_2017_en.pdf,

Report,

May

2018,

Consumer Decision-Making in Retail Investment Services: A Behavioural Economics Perspective November
2010,
https://www.wiwi.unifrankfurt.de/fileadmin/user_upload/dateien_abteilungen/abt_fin/Dokumente/PDFs/Allgemeine_Dokumente/Inde
48

https://www.knf.gov.pl/o_nas/komisja

rst_Downloads/POLICY_PAPERS_and_POLICY_RELATED_REPORTS/consumer_decisionmaking_in_retail_investment_services_-_final_report_en.pdf,
Edelman Trust Barometer Global Report 2018: https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/201810/2018_Edelman_Trust_Barometer_Global_Report_FEB.pdf,
Edelman
Trust
Barometer
https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/201810/Edelman_Trust_Barometer_Financial_Services_2018.pdf,

Financial

Services

2018:

ESMA, Notice of ESMA’s Product Intervention Decisions in relation to contracts for differences and binary
options,
ESMA35-43-1135,
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-431135_notice_of_pi_decisions_on_cfds_and_binary_options.pdf,
European Securities And Markets Authority Decision (EU) 2018/795, 22.05.2018,
Financial
Conduct
Authority,
Annual
Report
and
https://www.fca.org.uk/publication/annual-reports/annual-report-2017-18.pdf,

Accounts

2017/18,

Fiske A., P., The four elementary forms of sociality; Framework for a unified theory of social relations,
"Psychological Review", 99 (4), 1992, s. 689-723,
Galinsky A., Magee J., Gruenfeld D., Whitson J., Liljenquist K., Power reduces the press of the situation:
Implications for creativity, conformity, and dissonance, "Journal of Personality and Social Psychology", 95, 2008,
s.1450-1466,
Gino F., Margolis J., D., Bringing ethics into focus: How regulatory focus and risk preferences influences (Un)
ethical behavior, "Organizational Behavior and Human Decision Processes, 115(2), 2011, s.145-156
https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=14900,
KNF https://www.knf.gov.pl/o_nas/komisja
Lefevre A., F., Chapman M., Behavioural Economics and Financial Consumer Protection, “OECD Working
Papers on Finance, Insurance and Private Pensions”, OECD, Paris 2017,
Mead N., L., Baumeister R., F., Gino F., Schweitzer M., E., Ariely D., Too tired to tell the truth: Self-control
resource depletion and dishonesty, "Journal of Experimental Social Psychology, 45(3), 2009, s.594-597,
Michel A., Transcending Socialization A Nine-Year Ethnography of the Body's Role in Organizational Control
and Knoledge Workers' Transformation, "Administrative Science Quarterly, 56(3), 2011, s.325-368,
OECD, Behavioural Insights and Public Policy Lessons from Around the World, OECD Publishing, Paris 2017,
OECD, OECD/INFE International Survey of Adult Financial Literacy Competencies, OECD, Paris 2016,
www.oecd.org/finance/OECD-INFE-International-Survey-of-Adult-Financial-Literacy-Competencies.pdf ,
Petersen M., B., Moralization as protection against exploitation: Do individuals without allies moralize more?,
"Evolution and Human Behavior, 34(2), 2012, s.78-85,
Pitesa M., The psychology of unethical behavior in the finance industry. (in:) The philosophy, politics and
economics of finance in the 21st century: From hubris to disgrace, s. 344-369, Research Collection Lee Kong
Chian School Of Business, 2015, https://ink.library.smu.edu.sg/lkcsb_research/5030,
Polacy ufają swojemu bankowi? Są wyniki badania, TVP Info, https://www.tvp.info/42454570/polacy-ufajaswojemu-bankowi-sa-wyniki-badania,
Regulation (EU) No 1286/2014 Of The European Parliament And Of The Council of 26 November 2014 on
key information documents for packaged retail and insurance-based investment products (PRIIPs),

Rudke M., Co drugi Polak ma problem z wiedzą finansową, Rzeczpospolita
https://www.rp.pl/Finanse/190329410-Co-drugi-Polak-ma-problem-z-wiedza-finansowa.html,

27.03.2019,

Sprawozdanie z działalności Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz Komisji Nadzoru Finansowego w
2018
roku,
https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Sprawozdanie%20z%20dzia%C5%82alno%C5%9Bci%20UKN
F%20oraz%20KNF%20w%202018%20roku_66979.pdf,
The Street, The Bull and The Crisis: A Survey of the US & UK Financial Services Industry, The University of
Notre Dame, Labaton Sucharow LLP, May 2015, https://www.secwhistlebloweradvocate.com/pdf/Labaton-2015Survey-report_12.pdf,
US
&
UK
Financial
Services
Industry
Survey,
Labaton
Sucharow,
http://www.labaton.com/en/about/press/upload/US-UKFinancial-Services-Industry-Survey-July-2012Report.pdf

2012,

Van Huyck J., Battalio R., Beil R., Tactic Coordination Games, Strategic Uncertainty, and Coordination
Failure, “American Economic Review”, 1990, vol. 80.
Van Kleef G., Oveis C., Van der Loewe I., LuoKogan A., Goetz J., Keltner D., Power, distress and compassion:
Turning a blind eye to the suffering of others, "Psychological Science", 19(12), 2008, s.1315-1322,
Vohs K., D., Mead N., L., Goode M., R, Merely activating the concept of money changes personal and
interpersonal behavior, "Current Directions in Psychological Science, 17(3), 2008, s.208-212,
Wyniki badania „Poziom wiedzy finansowej Polaków 2019”, ceo.com.pl, https://ceo.com.pl/wyniki-badaniapoziom-wiedzy-finansowej-polakow-2019,
Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I–III kwartale 2018 r., „Informacje Statystyczne”,
GUS, Warszawa 2018,
Związek Banków Polskich: 87 proc. badanych ufa swojemu bankowi, wnp.pl - portal gospodarczy,
https://finanse.wnp.pl/zwiazek-bankow-polskich-87-proc-badanycsh-ufa-swojemubankowi,344866_1_0_0.html,

***
Kazimierz Albin Kłosiński
Rada Naukowa PTE
Emerytowany prof. KUL

Tożsamość europejska oraz Paneuropejska geneza Unii Europejskiej
Streszczenie. Tekst przedstawia cechy, których ewolucja – w etapowym procesie rozwoju – stanowi o
istocie współczesnej europejskości. Tekst przypomina także dwie [ zapomniane] osobowości, istotne
dla powstania Unii Europejskiej.

Słowa kluczowe: tożsamość europejska, chrześcijaństwo, indywidualizm, samorządna społeczność
miejska, porządek prawny, nowożytna nauka, etos gospodarczy, Paneuropa

The identity the European and Pan-European origin of European Union

Summary. The text represents the feature, whose evolution – In the stage process of the development
– makes up about the present essence of European . The text reminds, also, two personality –
forgotten contemporary – essential for European Union.

Key words: European identity, Christianity, individualism, self-governing municipal community, legal
order, modern science, economic etos, Pan-Europe

15 rocznica przynależności Polski do Unii Europejskiej prowokuje do zastanowienia się nad
tożsamością europejską, a także do ukazania zapomnianych pierwocin współczesnej europejskiej
integracji.

Kształtowanie się europejskiej tożsamości

W procesie kształtowania europejskiej tożsamości wyróżnia się w literaturze49 cztery – mniej więcej
500- letnie – okresy jedności [integracji] bądź konfliktów [dezintegracji]:








okres obejmujący ciąg czasu od upadku cesarstwa rzymskiego w jego zachodniej części do
ostatecznego rozłamu z kościołem grecko – katolickim i Bizancjum [od 476 do 1054]. Okres
ten zaznaczył się ekspansją chrześcijaństwa obu obrządków i podziałem Europy
chrześcijańskiej na kulturę łacińską i grecką;
okres unifikacji kulturowej chrześcijaństwa łacińskiego, aż do początku ruchu reformacyjnego
[1054 – 1517]. Okres ten charakteryzuje się unifikacją kulturową Europy poprzez narzucanie
jednolitych standardów chrześcijańskich na cały obszar Europy łacińskiej;
okres konfliktów, zrazu religijnych a później narodowych – aż do podpisania Traktatów
Rzymskich, ustanawiających stabilną integrację pierwszych państw europejskich [1517 –
1957]. W okresie tym – poza wojnami, buntami, rewolucjami – ma miejsce szybki rozwój
nauki, gospodarki, przemysłu oraz instytucji demokratycznych;
okres od 1957 do 2407 [zgodnie z kryterium lat 500] – czeka nas proces europejskiej
integracji, na odmiennych niż w średniowieczu zasadach integracji z symptomami bądź
rozkwitu, bądź upadku kultury europejskiej.

Jacenty Siewierski, Chrześcijaństwo a ekspansja cywilizacji zachodniej, Szkoła Główna Handlowa w
Warszawie, Warszawa 2009, s. 25-26. Innym – proponowanym – ujęciem periodyzacji [odwołującym się do
odmiennych w różnych epokach celów kulturowych, z odmiennymi zasadami życia nakładanymi na jednostki,
objawiającymi się w motywach ich działania] jest następujące:
 świat grecko – rzymski [do V wieku] – antyczne, a zwłaszcza rzymskie uwielbienie do cnót
obywatelskich,
 świat chrześcijańskiego średniowiecza i wczesnej nowoczesności [V – XVII wiek] – chrześcijańskie
uwznioślenie wiary i pokory,
 świat nowoczesny [od XVIII wieku] – nowoczesne, kapitalistyczne uwrażliwienie na dochody z pracy i
zysk z kapitału.
49

Atoli proces kształtowania się tożsamości europejskiej bywa różnie postrzegany w swej naturze.
Manfred Spiker wyróżnił siedem wymiarów, które ukształtowały specyfikę tożsamości
europejskiej:50








rozróżnienie między tym co duchowe, a trym co ziemskie [między spirytualia a temporalna]51;
wyrastający z judeochrześcijańskich korzeni obowiązek poszanowania osoby ludzkiej oraz
godności człowieka,
pozytywne nastawienie do świata52,
prawa człowieka,
państwo konstytucyjne, którego celem są rządy prawa, poszanowanie praw człowieka i
zapewnienie wolności obywatelskich,
prawa socjalne i społeczna gospodarka rynkowa,
współpraca międzynarodowa, otwartość oraz wspólnota wartrości.

W kontekście Europy, Feliks Koneczny mówił o cywilizacji łacińskiej, powstałej pod wpływem
Kościoła Katolickiego53. Jej główną zasadą jest personalizm54. Podstawową komórką społeczną
cywilizacji łacińskiej jest monogamiczne małżeństwo [a nie, na przykład, ród]. Cywilizacja łacińska
charakteryzuje się oparciem prawa na etyce, która obowiązuje wszystkich i w każdych dziedzinach
życia. Dla cywilizacji łacińskiej właściwy jest dualizm prawny55: równoczesne występowanie prawa
prywatnego [obyczaj rodzinny, stowarzyszenia, spółdzielnie, partie, cechy, … itp.] oraz prawa
publicznego56.

Elementy tożsamości europejskiej

Podstawowymi elementami kultury [tożsamości] europejskiej, które przyniosły Europie [Zachodowi]
przewagę w świecie – według Jacentego Siewierskiego57 - są:







chrześcijaństwo,
indywidualizm,
samorządna społeczność miejska,
porządek prawny,
nowoczesna nauka,
etos gospodarczy.

Tożsamość starego kontynentu i przyszłość projektu europejskiego, praca zbiorowa pod redakcją Doroty
Pietrzyk – Reeves, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Biblioteka Jedności Europejskiej, Warszawa 2007, s.
194 - 195
51
W starożytnej Grecji oraz w Imperium Romanum religia stanowiła jedność. Natomiast u podłoza tożsamości
europejskiej leży tradycja chrześcijańska oddać „Bogu co boskie, a cesarzowi co cesarskie” czyli wyraźne
rozróżnienie między sacrum a profanum.
52
Jest ono podstawą badań w naukach przyrodniczych, w rozwoju techniki, przemysłu, handlu i globalnej
polityki.
53
Nie jest cywilizacja sakralna, gdyż nie cały jej ustrój ma walor religijny.
54
Czyli oparcie ładu społecznego na osobie [a nie na kolektywie lub na wyobcowanej indywidualności].
55
Tożsamość starego kontynentu i przyszłość projektu europejskiego, cyt. Wyd., s. 179
56
Rozwija się samorządność, a sterowanie centralne jest ograniczone do minimum.
57
J. Siewierski,Chrześcijaństwo a ekspansja cywilizacji zachodniej …., cyt. Wyd.. s. 9
50

CHRZEŚCIJAŃSTWO – jego historię można skrótowo określić58 jako ruch od transcendencji do
immanencji; to nieustająca walka – bezwzględna i krwawa – z pogaństwem i odchyleniami od
prawowierności59. Chrześcijaństwo zdobyło wysublimowane umysły Greków i Rzymian, a następnie
umysły nieokrzesanych barbarzyńców [Germanów i Słowian], którzy zbudowali kulturę oraz
cywilizację Europy, wspartą na fundamentach chrześcijaństwa60.

INDYWIDUALIZM – pojęcie to w sensie kulturowym odnosi się61 do wzoru działania i systemu
wartości, w których jednostka występuje jako wyłączny podmiot własnych decyzji, nieskrępowanych
przez żaden autorytet, wspólnotę czy władzę publiczną. Tak rozumiany indywidualizm jest wytworem
specyficznej ewolucji kultury europejskiej, od chrześcijańskich korzeni do naszych czasów.
Indywidualizm naszych czasów jest radykalny i wybujały – przekracza granice indywidualizmu
antycznego62. Jednostka ma być wolna od wspólnoty oraz od jakichkolwiek zbiorowości63.

SAMORZĄDNA SPOŁECZNOŚĆ MIEJSKA – szybki awans miast dokonuje się w wiekach XI –
XIII. Na autonomię miejską składają się następujące elementy: autonomia gospodarcza, polityka
podatkowa władz miejskich, prawodawstwo miejskie, jurysdykcja miejska, polityczna pozycja miasta.
Uważa się64, że nie rozwinęłaby się cywilizacja industrialna, gdyby poprzedzającym etapem nie była
gospodarka miejska, lekceważąca zasady wolnego handlu i wytwórczości.

PORZĄDEK PRAWNY – prawo funkcjonuje we wszystkich cywilizacjach, atoli prawo jako
skomplikowany system [prawa publicznego i prywatnego, karnego oraz cywilnego, handlowego, a
także administracyjnego] jest dziełem geniuszu rzymskiego, którego dorobek prawny przejęła i
poszerzyła tylko i wyłącznie Europa łacińska. Podstawowymi elementami zachodniej tradycji prawnej
– według Jacentego Siewierskiego65 - są: autonomia prawa, profesjonalizm, specjalizacja, prawo jako
przedmiot nauczania, prawo jako zintegrowana całość, podatność na zmiany i rozwój przy zachowaniu
ciągłości, nadrzędność prawa wobec władzy66.

J. Siewierski, Chrześcijaństwo a ekspansja…, cyt. Wyd. s. 98
Od samych początków swego narodzenia w cesarstwie rzymskim, chrześcijaństwo nie było wyznaniem
tolerancyjnym. Odróżniało się od innych niezłomnym przekonaniem o posiadaniu Prawdy oraz gotowością
krzewienia krwawymi represjami.
60
W okresie dominacji chrześcijaństwa Europejczycy byli zorientowani w swych aspiracjach na zbawienie, a
obecnie zostały one zastąpione dążeniem do sukcesu w wymiarze materialnym.
61
J. Siewierski, Chrześcijaństwo a ekspansja …, cyt. Wyd ., s. 108 – 109. Pochodnymi - oczywistymi konsekwencjami , tak zdefiniowanego indywidualizmu, są w kulturze Zachodu: konstytucjonalizm, liberalizm,
prawa człowieka, równość, wolność, rządy prawa, demokracja i wiele innych idei [jak racjonalna postawa w
myśleniu i działaniu, wolny rynek, mobilność w strukturze społecznej].
62
W starożytności [w Grecji, w Republice Rzymskiej] wspólnoty religijne oraz polityczne stały ponad interesem
jednostki – jednostka była wolna w granicach wspólnoty i odpowiedzialna przed wspólnotą.
63
Wskazuje się na następujące zagrożenia cywilizacyjne związane z indywidualizmem [J. Siewierski,
Chrześcijaństwo a ekspansja …, cyt. Wyd. s. 260 – 270]: ekstensja struktur rynkowych i komercjalizacja życia,
samotność i poczucie wykorzenienia, kompensacyjne przywileje, hedonizm i zepsucie bogactwem, depopulacja,
ryzyko utraty tożsamości, kulturowy infantylizm, życie według poradnika, refutacja chrześcijaństwa, refutacja
doświadczenia i tradycji, rozrost państwa ponad jednostkę, jurydyzacja zachowań.
64
J. Siewierski, Chrześcijaństwo a ekspansja …, cyt. Wyd. s. 186
65
J. Siewierski, Chrześcijaństwo a ekspansja …, cyt. Wyd., s. 205 - 206
66
Władza, która prawo ustanawia, sama jest nim związana – w konsekwencji mamy do czynienia z rządami
prawa, a nie ludzi.
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NOWOCZESNA NAUKA67 - nauka grecka, zorientowana na badania świata zewnętrznego z czystej
ciekawości, osadzała człowieka wewnątrz natury i z tej racji można ją określić jako kosmocentryczną.
Nauka średniowieczna była teocentryczną, formułowała swój ostateczny cel jako poznanie Boga. W
epoce nowożytnej celem badań staje się pomnażanie władzy człowieka nad naturą. Nauka nowożytna
jest antropocentryczna i taką pozostaje do dziś.

ETOS GOSPODARCZY – nowy etos gospodarczy68 był wytworem religijnym powstałym na
fundamencie Reformacji, głównie w miastach na północy Europy. Środowiska wyrosłe z Reformacji
kształtowały wśród wyznawców postawy sprzyjające uczciwości, solidności i zaufania w interesach,
budziły motywację do wysiłku w skali masowej, jak również przestrzegania umów, dotrzymywania
zobowiązań, ścigania oszustów z mocy prawa [czyli cechy „egzekwowalne” przez „niewidzialną rękę
rynku” w prywatnej gospodarce rynkowej].

Te cechy tożsamości europejskiej doprowadziły, moim zdaniem, do sukcesu społeczno –
gospodarczego, jakim stała się Unia Europejska.

Znaczenie świadomości paneuropejskiej

By zaistniał powyżej wspomniany sukces w postaci Unii Europejskiej potrzebne – jednakowoż – były
inicjatywy [zapomnianego dzisiaj] austriackiego arystokraty, hrabiego Richarda Coudenhove –
Kalergi [1894 – 1972], autora programu, inicjatora i przywódcy ruchu na rzecz zjednoczenia
europejskiego, znanego pod nazwą Paneuropa69.

Po wejściu w życie Ładu Wersalskiego Richard Coudenhove – Kalergi opublikował książkę „Pan –
Europa”70, postulującą potrzebę zintegrowania kontynentalnej Europy w jedno państwo federalne.
Coudenhove Kalergi określał granice zjednoczonej Europy następująco71: „Pan – Europa” obejmuje
półwysep między Rosją, Oceanem Atlantyckim i Morzem Śródziemnym”. Poza Paneuropą na
wschodzie znaleźć się miały Turcja i Rosja z przyczyn obiektywnych [obszary cywilizacyjnie obce
Europie], a na zachodzie – Wielka Brytania, wówczas wyraźnie niechętna [wręcz wroga] koncepcji
Paneuropy.

J. Siewierski, Chrześcijaństwo a ekspansja…, cyt. Wyd., s. 230 – 243. Średniowieczny uniwersytet – wytwór
chrześcijańskiej Europy – był instytucją powołaną do nauczania, a nie do prowadzenia badań. Rewolucja
naukowa XVII wieku odbywała się w zasadzie poza ośrodkami uniwersyteckimi w oparciu o wzory
scholastyczne. Nowożytna mentalność europejska otrzymała od średniowiecznej scholastyki podstawową
zaprawę w myśleniu racjonalnym, od którego zależały późniejsze osiągnięcia. Scholastyka – powiada Jacenty
Siewierski – nauczyła Europę myśleć.
68
J. Siewierski, Chrześcijaństwo a ekspansja…, cyt. Wyd. s. 187 – 188 [J. Siewierski powołuje się na Maxa
Webera]
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Piotr Łossowski, Tradycja jedności międzywojennej Europy [w] Cywilizacja europejska. Wykłady i eseje,
praca zbiorowa pod redakcją Macieja Koźmińskiego, Warszawa 2005, s. 403 – 416.
70
Wien – Lipsk 1923
71
Richard Coudenhove – Kalergi, Naród europejski, Toruń 1997 [podaję za: Tożsamość starego kontynentu i
przyszłość projektu europejskiego, praca zbiorowa pod redakcją Doroty Pietrzyk – Reeves, Urząd Komitetu
Integracji Europejskiej, Warszawa 2007, s. 107
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Zrzeszone w Paneuropie kontynentalne państwa europejskie miały wejść do niej wraz ze swoimi
koloniami, mającymi stanowić zaplecze surowcowe regionu Paneuropa72. Rdzeń programu Paneuropa
stanowiło stworzenie – opartej na wspólnocie kultury i historii – zespolonej społeczności europejskiej.
W jej ramach narody miały cieszyć się „największą i najszerszą autonomią wewnętrzną, której na
zewnątrz powinna towarzyszyć najdalej idąca federacja”73. Główną osią, na której miała się oprzeć
cała konstrukcja Paneuropy, winno było się stać porozumienie francusko – niemieckie.

Coudenhove – Kalergi apelował do Europejczyków o jedność, wskazując na niebezpieczeństwo
grożące im z zewnątrz, a także na argumenty o korzyściach, jakie mogły płynąć ze współpracy
ekonomicznej, ze zniesienia – bądź przynajmniej obniżenia – barier celnych. W Wiedniu, który stał
się ośrodkiem całego ruchu – umieścił Coudenhove – Karergi biuro ruchu oraz tam zostało założone
Wydawnictwo Pan – Europa. Do ruchu włączyli się czołowi austriaccy politycy, a dyplomaci
austriaccy, z polecenia swego MSZ, występowali na rzecz ruchu paneuropejskiego. Coudenhove –
Kalergi nieustannie objeżdżał stolice europejskie [w 1925 r. był w Warszawie] – namawiał,
przekonywał, zakładał krajowe komitety. W roku 1926 starał się nadać ruchowi nowy rozmach.
Wystąpił z inicjatywą zwołania kongresu, który odbył się w Wiedniu w dniach 5 – 6 października
1926 r.74. Na Kongresie przyjęto wspólny ramowy program działania, uchwalono statut Unii
Paneuropejskiej75. Prezydentem Unii Paneuropejskiej został wybrany Richard Coudenhove – Kalergi.

Obiektywnie rzecz biorąc, ruch paneuropejski nie miał wpływu na rządy – pozbawiony był realnej
siły politycznej. Sytuacja odmieniła się, gdy ideę zjednoczonej Europy poparł wielokrotny premier
oraz minister spraw zagranicznych Francji, laureat pokojowej Nagrody Nobla z 1926 r. – Aristide
Brand [1862 – 1932 – w przemówieniu na Zgromadzeniu Ligii Narodów [5 IX 1929 r.]. Pierwsza –
nieoficjalna – konferencja paneuropejska przedstawicieli 27 państwa [9 września 1929 r.] zobligowała
Aristide Branda do opracowania dokumentu, który przyjął formę memorandum i został ogłoszony w
dniu, w którym w Berlinie zebrał się II Kongres Paneuropejski [17 V 1930 r.]. W memorandum
mocno podkreślono dwie sprawy:



przynależność do związku w niczym nie może naruszyć suwerenności państw członków,
wyraźny prymat spraw politycznych nad gospodarczymi, „gdyż wszelki postęp na drodze
zjednoczenia gospodarczego uzależniony jest od problemu bezpieczeństwa”.

Na trzecim Kongresie Paneuropejskim [1 – 4 X 1932 r.] przyjęto uchwałę o utworzeniu partii
europejskiej. Realizację tego zamiaru odłożono do czasu wyjaśnienia „kryzysu niemieckiego”76.
Anschluss Austrii spowodował utratę głównej kwatery ruchu oraz zaplecza wydawniczego.
Coudenhove – Kalergi zorganizował we Francji wydanie nowego organu ruchu „Listy Europejskie”, a

Świat był wówczas postrzegany poprzez cztery grupy regionalne, jakimi miały być: Panameryka, Paneuropa,
Imperium Brytyjskie oraz Azja Wschodnia.
73
R. Coudenhove – Calergi, Pan – Europa, Wiedeń – Lipsk 1923, s. 21
74
Wzięło w nim udział 2 tysiące delegatów, reprezentujących 24 państwa, w tym Polskę.
75
Powołana została Centralna Rada, jako najwyższa instancja; jej skład to: przewodniczący komitetów
narodowych.
76
Narodowy socjalizm był głównym wrogiem jedności europejskiej. Dojście do władzy A. Hitlera [30 I 1933 r.]
uczyniło utworzenie „europejskiej partii” niemożliwym.
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w rocznicę memorandum Branda [17 V 1939 r.] Paneuropejczycy zorganizowali w Paryżu wielki
wiec, gromadzący elitę intelektualną stolicy Francji.
Dopiero po 1945 roku R. Coudenhove – Kalergi pozyskuje dla swych planów Churchilla, Schumana,
Adenauera oraz de Galla. Gwoli prawdy, trzeba zatem stwierdzić, iż jeśli nie do ojców założycieli, to
przynajmniej do „dziadów” inicjujących Unię Europejską powinni być zaliczeni hrabia Richard
Coudenhove Kalergi oraz Noblista Aristide Brand.
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POSTAWY PRZEDSIĘBIORCZE KOBIET W OBLICZU PROCESÓW RESTRUKURYZACYJNYCH –
WYNIKI BADAŃ
Abstrakt:
Artykuł ma charakter teoretyczno – empiryczny i prezentuje analizę postaw przedsiębiorczych wśród
pracownic restrukturyzowanych przedsiębiorstw. W pierwszej części w oparciu o literaturę przedmiotu, zostały
przedstawione wzajemne zależności pomiędzy restrukturyzacją a procesami i postawami przedsiębiorczymi
kobiet. Rozważania te były podstawą badań empirycznych, w których analizie poddano wyżej wymienione

zależności. Badania ilościowe zostały przeprowadzone na przełomie 2018/2019 r. z wykorzystaniem metody
CAPI, wśród pracownic restrukturyzowanych przedsiębiorstw w województwie zachodniopomorskim.
Słowa kluczowe: przedsiębiorczość kobiet, postawy przedsiębiorcze, restrukturyzacja
Abstract:
The article has a theoretical and empirical character and presents the analysis of entrepreneurial attitudes
adopted by employees of enterprises undergoing restructuring among women. The first part of the paper is based
on the literature on the subject are presented relationship between restructuring and certain processes as well as
restructuring and entrepreneurial attitudes. The discussion has provided a basis for empirical research aimed at
examining the aforementioned correlations. Quantitative research was conducted at the turn of 2018 and 2019 with
the use of CAPI method, among employed women in enterprises that were restructuring West Pomeranian
voivodship.
Key words: entrepreneurship women, entrepreneurial attitudes,restructuring
Wstęp
Zapoczątkowane przeszło 30 lat temu przemiany polskiej rzeczywistości społeczno – gospodarczej przyniosły
istotne efekty, których konsekwencje odczuwalne są przez podmioty funkcjonujące na rynku. Zmianie uległy nie
tylko preferencje pracowników i pracodawców w zakresie kształtowania się wynagrodzeń czy warunków pracy
ale także nastąpiły istotne przemiany restrukturyzacyjne odzwierciedlone w zmianach strukturalno –
własnościowych polskich podmiotów gospodarczych 77. Procesy te obejmowały i nadal obejmują zmiany
związane z przekształceniami prawno – organizacyjnymi jednostek a także dostosowują materialno –
technologiczną strukturę działalności przedsiębiorstwa oraz strukturę zatrudnienia. Jednak istotnym elementem
powodzenia wspomnianych wyżej procesów restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw jest wykazywanie przez
pracowników, w tym zwłaszcza przez kobiety, które stanowią prawie 50% ogółu pracujących w Polsce,
odpowiednich cech przedsiębiorczych niezbędnych do niwelowania negatywnych skutków przekształceń oraz
osiągania wytyczonych zamierzeń78.
Mając na uwadze powyższe zależności zasadne jest dokonanie pogłębionej analizy postaw przedsiębiorczych
kobiet, które są pracownikami restrukturyzowanych przedsiębiorstw. Realizacja głównego celu została oparta na
przedstawieniu rezultatów badań empirycznych dotyczących rozważanej tematyki. Wyniki analizy umożliwiły
diagnozę postaw przedsiębiorczych pracownic restrukturyzowanych przedsiębiorstw. Rozważania empiryczne
zostały poprzedzone analizą problemu badawczego na podstawie przeglądu literatury przedmiotu.

Restrukturyzacja a przedsiębiorczość
Restrukturyzacja najczęściej odnosi się do procesów zachodzących wewnątrz przedsiębiorstwa, których
efektem jest zmiana struktury organizacyjnej na bardziej sprawną, charakteryzującą się wyższą wydajnością79.
Możliwe jest to dzięki kształtowaniu i racjonalnemu wykorzystaniu wyróżniających się zasobów
przedsiębiorstwa. Tym samym można przyjąć, iż restrukturyzacja jest procesem zmian podstawowych zasobów
podmiotu gospodarczego80. W tym nurcie dość powszechny jest pogląd, że brak działań restrukturyzacyjnych w
obszarze zasobów ludzkich, stanowi poważną barierę w przeprowadzeniu działań restrukturyzacyjnych 81. Głównie
wynika to z faktu, iż w przedsiębiorstwie pracują ludzie, którzy są składową każdej restrukturyzacji. Z jeden

Ostrowska, M., Dynamika procesów gospodarczych w skali mikro a problem nierówności społecznych w
państwach BRICS. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, (47) 2016 r., s. 346-360.
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Cabrera, E. M., & Mauricio, D. (2017). Factors affecting the success of women’s entrepreneurship: a review
of literature. International Journal of Gender and Entrepreneurship, 9(1), 31-65.
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Barcik, R., Dziwiński, P., Społecznie odpowiedzialna restrukturyzacja zatrudnienia, Prace Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2016, (419 Imperatyw przedsiębiorczości a odpowiedzialność
przedsiębiorcy), 21-32.
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Stawasz, E., Kompetencje menedżerskie a restrukturyzacja naprawcza w małych firmach
rodzinnych, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 19(7.2), 2018, 175-188.
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Janasz, W., Janasz, K., Restrukturyzacja kreatywna jako nowy paradygmat rozwoju inteligentnej
organizacji, Studia Oeconomica Posnaniensia, 4(2), 70-88, 2016.
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strony stanowią grupę, która najbardziej odczuwa skutki restrukturyzacji, a z drugiej jest to społeczność, na której
spoczywa odpowiedzialność za przeprowadzenie procesu restrukturyzacji i osiągnięcie zamierzonych celów.
Dokonując analizy istoty procesu restrukturyzacji w obszarze zatrudnienia należy stwierdzić, iż na proces ten
oddziaływują zarówno czynniki zewnętrzne jak i wewnętrzne. Wśród pierwszych zalicza się m.in.: ekonomiczne
determinanty tj.: ogólny stan gospodarki, tempo i kierunki rozwoju, stopień otwarcia i integracji z gospodarką
światową, zmiany stóp procentowych, stopy podatkowe, inflacja; prawne determinanty tj. prawo pracy, regulacje
handlowe oraz wszelkie normy prawne regulujące ustrój gospodarczy; polityczne determinanty tj. udział państwa
w rynku, protekcjonizm; technologiczne determinanty tj. skala i dynamika postępu cywilizacyjnego w tym także
stopień innowacyjności gospodarki i rozwój sfery B+R; społeczne determinanty tj.: zmiany demograficzne.
Natomiast do uwarunkowań wewnętrznych należą: struktura organizacji rozumiana jako podział pracy oraz
istniejące w organizacji procedury, rodzaj prowadzonej działalności, style przywództwa, potrzeby pracowników,
stan niezadowolenia wynikający z niezgodności pomiędzy rzeczywistością a wyobrażaniem o niej82. Wymienione
uwarunkowania nie tylko determinują restrukturyzację zatrudnienia ale także wpływają na proces restrukturyzacji
całej organizacji. Nie można jednoznacznie ocenić pozytywnego lub negatywnego wpływu owych determinant
na proces restrukturyzacyjny danego przedsiębiorstwa, gdyż zależy to od siły oddziaływania jednocześnie wielu
czynników. Niemniej jednak należy stwierdzić, iż uwarunkowania wewnętrzne decydują przede wszystkim o tym
jaką postawę w obliczu zmian przyjmie przedsiębiorstwo, w jakim stopniu interesariusze wewnętrzni będą
wspierali zjawiska stymulujące rozwój i likwidowali ograniczania w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Zaś
determinanty zewnętrzne wyznaczają możliwości zachodzących zmian wśród podmiotów funkcjonujących na
danym rynku83.
Determinanty wewnętrzne jaki i zewnętrzne warunkujące proces restrukturyzacji zatrudnienia wpływają
w sposób bezpośredni na rekonwersje zawodową pracowników. Szczególnie w obliczu istniejącego problemu
nierówności płci na rynku pracy, proces restrukturyzacji dotyka kobiety84. Tym samym rekonwersja zawodowa
pracownic ma ogromne znaczenie zarówno dla pracowników jak i również pracodawców, gdyż od pracodawców
wymaga antycypacyjnego postępowania uprzedzającego przyszłe warunki funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz
uwzględnienia wymiaru społecznego w restrukturyzowanych przedsiębiorstwach. Dla pracownic warunkuje
elastyczność i przystosowanie się do nowych realiów funkcjonowania w danym podmiocie gospodarczym85.
Podejście to zgodne jest z Theory of Work Adjustment, według której rekonwersja zawodowa jest procesem
osiągania i utrzymywania tzw. satysfakcji pracownika w środowisku pracy86. Z jednej strony organizacja wymaga,
aby pracownik wykorzystując swoją wiedzę i umiejętności realizował w sposób należyty powierzone mu zadania.
Z drugiej zaś pracownik dąży do zaspokojenia własnych potrzeb. Jeśli występuje równość pomiędzy
preferencjami tak przedsiębiorstwa jak i pracownika wtedy pracownik pozostaje w organizacji i efektywnie
pracuje. W przypadku braku równowagi należy rozpocząć proces przystosowania, który może być osiągnięty
poprzez: zmiany wymagań organizacyjnych oraz wzmocnienia organizacyjne. Istotne w tym względzie w
przypadku kobiet jest zapewnienie równowagi społeczno – ekonomicznej, w tym szczególności zapewnienie
efektywnego wypełniania ról społecznych tak w pracy oraz poza przedsiębiorstwem87. Stąd też można stwierdzić,
że sprawny przebieg restrukturyzacji zależy od posiadania planu strategicznego wprowadzenia zmian,
rzeczywistego włączenia się wszystkich pracowników w proces restrukturyzacji oraz aktywnej działalności
informacyjnej. Jednak w szczególności w przypadku kobiet niezbędne jest wykazywanie pożądanych zachowań,
które są odzwierciedlone w postawach przedsiębiorczych pracownic objętych restrukturyzacją88.
Współcześnie postawy przedsiębiorcze definiuje się jako zachowanie aktywne jednostki ludzkiej
odzwierciedlone w postrzeganiu i kreowaniu nowych ekonomicznych możliwości, w powiązaniu z procesem
podejmowania decyzji o lokowaniu i stosowaniu poszczególnych zasobów oraz czynników znajdujących się w
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środowisku89. W takim ujęciu zadaniem jednostki przedsiębiorczej jest tworzenie zmian wewnętrznych –
odzwierciedlonych w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych i zewnętrznych – uwidocznionych w procesach
przedsiębiorczych, prowadzących do poprawy efektywności i rozwoju otoczenia, w którym działa tj. procesów
restrukturyzacyjnych. Powyższe działania uwarunkowane są „pierwiastkiem przedsiębiorczości” jaki posiada
każda jednostka ludzka90. Pierwiastek ten to nic innego niż czujność jednostki ludzkiej na wykorzystanie
pojawiających się szans. Tym samym wyczulenie przedsiębiorczej jednostki w głównej mierze oparte jest na
wiedzy absorbowanej spontanicznie tj. wiedzy opartej o doświadczenie życiowe 91. Taki rodzaj wiedzy, wyróżnia
człowieka spośród reszty społeczeństwa, stwarzając tym samym przewagę nad pozostałymi jednostkami
funkcjonującymi na rynku. Jednak nie należy zapominać, iż postawy przedsiębiorcze nie tylko są zdeterminowane
przez wiedzę, ale także przez występowanie niepewności i ryzyka. Spowodowane jest to przez środowisko, które
charakteryzuje się wysoką nieprzewidywalnością. Brak pewności co do przyszłości może wywołać negatywne
zjawiska tak ekonomiczne jak i społeczne, których przezwyciężanie niejednokrotnie wymusza podjęcie działań
naprawczych czyli działań restrukturyzacyjnych. Jeśli zatem postawy przedsiębiorcze odnoszą się do działania
jednostki, która wprowadza zmiany uruchamiając tym samym procesy dostosowawcze to naturalne jest to, iż
aktywność przedsiębiorcza jest elementem składowym restrukturyzacji. Tym samym trudno jest realizować
proces restrukturyzacji bez kształtowania postaw przedsiębiorczych wśród pracowników92. W tym nurcie
literatura przedmiotu wyróżnia cechy przedsiębiorcze warunkujące postawy przedsiębiorcze które utrudniają i
ułatwiają w procesie restrukturyzacji realizację rekonwersji zawodowej pracowników. Wśród cech wspierających
proces rekonwersji zawodowej należy wymienić: orientację na osiągnięcia i sukces, podejmowanie decyzji
obciążonych ryzykiem, odporność psychiczna podejmowanie decyzji obciążonych ryzykiem, odporność
psychiczną, zdolności twórcze, pomysłowość, ekstrawersję, umiejętności działania w sytuacjach trudnych,
twórcze kierowanie, zaufanie u innych, zdolności przywódcze, umiejętności negocjacji i mobilizowania innych
oraz znajomość potrzeb ludzi. Do cech utrudniających można zaliczyć m.in.: lęki, niechęć, bojaźń zamiast
samodzielności, trudności w podejmowaniu decyzji, chwiejność, brak odporności psychicznej, konformizm,
algorytmiczny styl działania, introwersje, trudności w kontaktach i współpracy, brak zdolności przywódczych 93.
Podsumowując dotychczasowe rozważania należy stwierdzić, iż motywacja do działań naprawczych, chęć
podejmowania ryzyka, decyzyjność, wiara w sukces, odporność na niepowodzenie, innowacyjność i twórczość,
a także współpraca z członkami zespołu warunkują powodzenie rekonwersji zawodowej pracowników. Brak
wymienionych cech możne stanowić przeszkody realizacji procesu restrukturyzacji.
Mimo upływu ponad trzech dekad od zapoczątkowania procesu zmiany systemu gospodarczego,
przedsiębiorstwa w Polsce wciąż podlegają procesom restrukturyzacji. Tym samym kształtowanie postaw
przedsiębiorczych staje się z jednej strony warunkiem koniecznym do niwelowania negatywnych skutków
restrukturyzacji, z drugiej zaś warunkuje efektywny i racjonalny proces dostosowawczy do wolnorynkowej
rzeczywistości. Co ważne rozwój przedsiębiorczości jako element społeczny obejmujący m.in. dostęp do
zatrudnienia poprzez generowanie nowych stanowisk pracy w istniejących przedsiębiorstwach bądź też w
nowopowstających przyczynia się do zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki 94.
Mając na uwadze powyższe właściwości zasadne jest dokonanie weryfikacji empirycznej w zakresie
kształtowania postaw przedsiębiorczych pracowników restrukturyzowanych przedsiębiorstw.
Wyniki badań
W celu realizacji podstawowego zadania badawczego jakim była diagnoza postaw przedsiębiorczych
pracownic restrukturyzowanych przedsiębiorstw postanowiono przeprowadzić wywiad kwestionariuszowy.
Badania ilościowe zostały przeprowadzone na przełomie 2018/2019 r. z wykorzystaniem metody CAPI.
Wywiady były przeprowadzone przy użyciu ustrukturalizowanego kwestionariusza elektronicznego, w którym
zostały zawarte wystandaryzowane pytania dotyczące badanego problemu, uporządkowane w odpowiedniej
kolejności i pogrupowane w bloki tematyczne. W badaniach brało udział 53 pracownic z 12 przedsiębiorstw
produkcyjnych w województwie zachodniopomorskim, w których proces restrukturyzacji został przeprowadzony
w ciągu 5 ostatnich lat. W tym miejscu należy mieć na uwadze, że istotną rolę przy określeniu charakteru badanych
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firm odgrywały pytania diagnozujące dotyczącego procesu restrukturyzacji. Pytania te zostały stworzone na bazie
rozważań teoretycznych, które były przedstawione w pierwszej części niniejszego opracowania.
Analizując badaną zbiorowość według poszczególnych kryteriów należy stwierdzić, iż ponad połowa
badanych (52%) posiadała wykształcenie wyższe, średnie co trzecia osoba (36%), zaś 12% wykształcenie
zawodowe i podstawowe. Najwięcej było kobiet pracujących w tym samym przedsiębiorstwie do 5 lat (45%), zaś
31% pracowało powyżej 5 lat. Należy także zauważyć, iż najdłuższy okres pracy respondenta w jednej firmie
wyniósł 42 lata zaś najkrótszy 1 miesiąc. Ponadto w większości kobiety były zatrudnione w firmach usługowych
(58%) oraz handlowych (22%), pozostała część tj. 20% kobiet biorących udział w badaniu pracowała w
przedsiębiorstwach produkcyjnych.
Mając na uwadze realizację celu w pierwszym etapie procesu badawczego postanowiono zadać pracownikom
pytanie dotyczące wartości pracy jakie najbardziej sobie cenią. Respondentki mogły zaznaczyć w tym pytaniu
więcej niż jedną odpowiedź. W przeważającej ilości ankietowane podały jako największą wartość pracy pewność
zatrudnienia (54%). W dalszej kolejności wymieniały: godziwe zarobki (42%), możliwość rozwoju zawodowego
i podnoszenia kwalifikacji (38%), atmosfera w pracy (37%), poszanowanie praw (32%), elastyczność pracodawcy
(31%).
W dalszej części badania respondentów poproszono o określenie najmniej preferowanych wartości. Zdaniem
89% ankietowanych najmniej pożądane jest przeprowadzenie wszelkiego rodzaju zmian tak organizacyjnych jak
i inwestycyjnych oraz brak poszanowania praw (73%). Dla 44% to zła atmosfera pracy, 11% wskazała na
autokratyczny styl zarządzania zespołem, a 9% na brak możliwości awansu.
Dokonując oceny potencjału przedsiębiorczego respondentek zdiagnozowano na podstawie wyniku badań, że
87% badanych określiła swoją osobę jako przedsiębiorczą, 2% była przeciwnego zdania, a co dziesiąta
ankietowana (11%) nie była w stanie określić posiadanego potencjału. W kolejnym etapie badania zasadne było
określenie cech przedsiębiorczych jakie posiadają ankietowane kobiety. Najbardziej rozwiniętą cechę
przedsiębiorczą, jaką posiadały pracownice restrukturyzowanych przedsiębiorstw była pracowitość (62%),
sumienność (59%), uczciwość (56%), determinacja do osiągania założonych celów (47%), lojalność (43%), oraz
odpowiedzialność (39%). W dalszej kolejności ankietowani wskazali na gotowość podejmowania ryzyka (32%)
oraz kreatywność (27%).
W toku badań określono także cechy przedsiębiorcze jakie zdaniem respondentek ułatwiają akceptację
efektów restrukturyzacji w przedsiębiorstwie. W celu przejrzystego zobrazowania otrzymanych wyników
dokonano analizy istotności odpowiedzi przy wykorzystaniu skali Likerta i średnich rang w skali od 1 (cecha
mało istotna) do 5 (cecha bardzo istotna). Zgodnie z otrzymanymi rezultatami należy stwierdzić, iż większość
pracowników wymieniła wśród cech przedsiębiorczych sprzyjających adaptacji do zachodzących zmian
kreatywność (4,44), gotowość do podejmowania ryzyka (4,19) oraz determinację do osiągania założonych celów
(4,07). W dalszej kolejności respondenci wskazali na odpowiedzialność, sumienność (3,82), pracowitość, (3,21)
uczciwość (3,14) oraz lojalność (3,02). Dokonując analizy według poszczególnych kryteriów podziału badanej
zbiorowości należy zwrócić uwagę, iż największe różnice można zaobserwować w grupie pracowników
wyodrębnionej według wykształcenia. Pracownicy z wykształceniem zawodowym i podstawowym wymienili
wśród cech jakie najbardziej ułatwiających adaptację do zmian zachodzących na skutek restrukturyzacji:
uczciwość i pracowitość. Respondenci z wykształceniem średnim wskazali na odpowiedzialność i kreatywność ,
zaś z wyższym na gotowość do podejmowania ryzyka oraz determinację do osiągania założonych celów.
Interesującym jest fakt, iż te cechy przedsiębiorcze, jakie badane kobiety posiadają, w najmniejszym
stopniu rozwinięte, zdaniem ankietowanych ułatwiają proces adaptacji do zmian. Zauważone rozbieżności
prezentuje poniższy wykres
Wykres 1. Profil kluczowych cech przedsiębiorczych pracowników restrukturyzowanych przedsiębiorstw.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych
Na podstawie otrzymanych wyników należy stwierdzić, iż w większości cech występują istotne różnice.
Jedynie odpowiedzialność i sumienność pracowników jest najbardziej zbliżona do posiadanego i pożądanego
poziomu. Świadczyć to może o braku należytego przygotowania pracowników do zmian. Stąd też potrzeba jest
wykształcenia wśród pracowników nieustającej gotowości do podejmowania kreatywnych i ryzykownych decyzji,
które są obarczone niepewnością. Niezbędne przy tym jest także wykazanie przez pracowników
odpowiedzialności oraz konsekwencji w realizacji wytyczonych zamierzeń.
Z dotychczasowej analizy wynika, iż respondentki najbardziej cenią w pracy stabilność zatrudnienia i brak
zmian. Większość uważa swoją osobę za przedsiębiorczą, choć nie posiada wystarczająco rozwiniętych cech jakie
sprzyjają procesom restrukturyzacji. Zasadnym zatem jest zdiagnozowanie efektów dotyczących restrukturyzacji.
W przeważającej ilości restrukturyzacja dla pracowników wiąże się z redukcją personelu (83%), obniżką
wynagrodzeń (82%), dodatkowymi obciążeniami pracą (73%) oraz wprowadzaniem elastycznych form
zatrudnienia (64%). Istotne różnice w odpowiedziach można zauważyć analizując je według kryterium stażu pracy
w danej firmie. Kobiety z stażem do 5 lat w większości odpowiedziały, iż restrukturyzacja w przedsiębiorstwie
związana jest przede wszystkim z redukcją wynagrodzeń oraz dodatkowymi obciążeniami pracą. Dla
pracowników pracujących powyżej 5 lat restrukturyzacja oznacza jednoznacznie redukcję personelu. Wyniki te
mogą świadczyć o tym, iż pracownicy o dłuższym stażu pracy, jako grupa osób najbardziej narażona na skutki
restrukturyzacji, jednoznacznie utożsamia wszelkie zmiany w przedsiębiorstwie z zwalnianiem pracowników.
Osoby zaś pracujące nie więcej niż 5 lat czują się mniej zagrożone zwolnieniem lecz bardziej obawiają się utraty
części wynagrodzeń oraz nowych obowiązków. Dziwić może fakt, iż pracownicy najmniej postrzegają
restrukturyzację przez pryzmat elastycznych form pracy. Być może jest to spowodowane dość małą
powszechnością i strachem wprowadzania elastycznych form pracy przez polskich menedżerów. Jednak badania
jednoznacznie wskazują, iż
implikacji elastycznych form sprzyja eliminacji negatywnych skutków
restrukturyzacji poprzez m.in.: obniżenie kosztów pracy, optymalizację stanu i struktury zatrudnienia,
zwiększenie produktywności i efektywności zatrudnienia, ograniczenie ryzyka i kosztów rozwiązywania umów
o pracę stałą, czy też ograniczenie rozmiaru świadczeń pracowniczych 95.
Uzupełnieniem powyższych rezultatów może być struktura odpowiedzi na pytanie dotyczące zmian
związanych z restrukturyzacją, które były odczuwalne przez badane kobiety w ostatnich 5 latach. Respondenci
mogli znaczyć maksymalnie pięć odpowiedzi. Najczęściej wymieniali następujące zmiany: redukcja zespołu
(71%), zmiana zakresu obowiązków (62%), zmiana procedur na stanowisku pracy (58%) oraz obniżka płacy
(57%). Jeśli zatem redukcja personelu była jedną z najczęściej wymienianych zmian wiązanych z procesem
restrukturyzacji na jaką byli poddani respondenci to interesującym z uwagi na realizację celu badania jest
przedstawienie rezultatów dotyczących odczuwania groźby zwolnienia w ciągu najbliższych 2 lat. Na podstawie
badań ustalono, że ponad dwie trzecie kobiet tj. 68% odczuwa takowe zagrożenie, co trzecia ankietowana (32%)
była przeciwnego zdania.
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Wobec utożsamiana restrukturyzacji z procesem redukcji personelu, a także z uwagi na obawy pracowników
przed dalszymi zwolnieniami, zasadnym było dokonanie analizy działań podejmowanych przez kobiet,
niwelujących negatywne skutki restrukturyzacji. Na podstawie pozyskanego materiału empirycznego ustalono,
że 63% respondentów podejmuje działania proprzedsiębiorcze, zaś 37% nie widzi takowej potrzeby. Warto
zatem poznać jakie aktywności i działania podejmują kobiety, które czują się zagrożeni utrata pracy (wykres 5)
Wykres 2. Działania proprzedsiębiorcze a restrukturyzacja pracowników w opinii pracujących kobiet
poszukuję pracy

79%

uczestniczę w szkoleniach dot. przekwalifikowania do
innego zawodu.

45%

uczestniczę w szkoleniach podnoszących kwalifikacje dla
zawodu, który wykonuję

83%

planuje założyć własne przedsiębiorstwo

32%

inne

2%

prowadzę własne przedsiębiorstwo

8%
0%

20%

40%

60%

80%

Źródło: Badania własne na podstawie przeprowadzonych badań
Zgodnie z danymi wykresu 2 , 83% pracownic uczestniczy w szkoleniach podnoszących kwalifikacje
zawodowe, prawie tyle samo respondentów (79%) poszukuje pracy. W dalszej kolejności kobiety uczestniczą w
szkoleniach dotyczących przekwalifikowania do innego zawodu (45%), a co trzecia osoba planuje założyć własne
przedsiębiorstwo. Tylko 8% obecnie prowadzi własne przedsiębiorstwo i uważa, że jest to do właściwa
alternatywa dla utraty obecnego miejsca pracy. Wśród odpowiedzi „inne” były przez kobiety wymieniane
następujące odpowiedzi: chcę wyjechać do innego miasta w kraju, chcę wyjechać za granicę, chcę odejść na
emeryturę.
Pracownikom, którzy obecnie nie podejmują działań związanych z efektem procesu restrukturyzacji zadano
pytanie dotyczące strategii postępowania w sytuacji jeśli takowe zagrożenie stałoby się realne. Zdecydowana
większość pracownic (78%) odpowiedziała, iż poszuka i znajdzie inną pracę, 62% rozpoczęłaby kurs szkolenia,
którego celem byłoby podniesienie kwalifikacji zawodowych, natomiast 56% respondentek przekwalifikowałaby
się do innego zawodu. Co trzeci pracownik rozważałby otwarcie firmy, której działalności nie związana byłaby z
dotychczasową pracą, a co siódmy poszedłby na długie zwolnienie lekarskie.
Ostatnim etapem procesu badawczego było ustalenie zależności stochastycznych między cechami
przedsiębiorczymi pracowników a podejmowaniem działaniem niwelujących negatywne efekty restrukturyzacji
przedsiębiorstw. W celu dokonania weryfikacji związku miedzy zmiennymi zastosowano współczynnik V–
Cramera. Współczynnik V- Cramera mierzy siłę związku między zmiennymi, których pomiary wyrażone są na
skalach nominalnych. Do badania istotności tych zależności wybrano test niezależności, który pozwala na
sprawdzenie, czy dwie badane cechy są niezależne. W tym celu sporządzono tablicę niezależności, która po
wypełnieniu daje macierz liczebności empirycznych. Na tę tablicę nałożono macierz liczebności teoretycznych,
obliczonych przy założeniu niezależności cech, a następnie dokonano porównania obu macierzy przy
wykorzystaniu statystki  . Dało to odpowiedź, czy można odrzucić hipotezę o niezależności cech na skutek
wystąpienia zbyt dużych różnic liczebności empirycznych i teoretycznych.
Na podstawie przeprowadzonych szacunków ustalono, iż pracownicy kreatywni podejmują znaczenie częściej
działania proprzedsiębiorcze mające na celu niwelowanie negatywnych skutków procesu restrukturyzacji niż
2

pozostałe osoby. Prawidłowość tę potwierdził zarówno test  (51,22), jak również współczynnik V – Cramera
(0,45). Ponadto zaobserwowano także, iż przy badaniu korelacji między gotowością do podejmowania ryzyka a
aktywnością przedsiębiorcza pracowników zachodzi stochastyczna zależność. Wnioski te potwierdził także
współczynnik determinacji ( 41,28), obliczony dla powyższej zależności, oraz współczynnik V – Cramera (0,41).
Biorąc pod uwagę kolejne cechy przedsiębiorcze, stwierdzono na podstawie szacunków statystycznych, iż istnieje
zależność między determinacją do osiągania założonych celów a zachowaniem proprzedsiębiorczym. Siła tego
związku wynosi 0,37, co oznacza, iż cecha ta warunkuje działania mające na celu niwelowanie negatywnych
skutków procesu restrukturyzacji zatrudnienia. Należy także stwierdzić, iż istnieje związek stochastyczny między
odpowiedzialnością a zachowaniem proprzedsiębiorczym pracowników. Wartość, jaką osiągnął współczynnik V
– Cramera (0,28), świadczy o umiarkowanej silnej i istotnej korelacji.
2

Stosując test niezależności w celu poszukiwania związku między sumiennością pracowników a postawami
przedsiębiorczymi pracowników ustalono, iż istnieje związek między dwiema zmiennymi. Siła związku
stochastycznego, analizowana w oparciu o współczynnik V- Cramera dla zależności istotnych, ukazała zauważalną
(0,18), choć słabą zależność. Podobne rezultaty zostały osiągnięte przy badaniu istotności kolejnych cech. W toku
weryfikacji zależności między pracowitością a działania przedsiębiorczymi można stwierdzić, iż istnieje
zależność między tymi zmiennymi, lecz o bardzo słabej istotności, gdyż współczynnik zbieżności przyjmował
wartość 0,07. Analizując zależności między uczciwością a postawami przedsiębiorczymi pracowników
stwierdzono z prawdopodobieństwem 95%, że istnieje zauważalna zależności choć o małym stopniu istotności.
Ostatnią z analizowanych właściwości była lojalność pracowników. Szukając zależności między lojalnością
pracowników a postawami przedsiębiorczymi zauważono, iż istnieje związek stochastyczny między tymi
zmiennymi. Siła tego związku wynosi 0,18.
Zakończenie
Reasumując, na podstawie wyników badań zdiagnozowano występowanie zależność pomiędzy postawami
przedsiębiorczymi pracowników a procesem restrukturyzacji. Większość respondentów, jednoznacznie
utożsamiana procesy restrukturyzacji z redukcją zatrudnienia. Ponadto badani pracownicy uważali swoją osobę
za przedsiębiorczą, która nie posiada jednak w wystarczającym stopniu rozwiniętych cech przedsiębiorczych
niwelujących negatywne skutki zachodzących zmian. W tym względzie ustalono, że osoby posiadające potencjał
przedsiębiorczy, w większym stopniu niż pozostali ankietowani podejmują działania mające na celu
przeciwdziałanie negatywnym skutkom rekonwersji zatrudnienia.
W opinii respondentów kreatywność, gotowość do podejmowania ryzyka, determinacja do osiągania
założonych celów i odpowiedzialność w największym stopniu determinuje ich akceptację dla powstałych zmian.
Tym samym właściwości te wpływają na zainicjowanie przez pracowników procesów przedsiębiorczych
odzwierciedlonych w decyzji danej jednostki ludzkiej o dalszej aktywności zawodowej.
W toku trwających procesów restrukturyzacji polskich przedsiębiorstw bez wątpienia należy stwierdzić, iż
postawy przedsiębiorcze kształtowane wśród kobiet będą determinować osiągnięcie celów restrukturyzacji
poszczególnych przedsiębiorstw. Tym samym kreowanie postaw przedsiębiorczych wpłynie na stworzenie
strukturalnych warunków utrzymania i umocnienie restrukturyzowanych podmiotów gospodarczych, zapewniając
tym samym pewność i stabilność zatrudnienia.
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ZNACZENIE BARIER PRAWNO-INSTYTUCJONALNYCH W DZIAŁALNOŚCI
PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH W POLSCE

Streszczenie
Bariery działalności przedsiębiorstw społecznych nie doczekały się jak dotąd pogłębionych reprezentatywnych i
empirycznych badań naukowych, obejmujących szerokie spektrum ograniczeń związanych z otoczeniem prawnoinstytucjonalnym w Polsce. Obecny stan literatury wskazuje wyraźnie na lukę w tym zakresie.
Celem artykułu jest zidentyfikowanie stopnia natężenia barier prawno-instytucjonalnych dla działalności
przedsiębiorstw społecznych. Dane do analizy zostały pozyskane z krajowego reprezentatywnego badania 1300
polskich organizacji pozarządowych, przeprowadzonego przez stowarzyszenie Klon/Jawor. Na podstawie
wyników badania ankietowego przeprowadzono analizę struktury barier działalności przedsiębiorstw społecznych
według stopnia ich natężenia, a także skonstruowano wskaźnik natężenia tych barier.
Wyniki badania wskazują, że wśród ograniczeń działalności przedsiębiorstw społecznych w Polsce, kluczowe
znaczenie mają trudności w relacjach z administracją publiczną, zarówno w zakresie reguł współpracy, jak i
poziomu biurokracji, a także niejasnych przepisów czy zasad kontroli. Przedsiębiorstwa społeczne wskazują także
na problemy dotyczące niedoskonałości lub braku przepisów regulujących ich działalność.
Summary
So far, the barriers to the activities of social enterprises have not been extended by in-depth representative and
empirical scientific research, covering a wide spectrum of restrictions related to the legal and institutional
environment in Poland. The current state of literature clearly indicates a gap in this respect.
The aim of the article is to identify the degree of intensity of legal and institutional barriers for the activities of
social enterprises. The data for analysis were obtained from a national representative survey of 1,300 Polish NGOs
conducted by the Klon / Jawor association. Based on the results of the survey, an analysis of the structure of
barriers to the activities of social enterprises according to their intensity was carried out, and the indicator of their
intensity was constructed.
The results of the study indicate that among the limitations of the activities of social enterprises in Poland,
difficulties in relations with public administration are of key importance, both in terms of cooperation rules and

the level of bureaucracy, as well as unclear regulations or control principles. Social enterprises also point out
problems with imperfections or lack of regulations governing their activities.
Słowa kluczowe: przedsiębiorstwa społeczne; bariery działalności; NGO; źródła finansowania

Wprowadzenie
Przedsiębiorstwa społeczne, których celem nie jest maksymalizowanie zysku muszą wykazywać się szczególną
kreatywnością i zaangażowaniem w pozyskiwaniu zasobów umożliwiających im efektywne funkcjonowanie.
Jednak cel społeczny, stanowiący dla nich priorytet stawia ich często w trudniejszej pozycji w porównaniu z
podmiotami komercyjnymi. Uwarunkowania działalności przedsiębiorstw społecznych są złożone i niestabilne.
Zmienia się zarówno otoczenie, jak i wnętrze organizacji, przede wszystkim ze względu na ograniczony dostęp
do źródeł finansowania, rotację kadr czy niedojrzałość prawodawstwa w zakresie ich funkcjonowania. Zatem
przedsiębiorstwa społeczne muszą wykazywać się szczególną kreatywnością w poszukiwaniu rozwiązań, by
sprostać niełatwym zadaniom realizując przyjętą misję społeczną.
Wskazane wyżej uwagi dotyczące wyzwań organizacji pozarządowych stanowiących często istotne bariery ich
działalności prowokują do wielu pytań, przede wszystkim dotyczących rodzaju i stopnia natężenia
najważniejszych ograniczeń, z którymi borykają się współczesne przedsiębiorstwa społeczne w Polsce.
Chociaż w debacie naukowej można odnaleźć różne opracowania na temat barier funkcjonowania organizacji
pozarządowych działających jako przedsiębiorstwa społeczne w różnych kontekstach, do tej pory niewiele jest
empirycznych badań ujmujących szerokie spektrum barier działalności tych podmiotów, w tym dotyczących
kwestii prawno-instytucjonalnych. Odpowiedzią na ten niedostatek stanowią wyniki badania zaprezentowanego
w niniejszym artykule, którego celem jest zidentyfikowanie stopnia natężenia barier prawno-instytucjonalnych dla
działalności przedsiębiorstw społecznych w Polsce.
Aby osiągnąć ten cel, na podstawie wyników badania ankietowego przeprowadzono analizę struktury barier
prawno-instytucjonalnych działalności przedsiębiorstw społecznych według stopnia ich natężenia oraz na
podstawie skonstruowanego na potrzeby realizacji zadania badawczego wskaźnika wskazującego natężenie barier
działalności przedsiębiorstw społecznych dokonano oceny oddziaływania analizowanych ograniczeń na
funkcjonowanie badanych organizacji. Dane do analizy zostały pozyskane z krajowego reprezentatywnego
badania 1300 polskich organizacji pozarządowych, przeprowadzonego przez stowarzyszenie Klon/Jawor.
Na początkowym etapie wyjaśniono kluczowe wyzwania działalności organizacji non-profit, stanowiące
potencjalne źródło barier ich funkcjonowania. Po drugie, opisano metodologię badań, w tym dane i metody
badawcze. Po trzecie przeprowadzono analizę struktury barier prawno-instytucjonalnych działalności
przedsiębiorstw społecznych według stopnia ich natężenia. Na tej podstawie autor wyciąga wnioski, podejmuje
dyskusje i przedstawia propozycje dalszych badań.

Przegląd literatury
Organizacje pozarządowe działające w formie przedsiębiorstw społecznych działają w ramach wysoce
konkurencyjnych zasobów środowiska. Wyzwania w tym zakresie, przed którymi stoją organizacje pozarządowe
można rozpatrywać na poziomie endogenicznym i egzogenicznym 9697. Niektórzy badacze określają je jako
wewnętrzne i zewnętrzne wyzwania, odnosząc je do teorii mobilizacji zasobów9899.
Wśród istotnych wyzwań działalności przedsiębiorstw społecznych badacze wskazują skomplikowane i
restrykcyjne zasady i regulacje w dostępie do finansowych środków publicznych, które mają szczególne znaczenie
dla pomiotów z krajów rozwijających się. Bowiem, ze względu na ograniczony potencjał i skalę działalności
przedsiębiorstw społecznych w tych krajach są one w znacznym stopniu uzależnione od publicznej formy wsparcia
finansowego100. Należą do nich między innymi organizacje z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, krajów
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afrykańskich i Azji, przy czym jak wskazują liczne badania, pomoc publiczna jest ważnym źródłem finansowania
przedsiębiorstw społecznych na całym świecie101102103.
Na przykład Davis rozważa różne uwarunkowania dostępu do funduszy rządowych, wskazując między innymi
na ograniczenia w tym zakresie, dotyczące procedur instytucjonalnych, regulacji i biurokracji. W tym kontekście
Brinkerhoff104 twierdzi, że jednym z zadań rządu w zakresie zwiększania zaangażowania organizacji
pozarządowych dla dobra publicznego jest ułatwienie im dostępu do umów o świadczenie usług publicznych,
publicznej pomocy finansowej i informacji. Ponadto badacz wskazuje, że ograniczenie biurokracji i eliminowanie
niepotrzebnych regulacji są istotnymi czynnikami stymulującymi zrównoważony rozwoju organizacji
pozarządowych. Mikołajczak105 dowodzi, że polskie NGO działające jako przedsiębiorstwa społeczne
doświadczają licznych barier w dostępie do pomocy publicznej, szczególnie w zakresie funduszy europejskich,
dotyczą one przede wszystkim skomplikowanej dokumentacji aplikacyjnej. Z kolei Vacekova i inni 106, badając
czeskie organizacje pozarządowe wyjaśnia, że zaszłości historyczne i dążenie do emancypacji NGO spod kurateli
państwa skłaniają je do pozyskiwania finansowania ze źródeł komercyjnych.
Badania wskazują, że wyzwaniem działalności NGO jest również interferencja władz publicznych, która wiąże
się z klimatem politycznym, postawą rządu i postrzeganiem organizacji pozarządowych z jednej strony oraz
rozległą biurokracją wobec organizacji pozarządowych i restrykcyjną kontrolą ich działania z drugiej strony 107.
Na przykład Harir108 wskazuje, że ponieważ postawa rządu i postrzeganie organizacji pozarządowych były
niekorzystne w wielu krajach afrykańskich, niektóre NGO zostały uznane przez rząd za zagrożenie, co
doprowadziło do wyrejestrowania niektórych organizacji lub ograniczenia dostępu do środków zewnętrznych w
Etiopii.
Mimo, że podobne wnioski są konstruowane przez innych badaczy109, w przeciwieństwie do dominujących
teorii afrykańskiej ekonomii politycznej, Brass110 stwierdza na podstawie badań 4210 organizacji z 70 okręgów
afrykańskich, że ekonomia polityczna oraz czynniki polityczne wydają się mieć niewielki lub nieznaczący wpływ
na dostęp do beneficjentów i darczyńców.
Odnosząc się do badań dotyczących organizacji z krajów azjatyckich, Mayheve 111 analizuje wpływ hegemonii,
polityki i ideologii na ustawodawstwo kształtujące relacje rządu i organizacji pozarządowych. Badacz twierdzi, że
niektóre rządy wyraziły zaniepokojenie, że nieodpowiednia kontrola administracji publicznej nad przepływami
pomocy zagranicznej może prowadzić do nieoczekiwanych działań organizacji pozarządowych. Z tego względu
państwa próbują monitorować działalność organizacji pozarządowych dokonując przeglądu ich rocznych raportów
i kontroli rachunków finansowych. Wu i Chan 112, badając 60 organizacji pozarządowych dowodzą, że rządowe
monitorowanie i kontrola oddolnych organizacji pozarządowych są w Chinach szeroko rozpowszechnione i
skuteczne. Autorzy podkreślają, że wysoki poziom bardzo częstych kontroli dotyczy weryfikacji dokumentów
organizacji. W Chinach takie kontrole nie są rzadkością dla organizacji pozarządowych. Ich pracownicy proszeni
są o szczegółowe wyjaśnienie dotyczące źródeł finansowania, czy zagranicznych ekspertów zapraszanych przez
NGO. Organizacje są również zobowiązane do szczegółowych wyjaśnień dotyczących planów przedsięwziąć
związanych z realizacją projektów.
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Metodyka
Dane do analiz uzyskano od Stowarzyszenia Klon/Jawor, które częściowo zleciło badania firmie Kantar Millward
Brown w 2018 r. w celu przeprowadzenia krajowej ankiety na reprezentatywnej próbie 1300 polskich fundacji i
stowarzyszeń. Dane o 1100 organizacjach zebrano techniką CAWI. Do tego badania wykorzystano narzędzie
CADAS. 200 organizacji zostało przebadanych techniką CAPI. Realizację badania CAWI przeprowadziło
Stowarzyszenie Klon/Jawor. Wylosowane do badania organizacje otrzymywały e-maile z zaproszeniem do
badania. Dodatkowo, telefonicznie przypominano i zachęcano je do udziału w badaniu. 200 organizacji z
Warszawy przebadała firma Kantar Millward Brown na zlecenie Urzędu m. st. Warszawy (z wykorzystaniem tego
samego kwestionariusza, co w badaniu CAWI). W obu przypadkach respondentami były osoby pełniące kluczowe
funkcje w organizacji, dobrze zorientowane w jej sytuacji, m.in. członkowie i członkinie zarządów, dyrektorzy i
dyrektorki. Dane zbierano z zachowaniem zasady poufności. Dane kontaktowe do organizacji uzyskano z serwisu
spis.ngo.pl, które zostały zweryfikowane i uzupełnione o dane dostępne w Internecie oraz informacje pochodzące
od lokalnych pełnomocników ds. organizacji pozarządowych. Badanie CAWI było realizowane od maja do
września 2018 roku. Badanie CAPI realizowano od października do grudnia 2018 roku (Stowarzyszenie
Klon/Jawor).
Spośród 1300 organizacji pozarządowych będących przedmiotem badania, wśród których przeprowadzona
została ankieta wyselekcjonowano organizacje prowadzące działalność gospodarczą, kwalifikując je do kategorii
przedsiębiorstw społecznych. W rezultacie, analizy oparte są na odpowiedziach 200 przedsiębiorstw społecznych.
W pierwszej kolejności przeprowadzono analizę struktury barier prawno-instytucjonalnych działalności
przedsiębiorstw społecznych według stopnia ich natężenia. Stopień natężenia każdej bariery został ujęty w
ankiecie w pięciostopniowej skali, gdzie: 1 oznaczało, że bariera jest zdecydowanie odczuwalna; 2 - raczej
odczuwalna; 3 - raczej nieodczuwalna; 4 - zdecydowanie nieodczuwalna; 5 - trudno powiedzieć. Tabela 1
prezentuje udział procentowy przedsiębiorstw społecznych deklarujących oddziaływanie każdej z
wyodrębnionych barier według stopnia jej natężenia.
W kolejnym etapie badania skonstruowano wskaźnik natężenia barier działalności przedsiębiorstw
społecznych. Został on obliczony dla każdego przedsiębiorstwa jako średnia arytmetyczna ocen odczuwania
każdej z uwzględnionych w badaniu barier prawno-instytucjonalnych prowadzenia działalności przedsiębiorstwa
społecznego. Oceny odczuwania barier dokonywane były na skali czterostopniowej. Jednak, dla celów analiz
zostały one przekodowane w taki sposób, aby 1 oznaczało zdecydowanie nieodczuwalną barierę, a 4 zdecydowanie odczuwalną barierę. Wskaźnik natężenia barier jest zmienną ciągłą i może przyjmować wartości z
przedziału od 1 do 4. Dla celów analiz i porównania sytuacji przedsiębiorstw doświadczających różnego natężenia
barier przyjęto, że wartości wskaźnika natężenia barier poniżej 2,00 oznaczają niski poziom natężenie barier.
Wartości od 2,00 do poniżej 3,00 oznaczają umiarkowany poziom natężenia barier, zaś wartości od 3,00 do 4,00
oznaczają wysoki poziom barier. W konsekwencji przedstawiono analizę struktury przedsiębiorstw społecznych
w odniesieniu do wskaźnika poziomu natężenia barier ich działalności (por. wykres 1).

Rezultaty
Dokonując analizy barier prowadzenia działalności przedsiębiorstw społecznych działających w formie
organizacji pozarządowych, niejasne reguły współpracy organizacji z administracją publiczną były stosunkowo
odczuwalne dla jednej czwartej z nich (27,2%), aczkolwiek podobny odsetek (25,7%) deklarowało, że raczej nie
odczuwają tych trudności. Problemów ze współpracą z administracją publiczną w ogóle nie odczuwa 19,4%
przedsiębiorstw społecznych, natomiast 13% odczuwa ją w znacznym stopniu.
Nadmiernie rozbudowana administracja państwowa była problemem dla ponad połowy przedsiębiorstw
społecznych (56,5%), przy czym 38,2% przedsiębiorstw społecznych postrzegało ja jako dość odczuwalną, a
18,3% zdecydowanie odczuwalną. Nieco ponad jedna trzecia ankietowanych uznało, że analizowana bariera
działalności nie ma dla nich dużego znaczenia (34,1%).
Podobnie przedsiębiorstwa społeczne oceniły niedoskonałość lub brak przepisów regulujących działalność
organizacji, przy czym połowa przedsiębiorstw społecznych uznała tę barierę jako raczej odczuwalną lub
zdecydowanie odczuwalną (kolejno 34% i 16,8%). Analizowana bariera była w niewielkim stopniu dotkliwa dla
36,6% podmiotów.
Nadmiernie skomplikowane formalności związane z korzystaniem ze środków grantodawców, sponsorów lub
z funduszy Unii Europejskiej stanowią ważne ograniczenie działalności dla większości badanych przedsiębiorstw
społecznych (61,3%). W niewielkim natężeniu odczuwa ją zaledwie 24,1% ankietowanych.
Natomiast dla zdecydowanej większości badanych przedsiębiorstw społecznych (59,6%) niewielką barierą jest
nadmierna kontrola ze strony administracji publicznej, chociaż dla jednej trzeciej ankietowanych analizowana
bariera miała istotne znaczenie (30,4%).
Znaczny odsetek przedsiębiorstw społecznych deklaruje brak poczucia bezpieczeństwa prowadzenia
organizacji 38,2%. Takiego zagrożenia raczej nie odczuwa jedna trzecia respondentów, a jednej piątej
ankietowanych ten problem nie dotyczy.

Tabela 1. Struktura przedsiębiorstw społecznych według barier prowadzenia ich działalności
Wyszczególnienie
Odsetek wskazań
Niejasne reguły współpracy organizacji z administracją publiczną
1 - zdecydowanie odczuwalne

13,1

2 - raczej odczuwalne

27,2

3 - raczej nieodczuwalne

25,7

4 - zdecydowanie nieodczuwalne

19,4

5 - trudno powiedzieć

14,7

Nadmiernie rozbudowana biurokracja administracji publicznej
1

18,3

2

38,2

3

23,6

4

10,5

5

9,4

Niedoskonałość lub brak przepisów regulujących działania organizacji
1

7,3

2

29,3

3

34,0

4

16,8

5

12,6
Nadmiernie skomplikowane formalności związane z korzystaniem ze
środków grantodawców, sponsorów lub z funduszy Unii Europejskiej

1

30,4

2

30,9

3

13,6

4

10,5

5

14,7
Nadmierna kontrola ze strony administracji publicznej

1

9,9

2

20,4

3

42,9

4

16,8

5

9,9
Niekorzystny wizerunek organizacji pozarządowych w oczach opinii
publicznej i w mediach, brak zaufania do organizacji pozarządowych

1

7,9

2

17,8

3

34,0

4

30,9

5

9,4
Brak poczucia bezpieczeństwa prowadzenia organizacji

1

15,2

2

23,0

3

32,5

4

20,4

5

8,9

Źródło: opracowanie własne.
Analiza wskaźnika struktury barier wskazuje, że większość badanych przedsiębiorstw społecznych (71,5%)
deklarowało umiarkowane natężenie barier prawno-instytucjonalnych prowadzenia działalność, a prawie co
czwarta organizacja (20,00%) wskazywała na niski wpływ barier na ich funkcjonowanie. Z kolei niecałe jeden
procent przedsiębiorstw społecznych deklarowało wysoki wpływ barier prawno-instytucjonalnych na ich
działalność.
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Wykres 1. Struktura przedsiębiorstw społecznych według natężenia barier działalności
Źródło: opracowanie własne.

Podsumowanie i dyskusja

W Polsce, podobnie jak w krajach rozwijających się przedsiębiorstwa społeczne wskazują, że nadmiernie
rozbudowana administracja państwową oraz skomplikowane formalności dotyczące pozyskiwania środków
publicznych stanowią barierę ich działalności. Jest zgodne z ustaleniami również innych badaczy, głównie z
rozwijających się krajów azjatyckich i afrykańskich113114. Problemy polskich organizacji dotyczą także nadmiernie
skomplikowanych formalności związanych z korzystaniem ze środków grantodawców i sponsorów. Podobne
wnioski wysuwają Cooney, Koushyar, Lee i Murray115, podkreślając, że głównym wyzwaniem dla przedsiębiorstw
społecznych realizujących zarówno misję społeczną, jak i zysk finansowy jest brak jasnych wskazówek prawnych
dotyczących ich obowiązków wobec inwestorów i innych zainteresowanych stron.
Z kolei uzyskane wyniki związane z trudnościami z pozyskiwaniem dostępnych dla Polski funduszy Unii
Europejskiej przez badane przedsiębiorstwa mogą wyjaśniać niektóre wątpliwości innych uczonych badających
przedsiębiorstwa społeczne działające w krajach Europy środkowo-wschodniej, dotyczące przyczyn
komercjalizowania się organizacji pozarządowych116117118119.
Co ważne, badane organizacje pozarządowe funkcjonujące jako przedsiębiorstwa społeczne wskazały, że
niedoskonałość lub brak przepisów regulujących ich działalność stanowią dla nich ważną barierę działalności.
Zważywszy na brak w polskim stanie prawnym ustawy o przedsiębiorstwach społecznych oraz jednoznacznie
wskazanej definicji przedsiębiorstwa społecznego problem ten może stanowić inspirację do dalszych
pogłębionych badań w tym zakresie. Tym bardziej, że prace różnych badaczy sugerują, że braki przepisów
regulujących działalność przedsiębiorstw społecznych mogą stanowić istotną barierę ich rozwoju 120121. Należy
przypuszczać, że deklarowany w licznych opracowaniach problem niewystarczających środków finansowych dla
organizacji społecznych może mieć swoją pierwotną przyczynę właśnie w utrudnionym dostępie do nich oraz
kwestiach prawno-administracyjnych, a nie braku kapitału jako takiego.
Względnym optymizmem napawa analiza wyników sformułowanych w niniejszym artykule wskaźników
natężenia barier prawno-instytucjonalnych działalności przedsiębiorstw społecznych Wskazują one, że większość
przedsiębiorstw społecznych deklarowało umiarkowane natężenie barier prowadzenia działalności.
Zidentyfikowane ograniczenia działalności przedsiębiorstw społecznych mogą stanowić źródło inspiracji dla
zarządzających organizacją w zakresie poszukiwania właściwych sposobów ich przezwyciężania. Rezultaty
badania mogą być cennymi wskazówkami dla władz publicznych zainteresowanych utrzymaniem przedsiębiorstw
społecznych w dobrej kondycji, efektywnie spełniających komplementarne dla polityki społecznej funkcje
społeczne. Dotyczyć to powinno przede wszystkim ustanowienia prawa, precyzyjnie definiującego status
przedsiębiorstw społecznego oraz jego funkcjonowanie w gospodarce.
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KULTURA I EDUKACJA FINANSOWA SENIORÓW
W DOBIE EKSPANSJI NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII
Streszczenie
Globalizacja, rozwój technologiczny, urbanizacja, migracja i zmieniające się normy płci wpływają na życie
osób starszych w sposób bezpośredni i pośredni. Wzrosła liczba ocalałych pokoleń w rodzinie, dziś bardziej
prawdopodobne jest, że pokolenia te będą żyły osobno. Reakcja na potrzeby zdrowotne i ekonomiczne osób
starszych musi podsumować te obecne i prognozowane trendy oraz odpowiednio sformułować zasady
wielowymiarowej opieki senioralnej z uwzględnieniem infrastruktury mieszkaniowej, pomocy sąsiedzkiej, opieki
publicznej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu ekonomicznemu i finansowemu, co warunkowane jest dostępem/
wykluczeniem do/z nowoczesnych technologii w różnych obszarach życia codziennego. Celem artykułu jest
wskazanie na rolę kultury, nawyków i potrzebę edukacji wśród osób starszych przez pryzmat nadmiaru czasu
wolnego i potrzeby wzmożonych relacji międzyludzkich. Dostęp do bankowości Internetowej czy mobilnej nie
byłby możliwy gdyby nie dostęp do nowoczesnych technologii, które usprawniają komunikację i dostęp do
infrastruktury publicznej. Społeczeństwo 5,0 jako kompleksowy program rządu Japonii wykorzystujący na
poziomie pionierskim nowoczesne technologie, sztuczną inteligencję oraz Internet Rzeczy zarówno w edukacji
seniorów, jak i budowaniu infrastruktury publicznej przyjaznej seniorom jest odpowiedzią na potrzeby i wyzwania
demograficzne.
Słowa kluczowe: senior, kultura, edukacja finansowa seniorów, nowoczesne technologie, Społeczeństwo 5,0,
sztuczna inteligencja, Internet Rzeczy, FinTech
CULTURE AND FINANCIAL EDUCATION OF SENIORS
IN THE ERA OF EXPANSION OF MODERN TECHNOLOGIES
Abstract
Globalization, technological development, urbanization, migration and changing gender standards affect the lives
of elderly people in a direct and indirect way. The number of surviving generations in the family has increased,
today it is more likely that these generations will be living separately. The response to the health and economic
needs of elderly people must summarize these current and projected trends and appropriately formulate the
principles of multidimensional senior care with housing infrastructure, neighbourhood assistance, social care
and counteract economic and financial exclusion, which depends on the inclusion / exclusion in different everyday
situations. The aim of the article is to indicate the role of culture, habits and the need for education
among elderly people through the prism of excess free time and the need for increased interpersonal relationships.
Access to Internet or mobile banking would not be possible if there were no access to modern technologies that
improve communication and access to public infrastructure. Society 5.0 as a comprehensive program of the
Japanese government using innovatively modern technologies, artificial intelligence and the Internet of Things in
the education of seniors, as well as in building public service infrastructure is the response to demographic needs
and challenges.
Keywords: senior, culture, financial education of seniors, modern tehnologies, Society %.0, artificial intelligence
(AI), Internet of Things, FinTech

KULTURA I EDUKACJA FINANSOWA SENIORÓW
W DOBIE EKSPANSJI NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII

Nowoczesne technologie pozwalają współcześnie na nieograniczony i szybki dostęp do informacji,
pożyczonych pieniędzy, wiedzy i ryzyka. W ujęciu definicyjnym w zależności od źródła senior to synonim osoby
starszej, w podeszłym wieku, sędziwej, mającej status emeryta. W domyśle osoba schorowana, w jakimś stopniu
niesamodzielna, z deficytem, wymagająca opieki członków rodziny, sąsiadów lub pomocy zewnętrznej. Wiek
kalendarzowy nie jest najwłaściwszym miernikiem nasilenia się procesów starzenia, jednak przyjmując go za
kryterium kwalifikacji i nazewnictwa seniorem bywa określana osoba, która ukończyła 60. rok życia. 122 Według
definicji przyjętej przez GUS zgodnie ze standardami EUROSTAT i OECD jest to ludność w wieku 65 lat i więcej
(lub 60 lat i więcej).123 Według definicji przyjętej przez Światową Organizację zdrowia (WHO) uznaje się za
początek starości wiek 60+, przy czym wyróżnia się trzy zasadnicze etapy tego procesu: od 60 – 75 lat wiek
podeszły (tzw. wczesna starość), od 75 – 90 lat wiek starczy (tzw. późna starość), 90. rok życia i powyżej - wiek
sędziwy (tzw. długowieczność) .124
Ryzyko w ujęciu definicyjnym stanowi nagłe, losowe zdarzenie, którego istnienia w procesie podejmowania
decyzji nie należy bagatelizować. Osoby starsze charakteryzują się skłonnością do ryzyka poprzez przesadną
ufność do instytucji finansowych, a także brak wiedzy ekonomicznej. Z drugiej strony jest to grupa klientów banku
posiadająca oszczędności, dociekliwa o wysokim potencjale produktowym i inwestycyjnym, podejmująca decyzje
w oparciu o trwale przyzwyczajenia i nawyki. Jednym z kluczowych elementów kontekstu podejmowania decyzji
ekonomicznych są nawyki. Ocenia się, że ponad 40% działań podejmowanych każdego dnia przez ludzi jest nie
ich świadomymi działaniami, lecz nawykami. Kluczowe nawyki inicjują proces, który z czasem przekształca
wszystko inne.125 W toku spotkań naukowych, kongresów, seminariów pojawia się pytanie na ile nowoczesne
technologie stanowią wyzwanie dla starszych osób, a na ile poprawiają jakość funkcjonowania na co dzień. Jeśli
senior pomija nowoczesne technologie, tym samym odbiera sobie szansę na dobrą jakość określonej części życia.
Przykładowo brak posiadania smartfonu warunkuje posiadanie konta bankowego i stanowi barierę dla włączenia
w system finansowy. Technologia obecnie ma charakter punktowy, co stanowi mentalny problem dla
przyzwyczajonej do stałych utartych i sprawdzonych przez lata nawyków określonej grupy społecznej. Racjonalny
wybór powinien być oparty o wartościowanie stosunku efektów do nakładów. Zastosowanie nowoczesnych
technologii poprawia i koordynuje funkcjonowanie dojrzałych grup społecznych w każdej sferze życia
publicznego.
Kultura jest nośnikiem wartości, tradycji przekazywanych pokoleniowo wśród określonego narodu, czy grupy
społecznej. Zamiłowania do pielęgnowania zwyczajów, wiary i elementów wpływających na tożsamość
kulturową. W zależności od kultury i czasów zmieniał się sposób postrzegania pieniądza. Bogactwo zarówno
dawniej jak i dziś jest symbolem statusu społecznego. Niegdyś jarmark był instytucją życia społecznego nie tylko
na Bliskim Wschodzie, ale również w naszym rejonie. Rozwój lokalnych targowisk, galerii handlowych jest
powrotem do jarmarków, gdzie ludzie spędzali dużo czasu, plotkowali i kupowali w bezpośrednim kontakcie ze
sprzedawcą. Żyli wśród ludzi i nie byli tak bardzo anonimowi, jak to ma miejsce obecnie. Market czy galeria
handlowa nie oddają charakteru i klimatu lokalnego bazarku, nowoczesność wyparła pozytywne aspekty relacji
międzyludzkich, które starsze pokolenie próbuje resztkami sił ocalić. 126 Dobre praktyki obrotu pieniądzem,
wymianą, czy przekazane z pokolenia na pokolenie umiejętne i racjonalne gospodarowanie pieniądzem są życiową
dewizą. Posiadanie oszczędności, czy skromnego majątku osobistego jest życiową koniecznością i decyduje o
bezpieczeństwie zdrowotnym i ekonomicznym, albo jego braku.
Edukacja odgrywa znaczącą rolę w procesie budowania świadomości ekonomicznej obywateli przez pryzmat
czynników demograficznych i kulturowych. Kultura może mieć wymiar wielozadaniowy. Kultura przekłada się
również na troskę o własne zdrowie. W osób starszych zachodzą istotne zmiany w układzie ruchu,
zdecydowanemu pogorszeniu ulega siła i unerwienie mięśni. Porównanie 40-latka i 80-latka to różnica około 40%.
Proces ten może być zdecydowanie wolniejszy nawet do 50%, warunkiem jest aktywny fizycznie i zdrowy styl
życia.127 Współczesne społeczeństwo staje się społeczeństwem „starzejącym się”. Obecnie ten proces mocno się
dynamizuje, a wskaźniki demograficzne wskazują, że ten trend w najbliższym czasie będzie się nasilał. Oczekuje
się, że do 2050 r. ogólnoświatowa populacja w wieku 60 lat i starszych wyniesie 2 miliardy, w porównaniu z 900
milionami w 2015 r. Obecnie 125 milionów osób ma 80 lat lub więcej. Do 2050 r. Prawie tyle osób (120 milionów)
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będzie mieszkało w samych Chinach, a 434 miliony ludzi w tej grupie wiekowej na całym świecie. Do 2050 r.
80% wszystkich osób starszych będzie mieszkać w krajach o niskim i średnim dochodzie. Według prognozy
Komisji Europejskiej w ciągu najbliższych 50 lat populacja Polaków zmniejszy się o ponad 7 mln i już w 2070
roku Polska może liczyć nie 38 milionów obywateli, a niespełna 31 milionów. Ponadto, w nie tak dalekiej
przyszłości udział osób w wieku powyżej 65 lat w Polsce wynosić ma 33,3%, co stanowić będzie czwarty
najwyższy odsetek w UE. Większy udział osób starszych będą miały jedynie kraje takie jak Portugalia (35,4%),
Grecja (33,9%) i Cypr (33,6%). Japończycy (30% populacji ma obecnie ponad 60 lat) już od 2015 r. budują,
zgodnie z planem, Społeczeństwo 5.0. Zamierzają dzięki nowym technologiom prześcignąć tempo starzenia się.
Duży udział osób starszych w społeczeństwie skutkuje wysokim wskaźnikiem obciążenia demograficznego,
czyli stosunku osób na emeryturze do aktywnych zawodowo. Obecnie na 2 emerytów przypada 8 osób
pracujących, jednakże w ciągu najbliższych 5 dekad liczba zmniejszy się do 3 osób pracujących. 128 Konieczne jest
zatem aktywizowanie zasobów ludzkich, w tym senioralnych. Wyniki badań amerykańskiej Fundacji Mac-Arthura
wskazują, że „około 70% procesów związanych ze starzeniem się oraz etapem życia zwanym starością – można
formować, poprawiać, słowem: można wywierać na te procesy pozytywny wpływ. Starość może być zdrowa i
dająca zadowolenie seniorowi” .129 Starość jest naturalnym i nieuniknionym etapem życia, w którym dochodzi do
istotnych zmian w sferze fizycznej, psychicznej i społecznej funkcjonowania człowieka. Oznacza to możliwość
wywierania wpływu i łagodzenia niekorzystnego wpływu procesu starzenia się zarówno w znaczeniu fizycznym
jak i psychicznym. Wszelkie formy aktywizacji osób starszych wpływają na poczucie przynależności i
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, którego symptomy pojawiają się w obliczu nadmiaru czasu wolnego.
Społeczeństwo 5.0 - całościowy program rządu Japonii
Program rządu Japonii Społeczeństwo 5.0 „Społeczeństwo skoncentrowane na człowieku, które równoważy
postęp gospodarczy z rozwiązywaniem problemów społecznych przez system wysoce integrujący cyberprzestrzeń
i przestrzeń fizyczną”, jest całościowym programem wykorzystania technologii dla poprawy jakości życia
seniorów. W programie Społeczeństwo 4,0 przekrojowe dzielenie się wiedzą i informacjami nie było
wystarczające. Ponieważ istnieje ograniczenie tego, co ludzie mogą zrobić, zadanie znalezienia niezbędnych
informacji z przepełnionych informacji i ich analizy stanowiło obciążenie, a nakład pracy i zakres działania były
ograniczone ze względu na wiek i zdolności. Reforma społeczna (innowacja) w społeczeństwie 5.0 doprowadzi
do powstania przyszłościowego społeczeństwa, które przełamuje istniejące poczucie stagnacji, społeczeństwa,
którego członkowie wzajemnie się szanują, przekraczając pokolenia, oraz społeczeństwa, w którym każda osoba
może przewodzić aktywne i przyjemne życie. Społeczeństwo 5.0 osiąga wysoki stopień zbieżności między
cyberprzestrzenią (przestrzeń wirtualna) a przestrzenią fizyczną (przestrzeń rzeczywista). W przeszłym
społeczeństwie informacyjnym (społeczeństwo 4.0) ludzie uzyskiwali dostęp do usługi w chmurze (bazy danych)
w cyberprzestrzeni za pośrednictwem Internetu i wyszukiwali, odzyskiwali i analizowali informacje lub dane. W
Społeczeństwo 5.0 ogromna ilość informacji z czujników w przestrzeni fizycznej gromadzona jest w
cyberprzestrzeni. W cyberprzestrzeni te duże dane są analizowane przez sztuczną inteligencję (AI), a wyniki
analizy są przekazywane ludziom w przestrzeni fizycznej w różnych formach. Proces ten przynosi nową wartość
przemysłowi i społeczeństwu w sposób wcześniej niemożliwy. Można powiedzieć, że środowisko otaczające
Japonię i świat znajduje się w erze drastycznych zmian. W miarę wzrostu gospodarki życie staje się zamożne i
wygodne, rośnie zapotrzebowanie na energię i żywność, wydłuża się życie, a społeczeństwo się starzeje. Ponadto
postępuje globalizacja gospodarki, silna konkurencja międzynarodowa, postępuje koncentracja bogactwa i wzrost
nierówności regionalnych. Problemy społeczne, które należy rozwiązać w opozycji (jako kompromis) do takiego
rozwoju gospodarczego, stają się coraz bardziej złożone. Konieczne jest podjęcie działań w celu ograniczenia
emisji gazów cieplarnianych (GHG), zwiększenia produkcji i zmniejszenie ubytków żywności, a także
ograniczenie kosztów związanych ze starzeniem się społeczeństwa, W obliczu tak poważnych ciągłych zmian na
świecie nowe technologie, takie jak Internet Rzeczy, robotyka, sztuczna inteligencja i duże zbiory danych mogą
wpływać na sytuację społeczeństwa, Japonia dąży do tego, aby społeczeństwo 5.0 stało się rzeczywistością jako
nowe społeczeństwo, które włącza te nowe technologie do wszystkich gałęzi przemysłu i działań społecznych i
jednocześnie osiąga zarówno rozwój gospodarczy, jak i rozwiązanie problemów społecznych.
Schemat nr 1: Społeczeństwo 5,0
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W celu
zrównoważenia postępu gospodarczego i rozwiązania
Źródło: Cabinet Office,
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dostęp z dnia 29.09.2019 r.
problemów społecznych
Źródło: Cabinet, Office, https://www8.cao.go.jp/cstp/english/society5_0/index.html, dostęp z dnia 29.09.2019 r.
W Society 5.0 nowa wartość stworzona dzięki innowacjom wyeliminuje różnice regionalne, związane z
wiekiem, płcią i językiem oraz umożliwi dostarczanie produktów i usług dokładnie dostosowanych do
różnorodnych indywidualnych potrzeb i ukrytych potrzeb. W ten sposób możliwe będzie stworzenie
społeczeństwa, które może zarówno promować rozwój gospodarczy, jak i znajdować rozwiązania problemów
społecznych. Osiągnięcie takiego społeczeństwa nie obejdzie się jednak bez jego trudności, a Japonia zamierza
stawić im czoła, chcąc być pierwszym na świecie jako kraj borykający się z trudnymi problemami, przedstawiając
modelowe przyszłe społeczeństwo. Do tej pory w społeczeństwie na ogół priorytetowo traktowano systemy
społeczne, gospodarcze i organizacyjne, w wyniku czego powstały luki w produktach i usługach, które jednostki
otrzymują na podstawie indywidualnych zdolności i innych powodów. W przeciwieństwie do tego społeczeństwo
5.0 osiąga zaawansowaną konwergencję między cyberprzestrzenią a przestrzenią fizyczną, umożliwiając opartej
na sztucznej inteligencji i dużych robotach sztucznej inteligencji wykonywanie lub wspieranie, jako agent, pracy
i dostosowań, które do tej pory wykonywali ludzie. Uwalnia to ludzi od codziennej uciążliwej pracy i zadań, w
których nie są szczególnie dobrzy, a poprzez tworzenie nowej wartości umożliwia dostarczanie tylko tych
produktów i usług, które są potrzebne osobom, które ich potrzebują w czasie, gdy są potrzebne, optymalizując w
ten sposób cały system społeczny i organizacyjny. Jest to społeczeństwo skoncentrowane na każdej osobie, a nie
na przyszłości kontrolowanej i monitorowanej przez sztuczną inteligencję (AI) i roboty. Osiągnięcie
społeczeństwa 5.0 dzięki tym atrybutom umożliwiłoby nie tylko Japonii, ale także światu osiągnięcie rozwoju
gospodarczego przy jednoczesnym rozwiązywaniu kluczowych problemów społecznych. Przyczyniłby się
również do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju ustanowionych przez Organizację Narodów
Zjednoczonych. Japonia dąży do tego, aby stać się pierwszym krajem na świecie, który stworzył społeczeństwo
skoncentrowane na ludziach (Society 5.0), w którym każdy może cieszyć się wysoką jakością życia pełną
wigoru. Zamierza to osiągnąć poprzez zastosowanie zaawansowanych technologii w różnych branżach i
działaniach społecznych oraz wspieranie innowacji w celu stworzenia nowej wartości. 130
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Fenomen Uniwersytetów III Wieku w kształtowaniu ustawicznych postaw edukacyjnych seniorów
Celem powstania placówki edukacyjnej Uniwersytetu Trzeciego Wieku skierowanej do osób w wieku
poprodukcyjnym była aktywizacja ludzi starszych, a także wykorzystanie potencjału osób starszych na rynku
pracy – wiedzy, umiejętności i doświadczenia życiowego, dla rozwoju gospodarczego i społecznego kraju.
Zadaniem uniwersytetu trzeciego wieku jest przede wszystkim organizowanie i prowadzenie wykładów,
seminariów, zajęć regularnych, w tym warsztatów, kursów, kół zainteresowań, a także działalność kulturalnoartystyczna i nierzadko działalność społeczna na rzecz potrzebujących. Uczelnie wyższe są dla seniorów miejscem
spotkań, wymiany poglądów, podzielenia się wiedzą, spostrzeżeniami i nabycia dodatkowych umiejętności
również z zakresu obsługi nowoczesnych technologii przydatnych w codziennym funkcjonowaniu. W ofercie
programowej znajdują się: wykłady, seminaria, konwersatoria, lektoraty, sekcje, kluby, warsztaty, szkolenia,
imprezy kulturalne. W niektórych nawet zajęcia wakacyjne w formie wyjazdów, wczasów, czy zajęć na ogródkach
działkowych. Uniwersytety Trzeciego Wieku są finansowane z różnych źródeł. Może to być sponsoring, granty,
składki członkowskie, dofinansowanie z budżetu miasta lub regionu. W wyjątkowych wypadkach, np. w Hiszpanii
uniwersytety finansowane są przez państwo. Obecnie osoby starsze stanowią prawie 13% polskiego
społeczeństwa, a liczy się, że za 15 lat będą już stanowić 17% ogółu ludności w Polsce. Przemiany ekonomiczne,
gospodarcze, postęp techniczny i ekonomiczny sprawiły, że to właśnie ta grupa polskiego społeczeństwa najmniej
zyskała na tych przeobrażeniach, jakie dokonywały się na świecie i w Polsce w ostatnich latach. Często osoby te
musiały rezygnować z dalszej edukacji, z przyczyn ekonomicznych czy losowych. W efekcie konieczności
dokonania pewnego przewartościowania z powodów losowych niezaspokojone pozostały takie potrzeby jak
potrzeba samokształcenia, potrzeba poszerzania wiedzy i umiejętności, potrzeba stymulacji psychicznej i
fizycznej, możliwość realizacji młodzieńczych marzeń, które były dotychczas nie do pogodzenia z życiem
zawodowym i obowiązkami wobec rodziny. W Polsce obecnie żyje 6,5 mln emerytów. 131 W 2018 r. w Polsce
prowadziło działalność 640 uniwersytetów trzeciego wieku.
Wykres nr 1: Słuchacze Uniwersytetu III Wieku według wieku
16,40%

11,70%

71,90%
Do 60 roku życia

61-75 lat

76 lat i więcej

Źródło: Uniwersytety Trzeciego Wieku w Polsce w 2018 r., GUS, 29.03.2019 r., s. 3.
We wszystkich badanych UTW w Polsce studiowało łącznie 113,2 tys. słuchaczy, w tym 95,4 tys. kobiet.
Najwięcej studiujących seniorów to osoby w wieku 61-75 lat (71,9%). Pod względem poziomu wykształcenia
dominowały osoby z wykształceniem średnim (50,5%), w drugiej kolejności z wykształceniem wyższym (37,9%),
najwięcej słuchaczy miało status emeryta (87,9%).132 W 2018 r. w Polsce działało 640 uniwersytetów trzeciego
wieku, tj. podmiotów, których głównym celem jest działalność edukacyjna, integracja oraz aktywizacja osób
starszych w celu poprawy jakości życia oraz zwiększenia ich uczestnictwa w życiu społecznym. Uniwersytety
trzeciego wieku (UTW) działały na terenie wszystkich województw, z tego najwięcej 80 jednostek, położonych
było na terenie województwa mazowieckiego. 133
Za początek ideologii Uniwersytetów Trzeciego Wieku przyjmuje się rok 1972 r., kiedy profesor Uniwersytetu
w Tuluzie, Pierre Vellas doprowadził do spotkania 40 seniorów w celu wymiany poglądów oraz poznania
oczekiwań. Wówczas opracowano trzy postulaty:
 potencjał medyczny uniwersytetu powinien służyć propagowaniu wiedzy na temat utrzymania zdrowia w
wieku starczym,
 upowszechniana wiedza o kulturze powinna być wzbogacona o doświadczenie i wiedzę ludzi starszych,
 potencjał badawczy powinien zostać zmobilizowany dla rozwiązywania problemów ludzi starszych oraz
starości.
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Emerytury i Renty w 2017 r., GUS, Warszawa 2018.
Wyniki badań własnych w pełni pokrywają się z wynikami badań realizowanymi na dużych próbach.
Niespełna 12% objętych badaniem seniorów w przedziale wiekowym 60-75 plus jest słuchaczami Uniwersytetu
III Wieku. Ze względu na płeć kobiet jest dwukrotnie więcej a niżeli mężczyzn. Ze względu na wzrost
współczynnika feminizacji w starszych przedziałach wiekowych kobiet w zależności od przedziału wiekowego
jest kilkakrotnie więcej a niżeli mężczyzn.
133
Uniwersytety III Wieku w Polsce w 2018 r, GUS 2019, https://stat.gov.pl/obszarytematyczne/edukacja/edukacja/uniwersytety-trzeciego-wieku-w-polsce-w-2018-r-,10,2.html, s. 3.
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Powstanie uniwersytetów trzeciego wieku miało szerszy kontekst społeczny. W Europie i na świecie
zaczął się coraz gwałtowniejszy proces starzenia się ludności. Ponadto młodzież na uniwersytetach Europy
Zachodniej chciała zreformować uczelnie w celu pozyskania nowych słuchaczy i środków finansowych, a dla
kadry naukowej uczelni: pola dla pracy dydaktycznej i badawczej. 134 Uniwersytety trzeciego wieku zaczęły
otwierać się dla ludzi w średnim wieku i młodszym, dwadzieścia lat później istniało we Francji ponad 40
placówek edukacyjnych.
Proces edukacji ludzi starszych można podzielić na dwa okresy. Pierwszy trwający do końca lat 60.
traktował kształcenie seniorów jako formę polityki społecznej. Zwolennikiem tej teorii jest amerykański
gerontolog Harry R. Moody, w latach siedemdziesiątych McClusky wysunął tezę o pozytywnej naturze edukacji
i potencjale, który posiada każda osoba bez względu na wiek.135 Dalsze kierunki rozwoju UTW powinny
uwzględniać możliwość wykorzystania nowoczesnych technologii z uwzględnieniem w edukacji metod elearningu oraz technologii cyfrowych w oparciu o zastosowanie technik z zakresu geragogiki.

Zastosowanie nowoczesnych technologii w praktyce
Seniorzy należą do grupy społecznej, która z niezwykłą ostrożnością i przezornością podchodzi do
stosowania nowoczesnych technologii w praktyce. Z drugiej strony mają naturalną potrzebę wiedzy, kontaktu i
budowania relacji międzyludzkich. Zdają sobie sprawę, że w dobie rozwoju i nieustannego postępu
nowoczesnych technologii nie pozostaje nic innego jak wpisać się w ten nurt i w jakimś stopniu dostosować się
do oczekiwań rynku i rodziny, chociażby poprzez posiadanie telefonu z dostępem do Internetu. Możliwość
swobodnego poruszania się w sieci, czy korzystanie z bankowości elektronicznej czy mobilnej w przypadku
osób starszych nie są zjawiskiem powszechnym.
Z badań prowadzonych przez CBOS wynika, iż 69% osób
dorosłych w Polsce korzysta z Internetu przynajmniej raz w tygodniu.136 Spośród nich tylko około 22%
stanowią osoby powyżej 55. roku życia. Trend ten przyjmuje tendencję wzrostową, lecz nie tak intensywnie, jak
w przypadku młodszego pokolenia. Urząd Komunikacji Elektronicznej przeprowadził badania, w których aż
31% seniorów stwierdziło, że Internet nie jest im po prostu potrzebny do codziennego funkcjonowania. Prawie
jedna czwarta z kolei tłumaczyła, że nie korzysta z możliwości sieci, gdyż nie ma podstawowej wiedzy na temat
użytkowania komputera i nie rozumie sposobu działania Internetu. 14% stwierdziło, że surfowanie po sieci jest
dla nich zbyt trudne, a co dziesiąty senior nie posiada odpowiedniego sprzętu. Do innych przeszkód należą:
niedostosowanie stron www do osób słabiej widzących, czy przekonanie, że w wirtualnej rzeczywistości
znajdują się informacje potrzebne tylko osobom młodym. Z drugiej strony - w Polsce co dziesiątym
użytkownikiem Facebooka jest właśnie senior. Media społecznościowe ułatwiają utrzymywanie kontaktu z
rodziną (która np. mieszka poza granicami kraju) i osobami o podobnych zainteresowaniach. Internet pozwala
także na zrobienie przemyślanych zakupów, porównanie cen różnych produktów lub prowadzenie własnego
bloga. Lukę na rynku wydawniczym wypełnia pozycja książkowa ”Całościowa edukacja finansowa”. Teoria i
praktyka, która skierowana jest zarówno do teoretyków, jak i praktyków gospodarczych, dotyka zarówno
aspektów społecznych, finansowych w ujęciu międzypokoleniowym przez pryzmat nowoczesnych
technologii.137

Wykres nr 2: Odsetek korzystających z Internetu (w %)

O. Czerniawska: Edukacja osób Trzeciego Wieku, [w:] Wujek T. (red.), Wprowadzenie do andragogiki,
Wydawnictwo ITE, Warszawa1996, ss. 232-233.
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J. Halicki: Edukacja seniorów w aspekcie teorii kompetencyjnej. Studium historyczno-porównawcze, Wyd.
Uniwersyteckie, Białystok 2000, s. 51.
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J. K. Solarz, J. Klepacki, K. Waliszewski, A. Trzaskowska-Dmoch, S. Wojciechowska-Filipek (red.
nauk.): Całościowa edukacja finansowa. Teoria i praktyka, Wyd. SAN, Warszawa –Łódź 2018.
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Powszechne jest korzystanie z Internetu wśród najmłodszych respondentów i w wieku 25–34 lata.
Online jest także większość badanych w wieku 35 do 44 lat oraz dwie trzecie w przedziale wiekowym
45 do 54 lat. Offline pozostaje blisko połowa Polaków w wieku 55–64 lata i trzy czwarte najstarszych
(w wieku 65 lat i więcej).

Wykres nr 3: Średnia liczba godzin spędzanych on-line według wieku (w %)
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Źródło: Korzystanie z Internetu, Komunikat z badań, CBOS, Nr 62/2018,
https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2018/K_062_18.PDF, dostęp z dnia 25.09.2019 r.

Niemal wszyscy użytkownicy Internetu (99%) korzystają z niego w domu. Połowa (50%) łączy się z siecią
również w szkole lub pracy, nieliczni (3%) – w kawiarenkach internetowych. Blisko jedna trzecia (31%)
korzysta z Internetu także w innych miejscach niż wymienione.

Zastosowanie nowoczesnych technologii w edukacji finansowej osób starszych
Podczas Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości, który odbył się 27 marca 2019 r. podano
do wiadomości,138 że prawie połowa Polaków (49%) ocenia swoją wiedzę o finansach jest małą lub bardzo małą,
a tylko 8% jako dobrą lub bardzo dobrą. Informacje na temat finansów i ekonomii Polacy najchętniej czerpią z
mediów (68%) i Internetu (66%). Dla połowy ankietowanych to banki i inne instytucje finansowe są ważnym
źródłem wiedzy ekonomicznej. Ze względu na preferowaną formę przyswojenia wiedzy z podstaw finansów,
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Badanie “Poziom wiedzy finansowej Polaków 2019” przeprowadzone zostało na zlecenie Warszawskiego
Instytutu Bankowości (WIB) i Fundacji Giełdy Papierów Wartościowych (FGPW) przez firmę Indicator na
ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie dorosłych 500 osób w dniach 7-13 marca br. Badanie osób z sektora
bankowego przeprowadzone zostało na zlecenie Związku Banków Polskich w ramach “Monitora Bankowego”
przez Kantar TNS w lutym 2019 r.

bankowości czy inwestowania 68% respondentów wskazało na spotkania bezpośrednie, ze szczególnym
uwzględnieniem lekcji i wykładów. Zrozumiałe i czytelne dla 55% respondentów są poradniki i infografiki, a
także filmy edukacyjne oraz platformy e-learningowe (odpowiednio po 53%).139 Pracownicy banku zostali
zapytani w lutym 2019 r. jak oceniają poziom wiedzy klientów banków, ponad połowa klientów (56%) wykazuje
ją na poziomie przeciętnym, a prawie jedna trzecia (27%) na dobrym. Zdaniem pracowników podnosi się
stopniowo poziom wiedzy finansowej klientów. Jeśli chodzi o najtrudniejsze zagadnienia dla klientów banków,
to cyberbezpieczeństwo (24%), jednak na pierwszym miejscu znalazło się inwestowanie (62%). 40% badanych
zna kilka narzędzi służących odkładaniu pieniędzy i planuje ich zastosowanie na cele emerytalne. Wśród osób w
wieku 18-34 lat ten odsetek wynosi aż 66%, Szczególnie nisko swoje podstawy znajomości ekonomii, oceniają
młodzi w wieku 18-34 lata (57% wskazań) oraz najstarsi powyżej 65. roku życia (56% wskazań). Duże
problemy ten obszar wiedzy sprawia również mieszkańcom wsi. 58% badanych nie określa własnego poziomu
znajomości zagadnień finansowych nawet jako przeciętnego. Polacy najsłabiej oceniają swoją wiedzę z zakresu
cyberbezpieczeństwa (65%), na niższym poziomie w odniesieniu do kredytów i pożyczek (44%). Problemem dla
seniorów jest nie tylko wiedza finansowa, ale w znacznej mierze brak umiejętności zastosowania w praktyce
nowoczesnych technologii, jak choćby swobodne poruszanie się po Internecie. Nowoczesne technologie mają
praktyczne zastosowanie w pośrednictwie finansowym. Uznaje się, że Financial Technology są to takie zmiany
technologiczne które rodzą innowacje finansowe, które pozwalają na zmianę modeli biznesowych, aplikacji,
procesów i produktów, które skutkują wymiernymi efektami na rynkach finansowych oraz w instytucjach
pośrednictwa finansowego. Zmiany w praktyce technologii finansowych polegające m.in. na szyfrowaniu
danych, planowaniu emerytalnym, bezgotówkowych płatnościach i rozliczeniach są to przykłady wybranych
innowacji Bodźcem do ich rozwoju są m.in.: asymetria informacji, potrzeba poprawy efektywności
komunikowania się między uczestnikami rynków finansowych, walka z wykluczeniem finansowym osób
starszych.140
Wysoki odsetek osób aktywnych w Internecie stwarza potrzebę zwiększania świadomości na temat
cyberzagrożeń także wśród osób starszych. Badania pokazują, że zdecydowana większość pytanych seniorów
(55%) ocenia swoją wiedzę na temat bezpiecznego korzystania z Internetu i bankowości internetowej jako
przeciętną, co potwierdza konieczność prowadzenia szerokich działań edukacyjnych w ramach realizowanego
programu edukacji ekonomicznej w Europie „Bankowcy dla Edukacji”.
Według raportu InfoSenior, w 2018 r. dostęp do Internetu deklarowało 84% gospodarstw domowych.
W grupie seniorów, którzy swobodnie poruszają się w sieci 94% seniorów posiadających dostęp do sieci
korzysta z bankowości internetowej, a 68% z nich robi to co najmniej raz w tygodniu. Nieco mniejszą
popularnością wśród polskich seniorów cieszy się natomiast bankowość mobilna. Ponad połowa, bo aż 56% z
pytanych, nie korzysta z tego typu udogodnień. Tylko co czwarty ankietowany korzysta z zainstalowanej
aplikacji banku przynajmniej raz w tygodniu. Największą trudność seniorzy mają ze zrozumieniem
skomplikowanego języka bankowego i treści umów, 6% badanych ma trudność w obsłudze bankowości
internetowej. Zdecydowana większość emerytów, posiadających dostęp do sieci deklaruje, że korzysta aktywnie
z bankowości internetowej, a 68% z nich robi to co najmniej raz w tygodniu. 141

139 Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości 2019. Tylko 8% Polaków dobrze ocenia swoją wiedzę

o finansach, https://alebank.pl/kongres-edukacji-finansowej-i-przedsiebiorczosci-tylko-8-proc-polakowdobrze-ocenia-swoja-wiedze-o-finansach/, dostęp z dnia 24.09.2019 r.
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J. K. Solarz: Reputacja technologii finansowych (FinTech), /tekst złożony do druku/. Monografia pod red. K.
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InfoSenior 2019, Raport ZBP, styczeń 2009 r.,
https://www.nzb.pl/images/Aktualnosci/do.pobrania/Raport.infosenior.2019.pdf

Wykres nr 4: Odsetek seniorów korzystających z bankowości internetowej (w %
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Źródło: Badanie Instytutu Badań Pollster na zlecenie ZBP, grudzień 2018 r.
Zdecydowanie mniej praktykowana wśród polskich seniorów jest bankowość mobilna, 56% badanych
seniorów nie korzysta z tego typu udogodnień. Tylko co czwarty ankietowany korzysta z zainstalowanej
aplikacji banku przynajmniej raz w tygodniu. Czynnikiem wpływającym na mniejszą popularność bankowości
mobilnej jest z pewnością bardziej skomplikowana dla osób starszych obsługa smartfonów, którzy jednakże nie
mają problemów z posługiwaniem się kartami płatniczymi, które są najpopularniejszą formą transakcji
pieniężnych. Aż 80% objętych badaniem seniorów wskazuje, że korzysta z niej często lub bardzo często, z czego
58% przynajmniej kilka razy w tygodniu. Zaledwie 4% badanych korzysta z kart sporadycznie lub wcale, bądź
nie posiada karty w ogóle.

Wykres nr 5: Odsetek seniorów korzystających z bankowości internetowej (w %)
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Źródło: Badanie Instytutu Badań Pollster na zlecenie ZBP, grudzień 2018 r.
Badania przeprowadzone w 2015 r. na Uniwersytecie III Wieku w Nowym Sączu potwierdziły, że
objęci badaniem seniorzy w większości kobiety z wykształceniem średnim poszukują w Internecie dostępu do
informacji i kultury, korzystają z bankowości elektronicznej, z portali społecznościowych. Wykształcenie i
miejsce zamieszkania odgrywa istotną rolę w potrzebie samokształcenia, dostępie do nowoczesnych technologii
oraz masowej kultury.142 Obserwacje te potwierdzają potrzebę nieustannego kształcenia, przeciwdziałania
wykluczeniu cyfrowemu, potrzebę kontaktów społecznych, zagospodarowania kreatywnie przestrzeni czasowej,
pracy nad ciałem i umysłem w celu przeciwdziałania procesom starzenia. Na poziomie biologicznym starzenie
się prowadzi to do stopniowego zmniejszenia zdolności fizycznych i umysłowych, wzrostu ryzyka choroby, a
ostatecznie śmierci. Jednak zmiany te nie przebiegają w sposób liniowy, są jedynie swobodnie powiązane z
wiekiem danej osoby. Część 70-latków cieszy się wyjątkowo dobrym zdrowiem i funkcjonowaniem, inne 70latki są słabe i wymagają pomocy zewnętrznej. Oprócz zmian biologicznych starzenie się wiąże się również z
innymi zmianami życia, takimi jak przejście na emeryturę, przeniesienie do bardziej odpowiednich warunków
mieszkaniowych oraz śmierć przyjaciół i partnerów. W opracowaniu strategii opieki nad osobami starszymi w
perspektywie długookresowej należy rozważyć wdrożenie metod łagodzących straty związane ze starszym
wiekiem, ale także takich, które mogą wzmocnić powrót do zdrowia, adaptację i wzrost psychospołeczny przy
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A. Niemczyk: Seniorzy wobec nowoczesnych technologii, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Ekonomia 7, Nr 303/2016, ss. 102-113.

uwzględnieniu bezpieczeństwa finansowego i ekonomicznego osób starszych.143 Nie ma „typowej” starszej
osoby. Około 80-latków ma zdolności fizyczne i psychiczne podobne do wielu 20-latków. Inne osoby
doświadczają znacznego spadku zdolności fizycznych i umysłowych w znacznie młodszym wieku.
Kompleksowa reakcja na zdrowie publiczne musi uwzględniać szeroki zakres doświadczeń i potrzeb osób
starszych. Różnorodność obserwowana w starszym wieku nie jest przypadkowa. Duża część wynika z
fizycznego i społecznego środowiska ludzi oraz wpływu tych środowisk na ich możliwości i zachowania
zdrowotne. Relacje, jakie mamy z naszymi środowiskami, wypaczają cechy osobiste, takie jak rodzina, w której
się urodziliśmy, nasza płeć i pochodzenie etniczne, co prowadzi do nierówności w zdrowiu. Znaczna część
różnorodności w starszym wieku wynika ze skumulowanego wpływu tych nierówności zdrowotnych w ciągu
całego życia.
Podsumowanie
Polityka zdrowia publicznego musi być opracowana w oparciu o nowoczesne technologie w celu
zmniejszenia, a nie wzmocnienia nierówności. Świadomy i dojrzały senior poruszający się swobodnie w sferze
nowoczesnych technologii nie musi być samotny, chory, wykluczony finansowo i społecznie. Dostęp do
infrastruktury publicznej z wykorzystaniem komunikatorów, platform, aplikacji i cyberprzestrzeni pozwala na
dbanie o kwestie zdrowotne, społeczne i finansowe, również przynosi satysfakcję osobistą z pokonania własnych
barier, schematów i ograniczeń. Po upowszechnieniu smartfonów i robotów powstał program społeczeństwo 5.0,
po demokratyzacji finansów i edukacji program Uniwersytetów III Wieku. Oznacza to, że kontekst społeczny w
którym wykorzystywana jest technologia ma zasadnicze znaczenie dla społecznych efektów jej zastosowania.
Nie ma determinizmu demograficznego, bo data starości jest przesuwana z 60 na 70 lat lub 85 jak w Japonii
wobec cesarza. Nie ma determinizmu technologicznego, edukacja cyfrowa potrzebna jest dla seniorów w nie
mniejszej skali niż edukacja finansowa dla juniorów. I demografia i technologia otwierają przestrzeń dla
poprawy jakości życia w pełnym jego cyklu.
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ZARZĄDZANIE FINANSAMI OSOBISTYMI W DOBIE OTWARTEJ BANKOWOŚCI
Streszczenie: W artykule przedstawiono istotę serwisów wspomagających zarządzanie finansami osobistymi ze
szczególnym zwróceniem uwagi na zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa. Wejście w życie
nowych zasad dotyczących jednolitego rynku płatności, zwiększenia bezpieczeństwa transakcji i finansów oraz
możliwość korzystania z otwartej bankowości, stawia wiele wyzwań przed oferentami bankowości cyfrowej.
Celem artykułu jest analiza narzędzi cyfrowych wykorzystywanych w procesie zarządzania finansami osobistymi,
szczególnie w obliczu bezpieczeństwa oraz zmian regulacyjnych zachodzących na rynkach finansowych.
Dokonano analizy aplikacji mobilnych oraz banków cyfrowych popularnych w Polsce i na rynkach zagranicznych,
jednakże najwięcej uwagi w opracowaniu poświęca się rozwiązaniom dostępnym w Polsce. Autora stawia tezę,
że rola serwisów wspomagających proces zarządzania finansami osobistymi wzrasta nie tylko z powodu
wysokiego poziomu bezpieczeństwa, ale również z powodu zachodzących zmian w trendach płatniczych.
Summary: The article presents the essence of services supporting personal finance management with special
attention to maintaining the highest safety standards. The entry into force of the new rules on the single payment
market, increased sacurity of transactions and finance and also the possibility of using open banking poses many
challenges for digital banking providers. The aim of the article is to analyse digital tools used in personal finance
management, particularly in the face of security and regulatory developments in financial markets. The analysis
of mobile applications and digital banks popular in Poland and foreign markets has been analysed, however, the
most attention in the paper is devoted to solutions available in Poland. The author puts the thesis that the role of

services supporting personal financial management is increasing not only because of the high level of security, but
also due to changes in payment trends.
Słowa kluczowe: finanse osobiste, Personal Finance Management, otwarta bankowość, bezpieczeństwo.

Wprowadzenie
Globalizacja i technologia wywołują zmiany na rynkach finansowych. Szczególnie złożona sytuacja cechuje
rynek usług bankowych, gdzie rewolucja cyfrowa wywiera coraz większy wpływ na banki. Pomimo znaczącego
zaawansowania wielu podmiotów technologicznie, to wciąż horyzont działań nie jest integralny i systemowy, co
wpływa na dywersyfikację serwisów do zarządzania finansami osobistymi. Jednym z istotnych elementów
zarządzania finansami osobistymi jest gromadzenie danych potrzebnych do przeanalizowania sytuacji finansowej
konsumenta144. Mnogość instrumentów i operacji finansowych powoduje, że ilość docierających do nas informacji
jest zbyt duża i wpływa na skrzywiony obraz finansów. Efektem takiej sytuacji mogą być nieoptymalne i
nietrafione decyzje finansowe.
Głównym celem nowych regulacji prawnych PSD2145 (Payment Services Directive 2), jest zapewnienie
najwyższych standardów bezpieczeństwa usług finansowych przy zachowaniu zasady konkurencyjności oraz
lepszej kontroli finansów konsumenta. W tym celu dużą rolę odrywają serwisy wspomagające zarządzanie
finansami. Są to zarówno aplikacje bankowe oraz zewnętrzne, ogólnodostępne aplikacje. Personal Finance
Management to cenne źródło do pozyskiwania, grupowania oraz personalizacji danych dotyczących finansów
konsumenta. Ideą serwisów PFM jest wspomaganie kompleksowego zarządzania finansami osobistymi poprzez
różne kanały, jak m.in. strony internetowe, programy oraz aplikacje. W celu osiągnięcia lepszej efektywności w
planowaniu finansów osobistych146, potrzebne jest eksperymentowanie i współpraca między usługodawcą a
klientem147, tak by możliwa była reorientacja modeli biznesowych i budowa platform o największym wskaźniku
personalizacji produktów i usług. Postępująca digitalizacja tradycyjnych banków jest ciągle wyzwaniem i niewiele
z nich osiąga sukces, a tym samym często ustępuje pola dla w pełni cyfrowych graczy rynkowych – banków
cyfrowych.

Cel i metody
Celem artykułu jest analiza narzędzi cyfrowych wykorzystywanych w procesie zarządzania finansami
osobistymi, szczególnie w obliczu bezpieczeństwa oraz zmian regulacyjnych zachodzących na rynkach
finansowych. W literaturze finanse osobiste nazywane są także finansami gospodarstw domowych lub finansami
konsumenckimi, które zajmują się stosunkami ekonomicznymi i polegają na gromadzeniu i wydatkowaniu
zasobów pieniężnych148. Prawidłowe wykorzystanie zasobów finansowych wymaga długofalowego planowania i
w istocie kontrolowania. Do najważniejszych obszarów decyzyjnych jednostek, gospodarstw domowych należą
m.in. decyzje związane z zarządzaniem gotówką, zobowiązaniami finansowymi, oszczędnościami krótko i
długoterminowymi, inwestycjami, ubezpieczeniem oraz kwestiami podatkowymi 149. Ponadto, na decyzje
finansowe wpływają społeczne oraz psychologiczne czynniki jak m.in. oszczędność czasu, wygoda, dostępność w
każdym miejscu i czasie, bezpieczeństwo, zaufanie do instytucji, opinia i wpływ najbliższego otoczenia.
Artykuł prezentuje syntetyczne wyniki wybranych, opublikowanych badań empirycznych w latach 2018-2019,
dotyczących postaw społecznych wobec bankowości cyfrowej i ich świadomości finansowej w przedmiotowym
zagadnieniu. Rozważania oparte zostały na źródłach literatury polskiej i zagranicznej, ze względu na aktualność
oraz praktyczny wymiar poruszanych zagadnień, wykorzystano w przewadze zasoby internetowe.
Istota „otwartej bankowości”
Kołem napędowym zmian w otwartej bankowości są dwa czynniki. Po pierwsze, regulator narzucający
rozwiązania prawne zobowiązujące banki do otwarcia się na podmioty trzecie (Thrid Party Providers). Po drugie,
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to rynek napędza konieczność zmian oraz perspektywę korzyści jakie mogą wyniknąć z nawiązania współpracy z
podmiotami współpracującymi. Wykorzystanie otwartej bankowości nie jest nowością na światowych rynkach.
Kraje azjatyckie, jak Singapur już w 2016 roku szczegółowo określił zasady projektowania interfejsów, wytyczne
implementacyjne. Japonia również podejmuje działania wspierające rozwój otwartej bankowości poprzez
ustandaryzowanie procesu stawania się TTP. Proces otwarcia się na chociaż jeden podmiot trzeci powinien
zakończyć się w Japonii przed 2020 rokiem. Rozdrobniony rynek Ameryki Północnej powiązany ściśle z
regulacjami stanowymi wykorzystuje technikę screen scrapingu150 do uzyskiwania koniecznych do realizacji
usług danych. Ponadto, Australia jest przykładem, gdzie podobnie jak w Unii Europejskiej rozwój otwartej
bankowości napędzany jest przez regulacje prawne. Zakończenie procesu wdrażania w Australii nastąpiło w lipcu
2019 roku. Z drugiej strony są kraje, które nie zdecydowały się na rozpoczęcie procesu otwartej bankowości, jak
np. kraje afrykańskie151.
Termin otwartej bankowości152 odnosi się do ogółu usług oraz technologii w obszarze finansów, które są oparte
o interfejsy153, umożliwiające podmiotom trzecim wykorzystanie danych lub usług udostępnianych przez
instytucje np. banki. Cechą charakterystyczną otwartej bankowości jest transparentność w dostępie do danych
finansowych oraz swoboda w ich zarządzaniu. Założenia otwartej bankowości należy rozpatrywać w trzech
obszarach: technologicznym, prawno-regulacyjnym oraz na kanwie świadczenia usług opartych o nowe modele
biznesowe154. Doskonałym przykładem są narzędzia do zarządzania finansami osobistymi, gdzie otwarte interfejsy
programistyczne (Application Programming Interface) zbierają informacje z rynku o aktywności finansowej
klienta155.
Istnienie otwartej bankowości warunkowane jest przepisami prawa Dyrektywy unijnej PSD2, która wniosła
elementarne zmiany do dyrektywy PSD (2007/06/WE)156. Głównym celem Dyrektywy PSD2 jest poszerzenie ram
prawnych wraz z dookreśleniem zasad świadczenia usług płatniczych, co przełoży się na treść ustawy o usługach
płatniczych. Klienci korzystający z narzędzi podmiotów trzecich (np. fintechów), zyskają dostęp do nowych
funkcji i narzędzi, które mogą integrować kilka rachunków bankowych. Przedmiotowa Dyrektywa wprowadza
następujące modyfikacje w obszarze regulacyjnym157:
- Możliwość inicjowania transakcji płatniczej, która pozwala na jej realizację przez dostawę bez wchodzenia przez
niego w posiadanie środków.
- Świadczenie wyłącznie usługi dostępu do informacji o rachunku. Rozwiązanie pozwala konsumentom na
zapoznanie się ze skonsolidowaną informacją o co najmniej jednym rachunku płatniczym u innego dostawcy,
usługach oraz kosztach z tym związanych.
- Ustawa obliguje banki do udostępnienia swoich zasobów w zakresie danych klientów oraz umożliwia
przyłączenie podmiotów trzecich do ich kont, z zachowaniem ochrony danych i transparentności. Stroną trzecią
mogą być: dostawcy świadczący usługę inicjowania transakcji płatniczej, dostawca świadczący usługę dostępu do
informacji o rachunku, dostawca wydający instrumenty płatnicze oparte na karcie. Usługi zarezerwowane
dotychczas dla banków świadczą również inne podmioty. Znaczące zmiany prawne stanowią podstawę do
większej konkurencji na rynku oraz współpracy graczy na rynku finansowym w celu kreacji innowacyjnych,
wygodnych oraz bezpiecznych produktów i usług.
- Możliwość potwierdzania dostępności na rachunku płatniczym płatnika kwoty niezbędnej do wykonania
transakcji płatniczej.
- Zapewnienie bezpieczeństwa poprzez silne uwierzytelnienie klienta z wykorzystaniem co najmniej dwóch
elementów weryfikacyjnych z obszaru: wiedzy, posiadanych usług, cech klienta.
Technologiczna warstwa otwartej bankowości oparta jest na publicznym dostępie do systemów i rozwiązań
(API- Application Programming Interface). Uczestnikami inicjatywy standaryzacyjnej w Polsce są: banki
komercyjne, banki spółdzielcze, Związek Banków Polskich, SKOK-i, Polska Organizacja Niebankowych
Screen scraping – technika wydobywania przez program komputerowy danych z wyjścia innego programu.
Kto jest gotowy na nową erę w świecie finansów? Open banking na świecie – przegląd najważniejszych
inicjatyw, https://savangard.com/pl/2019/06/18/open-banking-na-swiecie-przeglad-najwazniejszych-inicjatyw/
[dostęp 29.09.2019].
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Instytucji Płatności wraz ze stowarzyszonymi firmami, Polski Standard Płatności, Biuro Informacji Kredytowej,
Krajowa Izba Rozliczeniowa, Polska Izba Ubezpieczeń, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji. Polish API
jest odpowiedzią polskiego sektora płatniczego na potrzebę wzmocnienia usług innowacyjnych158.
Otwarta bankowość w obszarze biznesowego rozwoju wpisuje się w światowy trend ekonomii opartej na
przenoszeniu/powielaniu z innych rynków schematów biznesowych do sektora usług finansowych. Ta strategia
jest odpowiedzią na zmieniające się oczekiwania klientów, którzy przenoszą swoje doświadczenia m.in. z rynku
e-commerce czy sieci społecznościowych, chcąc decydować o tym z jakich produktów, usług i kanałów będą
korzystać. Banki dążąc do zaspokajania potrzeb i oczekiwań swoich klientów nawiązują współpracę z innych
podmiotami, tak w celach stworzeniach nowych produktów i usług, jak i zarządzania finansami osobistymi. Do
licznych korzyści płynących z otwartej bankowości w obszarze biznesowym należą159:
- Wsparcie w procesie zarządzania finansami osobistymi.
- Dopasowanie produktów do profilu konsumenta.
- Nowe usługi płatnicze oraz rozwój produktów bankowych.
- Interdyscyplinarność usług (bankowe + ubezpieczeniowe).
- Popularyzacja e-handlu.
Do zagrożeń mogących pojawić się w warstwie biznesowej zaliczono:
- Zagrożenie atakami cyberprzestępców.
- Dokonywanie oszustw oraz kradzieży.
- Usługi częściowo opłacone (wersje Premium usługi wymagają dodatkowych płatności).
- Agresywne działania windykacyjne.
- Automatyzacja wszystkich decyzji finansowych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i robotów.
- Pogłębianie się wykluczenia cyfrowego wśród grupy dotychczas nieaktywnej elektronicznie.
Nowoczesne zarządzanie finansami powinno opierać się na zdrowej konkurencji, transparentności usług i
produktów, jednocześnie podążając za trendami rynkowymi. Idea otwartej bankowości wpisuje się w trend
popularyzujący zainteresowanie działalnością banków cyfrowych, aplikacji oraz narzędzi do obsługi finansów
osobistych. Bank działający jako dostawca usług płatniczych ma zadanie informować klientów o saldach oraz
operacjach na rachunkach w innych bankach. Można przypuszczać, że większość konsumentów ukierunkowywać
będzie swoje usługi na podmioty z wyższym poziomem bezpieczeństwa.

Horyzonty bankowości cyfrowej
a.

Aplikacje Personal Finance Management

Wraz z powiększającą się liczbą dostawców usług finansowych, współpraca pomiędzy różnymi podmiotami
finansowymi jest niezbędna. Jak wynika z badania Mastercard w temacie bankowości cyfrowej 94%
ankietowanych Polaków uważa, że takie partnerstwo to immanentny elementem dla tworzenia innowacji w
finansach, a 26% wierzy, że owa współpraca zacieśni się w przyszłości. Mastercard od lat wspiera proces
cyfryzacji sektora finansowego oraz współpracę między dużymi instytucjami i sektorem fintech. Polacy są bardzo
zainteresowani korzystaniem z rozwiązań typowych dla bankowości otwartej, 48% z nich chciałoby używać
aplikacji, która pozwala zarządzać kontami w różnych bankach, a 25% z takiej, która pozwala zaplanować wydatki
na podstawie historii transakcji pochodzących z różnych źródeł. Ponadto 24% respondentów chciałoby używać
usług finansowych, które oferują daleko idącą personalizację, w oparciu o dane z ich kont w różnych
instytucjach160.
Analiza aplikacji wspomagających proces zarządzania finansami osobistymi (tabela 1) została oparta na
aplikacjach mobilnych oferowanych przez banki w Polsce. Wybrane aplikacje zostały wyselekcjonowane na
podstawie rankingów aplikacji mobilnych w 2018 roku. Ponadto, zaprezentowano aplikacje ogólnodostępne,
skierowane głównie do odbiorców na polskim rynku. W celu pełnego obrazu podaży aplikacji do zarządzania
finansami osobistymi przedstawiono popularne narzędzia na rynkach światowych. Skupienie uwagi Autorki,
przede wszystkim na polskim rynku, uzasadnia docenienie polskich aplikacji mobilnych na świecie, o czym
świadczą nagrody dla IKO PKO Banku Polskiego S.A. za najlepszą bankową aplikację na świecie, która została
doceniona przez brytyjski serwis Retail Banker Intenational. Aplikacja PeoPay Banku Pekao S.A. uznano w 2018
roku w konkursie EFMA Accenture Distribution&Mereting za najlepszą innowację na świecie. Z kolei w
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konkursie Mobile Trends Awards pierwsze miejsce wśród internautów zajęła aplikacja Santander mobile161.
Szanse polskich firm technologicznych są ogromne na rynkach światowych, o czym świadczy opracowanie
mobilnej aplikacji przez polską firmę Mobee Dick dla banku w Arabii Saudyjskiej, Banque Saudi Fransi. Aplikacja
otrzymała nagrodę Silver Award w konkursie Best Mobile App Award162.
Tabela 1. Wybrane narzędzia wspomagające proces zarządzania finansami osobistymi
Lp.

Aplikacje PFM w Polsce aplikacje bankowe

Aplikacje PFM pozabankowe popularne
nie tylko w Polsce

Aplikacje PFM na rynkach
światowych

1.

Alior Bank (133,6) ↑

You Need a Budget (odpłatna)

Mint (bezpłatna)

2.

Getin Bank (119,5) ↔

Kontomierz (bezpłatna)

Quicken (płatna)

3.

mBank (118,4) ↑

Money Lover (bezpłatna)

Robinhood (bezpłatna)

4.

Bank Millennium (118,2) ↓

Kwitki (bezpłatna)

Prism (bezpłatna)

5.

T-mobile (112,5) ↑

Wallet (bezpłatna)

Spendee (płatna)

6.

Eurobank (107,7) ↓

Fuelio (bezpłatna)

Monefy (bezpłatna)

7.

Inteligo (106,3) ↑

Billy (bezpłatna)

Personal Capital
(bezpłatna)

8.

PKO BP (106,2) ↓

Mój portfel – MyMoneyTracek
(bezpłatna)

Birch Finance (bezpłatna)

9.

ING Bank Śląski (106,1) ↓

PanParagon (bezpłatna)

Acorns (płatna)

10.

Santander Bank Polska
(102,5) ↓

Szybki Budżet (bezpłatna)

Twine (płatna)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ranking Newsweeka 2019, Najlepsze internetowe i mobilne banki,
https://mobirank.pl/2019/09/24/najlepsze-internetowe-i-mobilne-banki-w-rankingu-newsweeka-2019/
[dostęp
29.09.2019]; https://zaradnyfinansowo.pl/budzet-domowy-aplikacje/; https://www.dobreprogramy.pl/BillyAsystent-zakupow,Program,Android,73883.html,
https://financer.com/pl/finanse-osobiste/aplikacje-dozarzadzania-budzetem/ [dostęp 29.09.2019].

Tomaszewski R., Bankowe aplikacje mobilne rosną jak na drożdżach, https://fintek.pl/bankowe-aplikacjemobilne-rosna-jak-na-drozdzach/ [dostęp 29.09.2019].
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W tabeli przedstawiono najlepsze aplikacje bankowości mobilnej (10 z 18 w rankingu) oceniane w rankingu
Newsweeka w 2019 roku163. Rywalizacja banków opierała się na weryfikacji następujących obszarów: aktywacji
i dostępności (max. 29 pkt.), przyjazności interfejsu i nawigacji (max. 49 pkt.), podstawowych operacji (max. 20
pkt.), dodatkowych funkcjonalności (max. 59 pkt.). Audytorzy punktowali jakość i funkcjonalność aplikacji. Suma
punktów (max. 157) decydowała o pozycji banków. Strzałkami oznaczono spadek, wzrost lub brak zmian w
stosunku do poprzedniego roku.
Poszczególne miejsca w zestawieniu programów i aplikacji do zarządzania budżetem domowym
wykorzystywanych na polskim rynku stanowią przypadkowy porządek, bez wskazań co do miejsca czy
popularności. „You Need A Budget” jest narzędziem do zarządzania finansami, które posiada moduł do
planowania wydatków oraz powiadamiania, które kategorie kosztów można poddać redukcji. System
podpowiadania oraz poradniki pozwalają na edukację finansową w wolnym czasie. Aplikacja jest niekompatybilna
z polskimi bankami. „Kontomierz” to najbardziej popularna aplikacja na polskim rynku, która umożliwia
zaimportowanie danych o transakcjach bankowych ze wszystkich rachunków oraz kart kredytowych konsumenta.
Podobne funkcjonalności posiada „Szybki budżet”, pozwalając na podsumowanie wydatków dziennych,
tygodniowych i miesięcznych. „Money Lover” to aplikacja popularna na rynkach światowych, która pomaga w
zaplanowaniu budżetu poprzez szczegółową kategoryzację kosztów. Ponadto, aplikacja ma wbudowany
przelicznik walut, dzięki czemu znajduje fanów wśród często podróżujących osób. „Kwitki” oraz „PanParagon”
to bardzo dobre narzędzia do skanowania i kategoryzowania paragonów. Kolebką aplikacji „Wallet” są Czechy.
Analizuje ona wydatki, wskazując na co wydajemy najwięcej. Posiada dodatkowo opcję synchronizacji z bankiem,
wobec czego planowanie wydatków staje się bardzo rzetelne. „Fuelio” służy do kontrolowania kosztów paliwa,
która w formie wykresów podpowiada przewidywane koszty podróży oraz analizuje miejsca tankowań. Pomocną
aplikacją w planowaniu zakupów jest „Billy”. Asystent zakupów, który obsługuje około 50 sieci handlowych,
prezentując informacje o cenach i aktualnych promocjach164. Wsparciem dla rachunków w różnych bankach i
walutach jest „MyMoneyTracer”.
Aplikacje mobilne na światowych rynkach pomocne w zarządzaniu finansami osobistymi, skierowane są
szczególnie dla młodego pokolenia, które wkracza w dorosłość. Charakteryzują się nowoczesnością podejścia w
zakresie grafiki, funkcjonalności i dostępności na smartfony różnej generacji. Korzystając z „Mint” użytkownik
kontroluje swoje wydatki poprzez skanowanie paragonu. Aplikacja gromadzi informacje o promocjach oraz
programach lojalnościowych. „Quicken” to program do kontroli wydatków, jednakże wymaga od użytkownika
podstawowej wiedzy w zakresie księgowości. Intuicyjna aplikacja „Robinhood” daje możliwość zawierania
transakcji na giełdzie bez opłat i prowizji. Ponadto, przesyła informacje do użytkownika o najważniejszych
wydarzeniach oraz śledzi notowania. Dużym ułatwieniem dla użytkowników, którzy zapominają o regulowaniu
płatności jest „Prism”. Cechą charakterystyczną dla aplikacji „Spendee” jest analizowanie przychodów i
wydatków na wykresach. „Monefy” służy do śledzenia wydatków osobistych z możliwością synchronizacji
danych pomiędzy różne urządzenia. Dla użytkowników, którzy nastawieni są na oszczędzanie i inwestowanie
kapitału użyteczna będzie aplikacja „Personal Capital”. Pomocna w mądrym użytkowaniu karty kredytowej jest
aplikacja „Birch Finance”, która podpowiada, jak korzystać z karty, żeby otrzymać zwrot z wykonanych transakcji.
„Acorn” jest wirtualną skarbonką inwestycyjną, która podpowiada, jak ulokować/zainwestować małe kwoty
pieniędzy. „Twine” wspomaga gospodarstwa domowe 2-ososbowe w decyzjach oszczędnościowoinwestycyjnych165.
Należy przyznać, że twórcy dostępnych aplikacji na rynku konkurują między sobą pod względem użyteczności
swoich programów oraz ich funkcjonalności. Łączy jest niewątpliwie praktyczny wymiar, co w przypadku tematu
finansów jest niezwykle istotne. Zaprezentowane aplikacje ocenić należy pozytywnie pod względem
podejmowanej tematyki, ogólnodostępności oraz w większości z nich, bezpłatnego dostępu. Analizowane
narzędzia stanowią wycinek rynku dostępnych aplikacji, ale odpowiadają na potrzeby rynku i wspomagają proces
samodzielnego zarządzania finansami osobistymi.
b.

Banki cyfrowe

Sektor finansowy w Polsce od kilku lat mierzy się z dynamicznymi zmianami. Najbardziej innowacyjne
zmiany stanowić będą kooperację instytucji finansowych oraz fintechów166. Banki w Polsce dostrzegają
możliwości współpracy, tak przy nowych rozwiązaniach technologicznych, jak i współtworzeniu nowych
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produktów i usług. Tradycyjne podejście do obsługi klienta nadal stanowi trzon strategii w wielu bankach. Z
drugiej strony na rynku jest wiele podmiotów, dla których cyfryzacja i zmiana kanałów dostępu stanowić będzie
priorytet w perspektywie kilku najbliższych lat. Wirtualny świat finansów w Polsce ma swojego prekursora jakim
jest mBank. Był pierwszym bankiem (2000 rok), który zaoferował wyłącznie wirtualną obsługę przez Internet,
telefon komórkowy i stacjonarny. Trend bankowości cyfrowej przybiera na sile. Jest to odpowiedź na zmieniający
się sposób życia, oczekiwania klientów, czego dowodem jest opinia polskich entuzjastów bankowości cyfrowej –
„57% polskich internautów rozważa zmianę swojego aktualnego banku na bardziej cyfrowy i mobilny” 167.
Opublikowana mapa banków cyfrowych w raporcie Mastercard stanowi imponujący obraz technologicznej
rewolucji (tabela 2). Rynek europejski czerpie technologiczne korzyści, dzięki współpracy instytucji oraz dzięki
otwartym rynkom. Ze względu na ograniczenia edycyjne, wskazane zostaną cechy charakterystyczne obecnych
trendów bankowości cyfrowej na podstawie wybranych przykładów.
Tabela 2. Banki cyfrowe na rynku europejskim
Lp.

Kraj

Banki cyfrowe

1.

Polska

IgoriaCard, DiPocket, mBank

2.

Niemcy

Fidor Bank, Deutche Bank, NetBank, Bankomo, PayPal, O2 Banking,
N26

3.

Ukraina

PrivatBank, Monobank

4.

Rumunia

Fibank, iCard, A1, Phyre

5.

Serbia

Telenor Banka, MTS Banka

6.

Węgry

Hellopay

7.

Włochy

Widiba, CheBanca!, Hello Bank, Banca Mediolanum, ING, Buddybank,
Fineco Bank, HYPE, Webank

8.

Szwajcaria

Swiss Bankers, Neon Bank, Bank Cler

9.

Francja

Lunchr, Anytime Neobank, Lydia, Spendesk, Xaalys, Treezor,
Mooncard, Shine, Qonto, Yeeld

10.

Hiszpania

Verse, Bnoc10, BankNXT, 2gether, Rebellion Pay

11.

Portugalia

Monese

12.

Holandia

Bunq, Tridos Bank, Moneyou, Knab

13.

Finlandia

Holvi

14.

Szwecja

Seqr

15.

Wielka Brytania

Monzo, ClearBank, Starling Bank, Atom Bank, Tandem Bank, Curve,
Revolut,

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Mastercard, Europejskie badanie...2019.
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Mastercard, Europejskie badanie….2019.

Uniwersalność oferty, jak w przypadku mBanku czy ING przeplata się ze ściśle docelową grupą odbiorców i
specyfikacją oferty, czego przykładem jest m.in. N26 (rachunek wraz z subkontami walutowymi, które pozwalają
uniknąć opłat związanych z przewalutowaniem). Zbliżoną funkcjonalność posiada Revolut, który wyeliminował
ograniczenia finansowe, wprowadzając obsługę w 150 walutach po kursie międzybankowym. Rozwiązaniem
służącym do anonimowych płatności za pomocą wirtualnej karty płatniczej jest DiPocket (brytyjski fintech). Jest
to forma anonimowej karty przedpłaconej, która pozwala na płatności online oraz zbliżeniowo smartfonem. Dużą
popularnością cieszą się aplikacje związane z mobilnością klientów. IgoriaCard to wielowalutowa karta w formie
plastikowej, która pozwala obsługiwać konto wielowalutowe do obsługi 17 walut. Pozwala również na
dokonywanie płatności w ponad 150 walutach w dowolnym miejscu na świecie 168.
Transformacja cyfrowa w sektorze bankowym jest nieunikniona, takie są oczekiwania konsumentów.
Zaprezentowana dywersyfikacja działań banków cyfrowych oraz aplikacji wspomagających zarządzanie
finansami osobistymi stanowi uzupełnienie tradycyjnej bankowości i przede wszystkim daje szanse na współpracę
z dostawcami, wielokanałowość oraz dalszą ekspansję rynku.
Postawy wobec bankowości cyfrowej
Publikowane raporty i analizy w ostatnich dwóch latach w obszarze digitalizacji banków, cyberbezpieczeństwa
oraz mobilnej bankowości przybrały na sile. Podstępująca intensyfikacja działań instytucji finansowych wynika z
potrzeb rynku, a przede wszystkim społecznej potrzebie wykorzystywania cyfrowych narzędzi. Dalsze rozważania
zostaną oparte na analizie czterech obszarów: zaufania do banków, preferencji płatniczych, podejścia
konsumentów do udostępniania danych przez banki oraz postaw społecznych wobec cyberbezpieczeństwa.
Wybrane aspekty bankowości cyfrowej mogą pozwolić na wstępną ocenę wzrostu lub spadku popularności PFM
w najbliższym czasie.
a.

Zaufanie do banków

Banki, mimo że mogą odczuwać presję konkurencyjną ze strony podmiotów trzecich, mają jeden z kluczowych
zasobów – zaufanie klientów (schemat 1). Europejskie badanie Mastercard przedstawia, że 65% respondentów
odpowiedziało, że ich zaufanym źródłem informacji o zarządzaniu finansami są właśnie banki. Co więcej, zaufanie
to jest jeszcze wyższe (71%) w najmłodszej grupie wiekowej (18-29 lat), która bardzo chętnie wykorzystuje
nowoczesne narzędzia do obsługi swoich finansów. Kolejnym źródłami wiedzy o finansach byli: rodzina i
przyjaciele (39%), media tradycyjne (35%) oraz media społecznościowe (19%). Ponadto, Polacy do mediów,
zarówno tych tradycyjnych, jak społecznościowych, mają największe zaufanie w Europie (średnia europejska
odpowiednio 21% i 11%)169.

Mastercard
(maj 2019)

Związek Banków Polskich
(marzec 2019)

CBOS
(listopad-grudzień 2018)

65% Polaków ufa bankom

87% Polaków ufa bankowi,
w kt órym trzyma swoje
finnase

74% Polaków ufa bankom
działającym w Polsce

Wyższe zaufanie, (71%)
wśród młodego pokolenia w
Polsce: 18-29 lat

83% Polaków ufa
doradzającemu
pracownikowi

68% Polaków uważa, że
pieniądze ulokowane w
bankch sa bezpieczne

Schemat 1. Zaufanie do banków – wybrane badania z okresu 2018-2019.
Źródło: Mastercard, Europejskie badanie…2019; Badanie Reputacja sektora bankowego 2019, KANTAR dla
Związku Banków Polskich, badanie wśród Polaków w wieku 15+, liczebność próby N=1000, marzec 2019,
https://fintek.pl/wp-content/uploads/2019/05/badania_reputacyjnego_2019_25_04_2019_v1.pdf
[dostęp
30.09.2019]; Komunikat z badań CBOS Nr 173/2018, badanie Aktualne problemy i wydarzenia (343)
przeprowadzone w okresie listopad-grudzień 2018 roku na osobach dorosłych, liczebność próby N=942,
https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2018/K_173_18.PDF [dostęp 30.09.2019].
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Opinia społeczna na temat podejścia do banków oraz fintechów została przeprowadzona na rok przed
wprowadzeniem Dyrektywy PSD2 przez BlueMedia. Z badania wynika, że banki zostały obdarzone zaufaniem w
73%. Rozkład odpowiedzi dla pytania o chęć skorzystania z usług finansowych oferowanych przez inne instytucje
finansowe przechylił się na korzyść niezdecydowanych (48%) i niezainteresowanych (44%). Dla respondentów w
korzystaniu z usług instytucji finansowych liczy się najbardziej bezpieczeństwo (32%) oraz zaufanie do instytucji
(27%)170
Polskie społeczeństwo zmienia swoje opinie oraz nastawienie do funkcjonowania banków w zakresie
zarządzania finansami osobistymi pod wpływem następujących czynników: działania banków zwiększających
bezpieczeństwo bankowości elektronicznej, skuteczność ochrony depozytów, stabilności banków, zadowolenia z
usług oraz podejścia banku/pracownika do konkretnego problemu 171.
b. Preferencje płatnicze
Polska jest jednym z najbardziej rozwiniętych krajów europejskich pod względem wykorzystania
nowoczesnych technologii przy płatnościach bezgotówkowych. Według Raportu Płatności cyfrowe 2018, 67%
Polaków korzysta z kart płatniczych, a 39% korzysta z aplikacji mobilnych. W perspektywie ostatnich czterech
lat, polscy odbiorcy usług mobilnych, na podstawie edukacji finansowej oraz obserwacji, przyswoili nowe
rozwiązania. Nieufność wraz z barierami natury psychologicznej zanikają. Konsumenci stają się coraz bardziej
mobilni, wykorzystując m.in. BLIK (Polski system płatności mobilnych) lub Google Pay (aplikacja umożliwiająca
zintegrowanie wielu kart w jednym systemie) 172.
Jak wynika z badania eService Postawy Polaków wobec form płatności, 60% Polaków preferuje płatności kartą
lub telefonem. Dokonuje się mentalna przemiana w postrzeganiu płatności bezgotówkowych, spada odsetek
niezdecydowanych konsumentów173. Cyfrowy polski konsument podłączony jest do sieci internetowej na różnych
urządzeniach blisko 11 godzin godzinnie. Zgodnie z raportem Cyfrowi Polacy firmy McKinsey&Company
obserwuje się mocną pozycję stron internetowych instytucji finansowych w wyszukiwaniu informacji o usługach
finansowych (47%) (wykres 1). Popularność kanałów online jest szczególnie zauważana wśród zaawansowanych
użytkowników Internetu174.
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Wykres 1. Źródła informacji o usługach finansowych
Źródło: Badanie Cyfrowi Polacy…2018.
Wraz z poziomem cyfryzacji, rosną wymagania polskiego konsumenta w zakresie złożoności usług
finansowych. Około 30% Polaków (wykres 2) korzysta z podstawowych usług finansowych w Internecie (lokata,
konto oszczędnościowe, karta debetowa, kredytowa). W przypadku usług podstawowych 77% Polaków
wykorzystuje aplikację mobilną od jednego do dwóch razy w miesiącu. Mniejszą popularnością cieszą się

Badanie Podejście Polaków do fintechów, BlueMedia, sierpień 2018, próba N=1057 w wieku 18-65 lat,
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produkty złożone, jak m.in. Indywidualne Konto Emerytalne lub rachunek w domu maklerskim. Może być to
skutkiem niekompatybilności aplikacji mobilnych do złożonego produktu.

Kredyt hipoteczny
Ubezpieczenie na życie
Ubezpieczenie nieruchomości
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Wykres 2. Wykorzystanie kanałów cyfrowych do zakupu podstawowych produktów finansowych
Źródło: Badanie Cyfrowi Polacy…2018.
Postępujące zmiany technologiczne próbuje sprostać oczekiwaniom klientów wprowadzając na rynek
urządzenia ubieralne, jak np. zegarki, bransoletki, opaski fitness, rękawiczki czy biżuteria. Z Raportu Izby
Gospodarki Elektronicznej wynika, że nieliczna grupa respondentów (26%) jest zainteresowana tak daleko
posuniętą technologią dla celów czysto płatniczych oraz zarzadzania finansami osobistymi. Podobne opinie (41%)
przejawiają Polacy w stosunku do neuropłatności oraz płatności z wykorzystaniem linii papilarnych lub implantów
NFC (Near Field Communication - radiowy standard komunikacji na krotką odległość). Futurystyczna wizja
systemów płatniczych jest zbyt odległa dla odbiorcy na polskim rynku, także za sprawą obaw w zakresie ochrony
danych osobowych.

c.

Udostępnianie danych

Pomimo otwartości polskich konsumentów na innowacje i nowe technologie, to wciąż pojawiają się obawy
związane z udostępnieniem danych przez banki podmiotom trzecim. Najczęściej są one związane z kradzieżą
danych finansowych, danych osobowych oraz brakiem anonimowości w korzystaniu z nowych usług. Badanie
przeprowadzone na zlecenie BlueMedia (wykres 1) przedstawia jakie dane Polacy są skłonni udostępnić
podmiotom oferującym usługi finansowe.
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Wykres 3. Postawy Polaków wobec udostępniania danych – perspektywa korzystniejszej finansowo,
dopasowanej oferty
Źródło: opracowanie własne na podstawie Badanie Podejście Polaków do fintechów…2018.
Najliczniejszą grupę stanowią konsumenci, którzy są zdecydowani na udostępnianie danych, tylko co do wieku
(29%). Na drugim miejscu (27%) znajdują się respondenci, którzy obawiają się udostępniania danych. Wśród
najliczniejszych grup są też niezdecydowani (24%). Jak wynika z wykresu 1, polskie społeczeństwo jest coraz
mniej skłonne w stosunku do 2017 roku dzielić się informacjami o sobie, rodzinie, finansach tylko po to, by
otrzymać korzystniejszą ofertę finansową.
Preferencje konsumentów zmieniają się w bardzo szybkim tempie. Dla użytkowników, którzy z łatwością
wykorzystują narzędzia cyfrowe oraz wykazują większą skłonność do testowania nowych technologii i gadżetów,
sektor finansowy powinien uwzględnić nowe, rozbudowane typy produktów. Dotychczasowe, dostępne
rozwiązania stanowią istotną podstawę do zarządzania finansami osobistymi przy wykorzystaniu automatyzacji
podejmowania decyzji na podstawie zebranych danych o kliencie wraz z eliminacją błędów ludzkich.
d.

Postawy wobec cyberbezpieczeństwa

Proces gromadzenia i przetwarzania danych stanowi zawsze ogromne wyzwanie dla instytucji finansowych.
Dynamiczny rozwój technologii wymusza na bankach wprowadzanie automatyzacji w zakresie wszystkich
urządzeń, w celu szybkiej wymiany informacji i skutecznego blokowania prób cyberataków. Zgodnie z nowymi
regulacjami PSD2, odpowiedzialność banku oraz podmiotów trzecich musi umożliwić pewną i szybką weryfikację
tożsamości klienta. Z drugiej strony, klienci zobowiązani są do korzystania z produktów i usług w sposób
odpowiedzialny, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Warszawski Instytut Bankowości w zakresie edukacji
finansowej Polaków 2018175, cyberbezpieczeństwo było jednym z obszarów, co do których Polacy wskazują
największy niedobór wiedzy (38%). Znajomość różnego rodzaju zagrożeń pozwala na szybko reakcję oraz ochronę
danych i zasobów finansowych. Cyberataki nie muszą bowiem pochodzić z wyspecjalizowanych ataków. Banki
najczęściej udaremniają następujące zdarzenia176:
- Włamanie na internetowy rachunek bankowy.
- Kradzież tożsamości – wyłudzenie kredytu.
- Przechwycenie loginu podczas logowania lub sfałszowany SMS lub e-mail.
- Wyciek danych osobowych klientów z banku.
- Kradzież danych karty kredytowej, debetowej.
Badanie Poziom edukacji finansowej Polaków 2018, Warszawski Instytut Bankowości, badanie zrealizowane
w marcu 2018 na próbie N=1100 Polaków, https://zbp.pl/aktualnosci/Archiwalne-wydarzenia/kongres-edukacjifinansowej-poziom-edukacji-finans [dostęp 30.09.2019].
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Raport ZBP, Cyberbezpieczny portfel, czerwiec 2018, https://zbp.pl/public/repozytorium/wydarzenia/images/
czerwiec_2018/cyber/Raport_ZBP_-_Cyberbezpieczny_Portfel.pdf [dostęp 30.09.2019].
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- Oszustwa przy płatnościach elektronicznych.
- Czasowa awaria bankowości elektronicznej.
Zgodnie z danymi ZBP, 74% Polaków uważa, że nie mają potrzeby podnoszenia swojej wiedzy związanej z
korzystaniem z usług bankowych (elektronicznych i mobilnych). Co istotne, tylko 13% respondentów
podejmowała w ostatnim roku kontrolne działania, by podwyższyć poziom bezpieczeństwa w bankowości
elektronicznej. Połowa respondentów 50% nie zmieniała regularnie pin-u oraz hasła do bankowości elektronicznej.
Niefrasobliwość Polaków widoczna jest również w szybkim otwieraniu załączników w wiadomościach mailowych
od nieznanych nadawców (21%). Obawy respondentów mijają się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa z ich
strony. Całość odpowiedzialności zostaje przerzucona na bank. Co więcej, 83% respondentów oczekuje, że po
wystąpieniu cyberataku instytucja niezwłocznie poinformuje o zdarzeniu i wprowadzi działania zaradcze 177.
W trosce o bezpieczeństwo użytkowników bankowości cyfrowej, nowe regulacje PDS2 wprowadzają
obowiązek stosowania tzw. silnego uwierzytelniania. Klienci poza identyfikatorem oraz hasłem są zobowiązani
do podawania kodu SMS (przy wybranych transakcjach). Wymagane jest również potwierdzenie logowania do
serwisu za pomocą aplikacji mobilnej (tzw. logowanie dwuskładnikowe). Uwierzytelnianie musi odbywać się w
oparciu o co najmniej dwa elementy: wiedza (coś, co wie tylko użytkownik), posiadanie (coś, co posiada tylko
użytkownik), cechy klienta (coś, czym jest użytkownik). W dyrektywie zapisano, że procedura silnego
uwierzytelniania musi być przeprowadzana w następujących sytuacjach:
- Dostęp do rachunku płatniczego w trybie online.
- Inicjowanie elektronicznych transakcji płatniczych.
- Przeprowadzanie czynności za pomocą kanału zdalnego, które mogą być związane z ryzykiem oszustwa
płatniczego lub innych nadużyć.
Co więcej, Dyrektywa PSD2 zmniejsza odpowiedzialność klienta za nieautoryzowane transakcje. Przyjęto, że dla
nieautoryzowanej transakcji kwota odpowiedzialności wynosi 50 euro (dotychczas było to 150 euro). Pozostała
kwota stanowić będzie odpowiedzialność dostawcy usługi 178.
W najbliższych latach infrastruktura polskiego sektora bankowego będzie dostosowywać się do nowych
zagrożeń i nowych wyzwań. Zachowanie wszystkich zasad bezpieczeństwa przez użytkowników wraz ze
wzrostem popularności bankowości cyfrowej wpłynąć może na aktywność użytkowników w obszarze obsługi
prostych i zaawansowanych produktów finansowych, także z wykorzystaniem aplikacji PFM.

Zakończenie
Zróżnicowanie aplikacji wspomagających proces zarządzania finansami osobistymi oraz popularność banków
cyfrowych pozwala konsumentowi na wybór oraz dopasowanie najlepszego narzędzia do swoich potrzeb,
zaawansowania technologicznego oraz osobistych preferencji. Przedstawione aplikacje PFM dają szansę na
zarządzanie finansami na poziomie podstawowym oraz zaawanasowanym. W obliczu zmian regulacyjnych,
Dyrektywy PSD2 oraz standaryzacji relacji bank-podmiot trzeci, niezbędna jest ścisła współpraca dostawców
usług przede wszystkim w obszarze bezpieczeństwa danych, zasobów finansowych, transparentności oraz szybkiej
akceptacji transakcji. Pomimo wysokiego poziomu zaufania klientów do banków wciąż pojawiają się obawy w
zakresie udostepnienia danych i zapewnienia bezpieczeństwa w wirtualnym świecie. Brak danych o zaufaniu
społeczeństwa do aplikacji PFM oraz banków cyfrowych nie pozwoliło na szczegółową ocenę tego zagadnienia.
Cały czas wzrasta liczba konsumentów wykorzystujących płatności cyfrowe. Otwartość na nowe technologie
pozwala klientom na poszukiwania rozwiązań praktycznych w dokonywaniu płatności oraz zarządzaniu swoimi
finansami. Powyższe rozważania prowadzą Autorkę do konstatacji postawionej tezy, iż proces zarządzania
finansami osobistymi wzrasta nie tylko z powodu wysokiego poziomu bezpieczeństwa, ale również z powodu
zmian w trendach płatniczych. Autorka, zdaje sobie sprawę z niewyczerpania tematu. Ze względu na ograniczenia
edycyjne oraz praktyczne spojrzenie na zarządzanie finansami osobistymi, nie sposób przywołać wszystkie ważne
publikacje w temacie przyszłości bankowości i fintechów. Niniejszy artykuł stanowić może podstawę do dalszych
analiz i badań empirycznych.
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KREOWANIE KULTURY TECHNICZNEJ W KONTEKŚCIE ROZWOJU
Streszczenie: Rozwój jest postrzegany współcześnie przez pryzmat proaktywnego uwzględniania zmian otoczenia
gospodarczego, technicznego i technologicznego, społecznego oraz umiejętności korzystania z pojawiających się
szans. Intensywne zmiany jakościowe dzięki nowym rozwiązaniom technicznym i technologiom są faktem.
Gotowość do przyjmowania tych nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych i nabywanie umiejętności
związanych z eksploatacją nowatorskich systemów lub produktów powinny być rozważane jako odrębna kategoria
– kultura techniczna Autorskie badania porównawcze prowadzone od 2004 roku wskazują na spójną interpretację
pojęcia kultury technicznej w Polsce, jak również eksponują przekonanie respondentów, że kultury technicznej
można nauczyć. W kontekście wdrażania nowych technologii informacyjnych, automatyzacji oraz
rozpowszechniania Internetu rzeczy, kompetencje techniczne stają się przekrojowymi - dotyczą wszystkich
profesji. Stąd zamiar zaprezentowania nie tylko wyników badań, ale i metod przekazu wiedzy, umiejętności i
budowania postaw niezbędnych do kreowania prorozwojowej kultury technicznej.
Słowa kluczowe: kultura techniczna, rozwój, kompetencje przekrojowe
Abstract: Development is perceived today as a proactive consideration of changes in the economic, technical ,
technological, and social environment and the ability to take advantage of emerging opportunities. Intensive
quality changes thanks to new solutions of technical systems or new technologies are a fact. Readiness to adopt
these new technical or technological solutions and acquisition of skills related to the operation of innovative
systems or products should be considered as a separate category - technological culture. Comparative research
conducted since 2004 indicates a consistent interpretation of the concept of technological culture in Poland, as
well exposes the respondents' beliefs that technological culture can be taught. In the context of implementing new
information technologies, automation and dissemination of the Internet of Things, technological competences are
becoming transversal - they apply to all professions. Hence the intention to present not only research results, but
also methods of transferring knowledge, skills and building attitudes necessary to create a pro-development
technological culture
Keywords: technological culture, development, transversal competences

Wprowadzenie
Rozwój to korzystna przemiana jakościowa, określana często jako rozszerzenie działalności lub zmiana sytuacji
w stosunku do otoczenia względnie rynku. Zazwyczaj jest to proces ukierunkowanych przekształceń, w którego
toku obiekty (układy) danego rodzaju przechodzą od form lub stanów prostszych, niższych, mniej doskonałych do
form lub stanów bardziej złożonych, wyższych, doskonalszych pod określonym względem 179. Tak rozumiane
179

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/rozwoj;4009883.html (dostęp 30.08.2019)

pojęcie rozwój jest ściśle związane z pojęciem postęp, który wykracza poza przewidywanie, systematyczne
przemyślenia i formułowanie „map drogowych” czy metodyki postępowania realizatorów, wykracza też poza
wyznaczanie celów i alternatywnych sposobów reagowania, optymalny wybór, który odbywa się według dyrektyw
wynikających z polityki. Zazwyczaj jest efektem inicjatyw endogenicznych i synergicznych interakcji szeregu
czynników. Traktowany jako termin nadrzędny – rozwój określa różny przebieg transformacji jakościowej,
wychodzi poza granice wskazane planami i wkracza w obszary twórczego chaosu, kreatywności, emocji, etyki i
kultury. Jak twierdził F. Znaniecki - tym co się rozwija nie jest ludzkość ani społeczeństwa ludzkie lecz kultura,
względnie poszczególne jej dziedziny w ich obiektywnym składzie, jako trwające same przez się zbiory systemów
realnych i idealnych180. Takie zbiory przekonań i procedur działania są kreowane w trakcie dynamicznych,
cyklicznie powtarzanych procesów (rys. 1). W ich przebiegu ma miejsce manifestacja założeń kultury w postaci
wartości i norm, która prowadzi do ich realizacji w postaci artefaktów, którym nadaje się status symbolu i
interpretuje jako ustandaryzowane założenia, dające początek kolejnego cyklu. Przekonania i postawy członków
społeczności współuczestniczącej w procesach łączą się, wskazują aktualne preferencje, tworząc
wszechobejmujące ideały – wartości. Są to trwałe koncepcje lub dogmaty wyznaczające preferowany sposób
postępowania lub reagowania na stany rzeczy lub procesów181. Kultura jest więc efektem zmian182, wynikiem
złożonego procesu uczenia się w grupie183. . Pojęcie kultury jest szerokie, wieloznaczne i różnie definiowane. W
połowie XX w. A. Krober i C. Kluckhohn analizowali jego treść na podstawie ponad 160 definicji. Dostrzegli, że
wszystkie podkreślały, iż kultura, to coś czego się uczymy, dzielimy z innymi i przekazujemy z pokolenia na
pokolenie . Kultura jest wynikiem dostosowania się gatunku ludzkiego do naturalnego otoczenia, dostosowania
się, które polega z jednej strony na pewnych przekształceniach organicznych w człowieku, wytwarzających nowe,
coraz bardziej złożone mechanizmy reakcji na wpływy zewnętrzne, a z drugiej strony na przekształceniach
przedmiotów naturalnego otoczenia, będących wynikiem tych reakcji184. Kultura to zjawisko będące wypadkową
zachowań podmiotów działalności, które jednocześnie funkcjonują w tej kulturze (są jej użytkownikami).
Rys. 1. Dynamika kultury według M.J. Hatch

Źródło: (za Kostera M., Zarządzanie w XXI wieku: Jakość, twórczość, kultura. Organizacje i archetypy. Wolters
Kluwer, Warszawa 2010, s.36)
G. Hofstede jako jądro kultury przyjmuje wartości, wokół których – zgodnie z „diagramem cebuli”- budują
się pozostałe przejawy kultury: rytuały, bohaterowie, symbole 185. Kultura - zdaniem tego autora - to zbiorowe
zaprogramowanie umysłu, które odróżnia członków jednej grupy lub kategorii ludzi od drugiej, to wyuczone
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za-chowania, zbiór przekonań i sposobów myślenia, zwyczajów i tradycji oraz wierzeń wyznawanych przez
przedstawicieli danej społeczności.
Traktując za E.H. Scheinem kulturę jako wytwór interakcji społecznej wyróżnia się w niej trzy poziomy (rys.
2):
– Podstawowe założenia – stanowią fundament, dają podstawę pozostałym komponentom kultury, określają istotę
egzystencji, natury ludzkiej, rzeczywistości i postrzegania prawdy. Założenia te są ukryte i nieświadome, trudne
do identyfikacji. Uporządkowane są zgodnie z podstawowymi przesłankami ludzkiej egzystencji takimi jak:
stosunek do otoczenia (postrzeganie uwarunkowań),objaśnienie natury rzeczywistości (sposób pojmowania
prawdy), przekonania o naturze człowieka (istotne, cenione cechy charakteru osoby), ludzka aktywność
(wyobrażenia o celowości lub atrakcyjności podejmowania działania), stosunki międzyludzkie (prawidłowości w
porządkowaniu relacji społecznych, formalnych i nieformalnych).
– Normy i wartości – zbiór zasad codziennego działania członków grupy, które są kształtowane pod wpływem
dominujących wartości. Dzięki nim członkowie grupy wiedzą jak mają sobie radzić w ważnych sytuacjach.
Wyróżnia się normy i wartości deklarowane (mogą być łatwo dostępne, gdyż często są zawarte w filozofii
zarządzania lub w zapisach formalnoprawnych), przestrzegane (trudniej dostępne, aby je opisać należy dłuższy
czas przebywać w grupie, obserwując postępowania jej uczestników).
– Artefakty – stanowią wskaźnik kultury, zalicza się do nich: artefakty językowe (praktykowany język, sposób
komunikowania się, mity, legendy), artefakty behawioralne (ceremonie, rytuały, typowe sposoby reagowania),
artefakty fizyczne (struktura organizacyjna, przedmioty materialne, rozwiązania przestrzenne i
wizualne).Artefakty są przejawami kultury, ale nie stanowią jej istoty. Najważniejszym elementem na poziomie
artefaktów jest struktura
Socjologowie, posługując się pojęciem „kultura”, mają na uwadze wyuczone, nie dziedziczne aspekty
funkcjonowania społeczności. Są to wspólne wszystkim członkom społeczeństwa elementy kultury, dzięki którym
możliwa jest współpraca i porozumiewanie się. Tworzą one wspólny kontekst, w którym przebiega życie
jednostek społecznych i w którym ocenia się ich kompetencje (tzn. postawy, umiejętności i wiedzę) w kontekście
dopasowania się do bieżącej sytacji. W życiu gospodarczym dostrzega się potrzebę posiadania nie tylko
kompetencji fachowych, ale i tych wspólnych, ułatwiających interakcję, zwanych przekrojowymi.
Rys.2. Model kultury według E.H. Scheina

Źródło: (za Jemielniak D., Koźmiński A., Zarządzanie wiedzą, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012, s.148)
Kompetencje przekrojowe to wiedza i umiejętności ogólne lub interdyscyplinarne rozważane w kontekście prospołecznym. Mogą być wykorzystywane podczas realizacji różnorodnych zadań w wielu obszarach tematycznych,
w różnych sektorach gospodarki. Kompetencje takie definiuje się jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw
odpowiednich do sytuacji niezbędnych do osiągnięcia celów społecznych 186. Oferują one wartość dodaną w
odniesieniu do zatrudnienia, spójności społecznej 187, co wyjaśnia znaczenie uczenia się przez całe życie w
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odniesieniu do zdolności przystosowania się do zmian i włączenia społecznego. Kompetencje te zostały uznane
za ważne ze względu na ich powszechny charakter. Parlament Europejski wymienia następujące kompetencje
przekrojowe: uczenie się uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, poczucie inicjatywy i
przedsiębiorczości, świadomość i ekspresja kulturowa.
Autorka niniejszego opracowania stawia hipotezę, że skojarzenie wiedzy technicznej z kompetencjami
przekrojowymi prowadzi do wykreowania kultury technicznej adekwatnej do potrzeb współczesnej gospodarki i
Przemysłu 4.0. Dlatego w niniejszym opracowaniu przedstawiono klasyczne definicje oraz współczesne wyniki
badań własnych zrealizowanych na potrzeby identyfikacji aktualnej percepcji kultury technicznej w Polsce.
Podjęto też dyskurs dotyczący kształtowania kompetencji technicznych, współtworzących kulturę techniczną.
Podjęto także próbę odpowiedzi na pytanie, czy kultura techniczna powinna być traktowana jako przesłanka
współczesnego rozwoju.

1. Kultura techniczna
Określenie kultura techniczna było stosowane szczególnie w szkołach o profilu technicznym miło, w potocznym
rozumieniu, pozytywną wymowę. Odwołując się do kultury technicznej wskazuje się na zrozumienie
funkcjonowania rozwiązań technicznych, na dostrzeganie potrzeby doboru efektywnych i adekwatnych
technologii, na opanowanie przez człowieka prawidłowej obsługi systemów technicznych i technologicznych. O
kulturze technicznej wspomina się by podkreślić kreatywność, zapobiegliwość i dokładność projektantów,
staranność wykonawstwa i kontroli, troskę o utrzymanie w ruchu maszyn, urządzeń, oprzyrządowania, dbałość o
narzędzia, schludność i porządek na warsztacie.
Kultura techniczna, jako jedna z dziedzin kultury, przejawia się w charakterystycznych, relatywnie
długotrwałych, pozytywnych intencjach i etycznych działaniach człowieka, które umożliwiają mu
korzystanie z istniejących i kreowanie nowych rozwiązań technicznych celem poprawy jakości życia.
Podmiot kultury technicznej – człowiek – jest jednocześnie jej twórcą, jak i użytkownikiem. Zależność twórczości
technicznej od ludzkiej inwencji i pracy jest jednym z jej atrybutów188. Postrzeganie kultury technicznej przez
użytkowników jej wytworów silnie zależy od ich jakości. Nie można spodziewać się pozytywnego postrzegania
kultury technicznej przez jej użytkowników, jeśli do ich rąk trafiają wyroby zawodne w użyciu .
J.Bańka twierdził, że kultura techniczna obejmuje kulturę środowisk technicznych , wizję przyszłości
ukształtowanej w polu działania techniki i syntezę, scalającą pierwiastki humanistyczne i techniczne z punktu
widzenia potrzeb inżyniera i technika. Pod tym pojęciem rozumie mentalne wzory działania i technik możliwych
do zrealizowania w miarę postępu wiedzy i praktyki ludzkiej 189.
H. Pochanke definiował kulturę techniczną jako całokształt dorobku w dziedzinie nauk technicznych i ich
zastosowań; jednocześnie. Opisywał ją jako ogół wiedzy i umiejętności warunkujących rozumienie tego dorobku
poprzez korzystanie z niego, przekazywanie młodemu pokoleniu i tworzenie nowych wartości w tym zakresie190.
Według Z.Wołka kultura techniczna to racjonalny, estetyczny i społecznie użyteczny stosunek człowieka do
techniki oraz wykorzystanie techniki w celu podnoszenia poziomu życia ekonomicznego, społecznego,
duchowego i codziennego społeczeństwa, zgodnie ze stanem postępu technicznego 191.
W.Furmanek kulturą techniczną nazywa system stałych skłonności i sprawności woli człowieka, umożliwiający
mu godne wykorzystywanie wytworów i utworów techniki występujących w otaczającej go rzeczywistości, w celu
zmiany jakości życia swojego i innych ludzi. Wyraża się ona we względnie trwałych i pozytywnych postawach
wobec zjawisk techniki, twórców i wytwórców techniki oraz opanowanej wiedzy technicznej, ale przede
wszystkim w etycznych zachowaniach oraz postępowaniach człowieka w różnych sytuacjach technicznych 192.
Postawa człowieka wobec zjawisk techniki warunkuje, zdaniem tego autora, poziom kultury technicznej. Postawa
ta nie zawsze jest pozytywna. - W przypadkach postawy negatywnej kultura techniczna obiektywnie istnieje, lecz
jej poziom określany jest jako niski.
Rozważając przytoczone powyżej definicje można dostrzec odniesienie kultury technicznej do trzech
poziomów:
- osoby – która wykazuje indywidualne zainteresowanie lub przekonania dotyczące sfery techniki, wartościuje
znaczenie nowych rozwiązań technicznych lub nowych technologii, ma określoną skłonność do
eksperymentowania i wolę dzielenia się swoją wiedzą czy umiejętnościami;
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- grupy – która ma określoną akceptację podejmowanego ryzyka, świadomość zagrożeń wynikających z
projektowania, kreowania i eksploatowania nowatorskich rozwiązań technicznych. Ma ona „wypracowane”
sposoby wykrywania zagrożeń i radzenia sobie z zakłóceniami dzięki zespołowości i organizacyjnemu uczeniu
się.
- społeczeństwa – które mając świadomość konieczności stosowania nowoczesnych technologii i systemów
technicznych oczekuje ustandaryzowania metod ich wdrażania, ochrony zdrowia i życia ludzkiego oraz
poszanowania zasad zrównoważonego rozwoju.
Takie postrzeganie kultury technicznej wskazuje na potrzebę integracji i ukierunkowania zmian, czyli na
systemowe zarządzanie kulturą techniczną, zorientowane na jej kształtowanie i doskonalenie. Jednak, skoro
kultura to zjawisko będące wypadkową zachowań indywidualnych, jej kształtowanie staje się realne jedynie
poprzez modyfikację postępowania i postaw jednostek. Będzie to możliwe, gdy zostanie rozpoznana istota kultury
technicznej w rozumieniu lokalnym i gdy doskonalenie kompetencji wpasuje się w oczekiwania i wyobrażenia
poprawności działania.

2. Badania percepcji kultury technicznej w Polsce
Badania własne przeprowadzano cyklicznie metodą ankietową za mocą ustrukturyzowanego formularza
dającego możliwość wielkokrotnego wyboru określeń oraz podania własnych propozycji dotyczących rozumienia
kultury technicznej. Realizowano je w Polsce od 2004 roku z walidacją co 1,5-2 lata193. Respondentów dobierano
losowo i pozostawiano im prawo do odmowy udziału w badaniach, które miały na celu stwierdzenie, czy takie
określenie jak „kultura techniczna” egzystuje w nomenklaturze polskiego społeczeństwa i jak jest interpretowane.
Do roku 2019 zgromadzono 1437 wypowiedzi osób dorosłych, pracowników różnych podmiotów gospodarczych
i instytucji, a także studentów. Odpowiedzi udzielili przede wszystkim ludzie młodzi (88% opinii pochodzi od
osób w wieku do 35 lat). 13% respondentów to osoby pracujące w różnych sferach gospodarki (produkcja, usługi,
urzędy, banki), 53% to studenci/uczniowie pracujący, a 34% to studenci/uczniowie. Wśród respondentów było
48,4% kobiet i 51,6% mężczyzn. Zdecydowana większość respondentów wyraziła przekonanie o istnieniu kultury
technicznej (94,2%). Osoby, które wypełniając formularz potwierdziły istnienie „kultury technicznej”, były
proszone o wskazanie z czym się im ona kojarzy, mając możliwość wielokrotnego wyboru.
W grupie, która potwierdziła istnienie kultury technicznej, wskazano ( w układzie malejącym) na następujące
znaczenia pojęcia „kultura techniczna”:
–
przestrzeganie norm - 75% wypowiedzi,
–
trzymanie się procedur - 63% wypowiedzi,
–
dbałość o efektywność - 49% wypowiedzi,
–
tworzenie standardów - 47% wypowiedzi,
–
rzetelność - 45% wypowiedzi,
–
zaangażowanie w pracę - 41% wypowiedzi.
–
solidarność zawodowa i współdziałanie - 37% wypowiedzi,
–
ujednolicenie podejść do problemów technicznych - 36% wypowiedzi,
–
dyscyplina - 34% wypowiedzi,
–
gospodarność - 29% wypowiedzi,
–
zapobiegliwość - 22% wypowiedzi,
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LNME, Springer Nature Switzerland AG 2019 pp. 75–82; Wyrwicka M.K., Kultura techniczna a rozwój
przedsiębiorstwa [w:] Kultura organizacyjne we współczesnych organizacjach, red. Katarzyna Szymańska,
Monografie Politechniki Łódzkiej, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2014, s. 66-75;Wyrwicka M.K.,
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percepcji kultury technicznej w Wielkopolsce, [w:] Wyrwicka M.K. (red.) Tendencje rozwojowe Wielkopolski w
kontekście transformacji wiedzy w sieciach gospodarczych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań
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Kultura techniczna a rozwój organizacji [w:] A. Stabryła (red) Zarządzanie rozwojem organizacji w
społeczeństwie informacyjnym, t.2, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008, Wyrwicka
M.K, Perception of technological culture in Poland, [w:] Thomas R.A. (red.) Quality Reliability and
Maintenance, Coxmoor Publishing Company Oxford, UK 2007; Wyrwicka M.K., Prussak W., Badanie kultury
technicznej przedsiębiorstwa w aspekcie zmian [w:] Lisiecki M. (red) Organizacje przedsiębiorstwa i rynki
kapitałowe w otoczeniu globalnym Studia i Materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego t.7, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006. Wyrwicka, M.K., Analiza percepcji kultury
technicznej w Wielkopolsce, Teoria i praktyka zarządzania organizacjami gospodarczymi, J. Lewandowski (red.),
Politechnika Łódzka, Łódź 2005,pp.347-355
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Respondenci w ramach wolnych wypowiedzi wskazali również porządek (2,7%), precyzję (1,7%),
przewidywalność (0.9%) oraz jakość (0,6%) , jako własne skojarzenia z określeniem „kultura techniczna”.
Analiza zamieszczonych powyżej wyników badań skłania do refleksji. Jeśli przejawem kultury technicznej jest
przestrzeganie norm, trzeba umieć w konkretnych warunkach ustalać normy, by podać je do wiadomości i na ich
podstawie oceniać efektywność pracy. Procedury, które także kojarzą się respondentom z kulturą techniczną, nie
powinny powstawać wyłącznie na bazie ewidencji stanu istniejącego, będącego często następstwem
historycznych, a czasem i chaotycznych przemian. Opracowanie procedur, które mają być przestrzegane i kreować
prawidłowe nawyki, powinno być efektem kształtowania pracy i optymalizacji przebiegów procesów.
Standaryzacja, o ile prowadzić ją metodycznie, pomoże zapanować nad różnorodnością rzeczy, zdarzeń i
czynności, zaś dbałość o efektywność, rzetelność, zaangażowanie w pracę - powinno sprzyjać innowacyjności i
utożsamianiu się z konkretną społecznością w oparciu o kompetencje i wspólne wartości.
Pewne niebezpieczeństwo można dostrzegać w związku ze zidentyfikowaną podczas badań znaczną skłonnością
do ujednolicania podejść do problemów technicznych (36% wypowiedzi respondentów w tym: 42% pracowników,
37% studentów pracujących, 31% studentów). Jest to bowiem, w pewnym sensie, informacja o gronie osób, które
nie będą chciały podjąć samodzielnie kreatywnych poszukiwań metod działania w związku z nowym zadaniem
lub opracowań nowych rozwiązań problemów. Gdyby takie skojarzenie z kulturą techniczną jako jednolitym
postępowaniem w sprawach techniki przeważało, może to powodować istotne blokady dla nowatorskich,
innowacyjnych pomysłów dotyczących projektowania produktów, reorganizacji procesów, zmian metod pracy lub
modyfikacji rozwiązań systemów technicznych.
Badania autorki wykazały także, że kultura techniczna jest postrzegana jako część kultury
przedsiębiorstwa/organizacji (91,6% wypowiedzi) i ma związek z kulturą osobistą (76,3% wypowiedzi). Tylko
40% respondentów postrzega powiązanie kultury technicznej z kulturą narodu. Aż 93,5% spośród tych, którzy
pozytywnie wyrazili się o istnieniu kultury technicznej jest przekonanych, że kultury technicznej można nauczyć.
Jej przejawy zależą więc prawdopodobnie od systemu kształcenia, przekazu informacji w mediach, wprowadzania
do pracy i instruktażu, szkolenia i doskonalenia zawodowego. Także obcowanie z nowoczesnymi rozwiązaniami
technicznymi w życiu codziennym nie jest bez znaczenia, bo inspiruje do poznawania i uczenia się obsługi
systemów technicznych w zupełnie nowych konwencjach.

3. Wymagania współczesnej gospodarki
Powszechnie opisywana koncepcja zdygitalizowanej gospodarki i Przemysłu 4.0 jest odpowiedzią na problemy
ery informacji194. Wynika z rozwoju nowych technologii w powiązanych branżach, co spowodowało przesunięcie
fundamentu, na którym sektor informatyczny opierał się przez wiele lat 195. Staje się on służebny dla
nanotechnologii, biotechnologii, genetyki, medycyny, optyki, robotyki, telekomunikacji, kreacji nowych,
inteligentnych materiałów…, a także wspomaga celowe tworzenie inteligentnych rozwiązań systemowych
(organizacyjnych, logistycznych), które łączą w sobie koncepcje lean (prooszczędnościowe), agile (zwinność) i
quick responce (reaktywność), zachowując przy tym zdolności poznawcze i antycypacyjne, realizacyjne, a także
adaptacyjne organizacji196. Siecią bazową stał się współcześnie Internet oraz możliwość identyfikowania i
komunikowania się z każdym uczestnikiem tej sieci (także przedmiotem – stąd Internet Rzeczy) w oparciu o adres
IP. Nowe nano-materiały i nano-rozwiązania techniczne oraz rozpowszechnianie się technologii RFID (Radio
Frequency Identyfication) prowadzą do urzeczywistnienia wielu automatycznych, elastycznych, inteligentnych
systemów, które są z jednej strony kontynuacją powszechnej w latach 80. i 90. XX wieku koncepcji CIM
(Computer Integrated Manufacturing), propagowanej w działalności przemysłowej, ale też są stosowane w
licznych systemach zabezpieczeń (inteligentne budowle czy systemy monitoringu medycznego). Współczesne
systemy cyberfizyczne, zanim zaistnieją realnie, są wieloaspektowo sprawdzane w symulacjach, by mogły być
zastosowane w trybie natychmiastowym po ich zainstalowaniu i podjęły niezawodną, poprawną działalność,
często w trybie samouczącym się. W przyszłości indywidualne zamówienia będą realizowane na lokalnych
rynkach w wirtualnych sieciach koordynowanych za pomocą mobilnego przetwarzania w chmurze, z
wykorzystaniem mobilnego oprzyrządowania, przy udziale wielozawowodych i wielozadaniowych wykonawców
współpracujących na bieżąco z systemami zautomatyzowanymi (robotami, botami, itp.) 197. Zmiany społeczne,
Wg L.A. Nefiodowa w latach 60. i 70. XX w. technika informacyjna umożliwiała wzrost gospodarczy o 16%,
w latach 80. – o 12%, a w 90. – tylko o 7%, co oznaczało spadek oddziaływań tego czynnika produktywności [za:]
Wyrwicka M.K., Endogenne przesłanki organizacyjne rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Politechniki
Poznańskiej, Poznań, 2003, s.37.
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technologiczne i środowiskowe napędzają rewolucję techniczną i organizacyjną (zwłaszcza przemysłu), która
poprowadzi do indywidualizacji masowej produkcji. Wszystko będzie wytwarzane zgodnie ze specyfikacją
klienta, przy czym produkcja wciąż będzie miała charakter masowy. Taki stan przewidywany jest w perspektywie
20 lat, ale skoro szybko zmieniają się technologie, materiały i społeczeństwo, trzeba zadbać o elastyczność,
stosować procesy i technologie, które można adaptować i osiągać znacznie szybszy zwrot inwestycji.
Ta nowa sytuacja gospodarcza oznacza, że zasadniczo każdy - i klient i dostawca - powinien być profesjonalny,
co oznacza, że kompetencje techniczne są niezbędne każdemu do funkcjonowania we współczesnym świecie.
Wiedza i umiejętności techniczne nie wystarczą jednak do realizacji zadań współczesnej gospodarki. Niezbędne
jest przyspieszenie nabywania i adekwatny do sytuacji rozwój kompetencji przekrojowych, które pomogą w
efektywnej komunikacji z otoczeniem, w podejmowaniu inicjatyw przedsiębiorczych i
kreatywnym
rozwiązywaniu problemów. Postawa gotowości do eksperymentowania jest bowiem przesłanką
innowacyjności198.
We współczesnej gospodarce kompetencje (umiejętności, postawy, wiedza) stają się kluczowym zasobem
niematerialnym, mającym znaczący wpływ na rozwój gospodarczy i efektywne korzystanie z nowych technologii
zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju (bez szkody dla środowiska naturalnego, przyjaźnie dla
społeczeństwa, opłacalnie w sensie ekonomicznym). Problemem, z którym mierzy się współczesny świat jest
możliwość nadążnego kształtowania kompetencji technicznych w aspekcie wymogów procesów determinujących
funkcjonowanie gospodarki.

4. Kształtowanie kompetencji technicznych
Problem przekazywania wiedzy technicznej i umiejętności posługiwania się nowymi technologiami jest obiektem
działań Akceleratora Wiedzy Technicznej (AWT©) powołanego na Politechnice Poznańskiej w 2006 roku, który
aktualnie buduje z powodzeniem sieci społeczno-edukacyjne w Wielkopolsce199. Jego funkcjonowanie zasadza
się na założeniu, że sukces na współczesnym rynku osiąga się dzięki strategii, ale także poprzez odpowiednie
zarządzanie zasobami i budowanie właściwych relacji z otoczeniem. Głównymi zasobami współczesnej
gospodarki są zasoby ludzkie. W sytuacji niewystarczających zasobów odpowiednich, kompetentnych
pracowników, warto opracować w sposób planowy i systemowy metody pozyskiwania i prewencyjnego
zapewniania niezbędnych zasobów ludzkich w związku z planami rozwoju gospodarki i biznesu. Z uwagi na
efektywność pozyskania potrzebnych kompetencji z rynku pracy niezbędne wydaje się wspieranie kształcenia
zawodowego w dłuższej perspektywie czasu200.
Szereg inicjatyw podejmowanych w AWT © sprowadza się do praktycznego przekazywania wiedzy i
umiejętności technicznej w laboratoriach , poprzez realizację zadań projektowych z wykorzystaniem najnowszych
technologii.
Rozważanie kompetencji pracowników odbywa się dzisiaj w oparciu o równoważenie zasobów i zarządzanie
kompetencjami pracowników. Ważne jest aby modelowanie zarządzaniem kompetencjami pracowników w
kontekście skuteczności osiągania celów i zrównoważonego zarządzania kompetencjami powiązać ze wzrostem
konkurencyjności. Związek między poszukiwanymi przez przedsiębiorstwa kompetencjami technicznymi i
społecznymi, a ekonomiczną poprawą konkurencyjności 201 został opisany już w latach ‘90 XX wieku. Ekonomiści
Andrei Schleifer, Kevin M. Murphy i Robert W. Vishny 202 oszacowali , że gdyby studia techniczne wybierało o
10% absolwentów szkół średnich więcej (co oznaczałoby podwojenie liczby studentów na tych kierunkach),
wskaźnik wzrostu gospodarczego wzrósłby rocznie o 0,5 %. Gdyby natomiast podwoiła się liczba studentów
prawa, wskaźnik ten spadłby o 0,3 % rocznie. Oznacza to, że im więcej młodych ludzi wybiera jako przedmiot
studiów nauki techniczne i ścisłe, tym większe są szanse na rozwój technologii i produktów “napędzających”
rozwój gospodarczy. Wielu absolwentów studiów inżynierskich zakłada bowiem własne firmy produkcyjne,
tworząc nowe miejsca pracy i powiększając dochód narodowy.
Łagodzenie niedoborów i niedopasowania umiejętności zawodowych ma zarówno wpływ na życie jednostki,
jak i rentowność przedsiębiorstw oraz zdolność do wzrostu i dobrobytu gospodarki jako całości. Z tego powodu
ważnym działaniem jest rozpoznawanie potrzeb organizacji w zakresie zapotrzebowania na umiejętności i
kwalifikacje oraz zastosowanie mechanizmów uznawania i przenoszenia umiejętności i kwalifikacji między
Wyrwicka M.K. (red.) Foresight ‘sieci gospodarcze Wielkopolski’ – scenariusze transformacji wiedzy
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sektorami gospodarki, rodzajami i poziomami kształcenia i szkolenia, edukacji i zatrudnienia oraz obszarami
geograficznymi203.
Wymogiem dnia dzisiejszego jest kształcenie osób twórczych, przedsiębiorczych, potrafiących radzić sobie z
problemami zamiast specjalistów przystosowanych do ukształtowanych w przeszłości struktur i “wczorajszych”
sposobów działania. Coraz większego znaczenia nabiera ukształtowanie umiejętności zdobywania wiedzy i
związanych z nią takich cech jak: bystrość postrzegania, ciekawość, dociekliwość, otwartość. Sprawność
przyswajania konkretnych treści związana z pamięciowym opanowywaniem tak zwanej wiedzy encyklopedycznej
postrzegana jest współcześnie jako umiejętność drugoplanową. Istotne jest również elastyczne reagowanie
systemów kształcenia na wymogi rynku pracy, innowacje w technice, nowe technologie i koncepcje zarządzania,
transformacje kulturowe zachodzące w społeczeństwie. Przedsiębiorcy europejscy uważają bowiem, że
rozbieżność między kwalifikacjami i umiejętnościami nabywanymi w procesie edukacji a tymi niezbędnymi do
sprostania wymogom współczesnej gospodarki jest coraz większa.
Podstawowe zarzuty formułowane już w XX wieku przez nich pod adresem systemów edukacyjnych to204:
– mała podatność tych systemów na zmiany wynikająca często z biurokratycznych struktur jak i z tradycji
traktowania edukacji jako dziedziny względnie autonomicznej, wyodrębnionej względem działalności
praktycznej,
– nacisk położony na kształcenie specjalistyczne, wynikające z tradycyjnego przywiązania środowiska
akademickiego do statusu budowanego przez pogłębianie wiedzy w określonej dziedzinie,
– koncentrowanie się na przekazywaniu określonych treści i egzekwowaniu ich
opanowania, zamiast rozwijania umiejętności samodzielnego kojarzenia dostępnych informacji i pozyskiwania
nowej wiedzy,
– pomijanie w programach kształcenia zagadnień związanych z rozwijaniem kompetencji interpersonalnych
oraz umiejętności rozwiązywania konfliktów,
– niski stopień internalizacji w procesie kształcenia takich norm jak: odpowiedzialność, kreatywność, dążenie do
sukcesu - które powinny stać się podstawowymi elementami nowej kultury organizacyjnej, zajmując miejsce
statusu związanego z posiadaniem formalnych kwalifikacji oraz zajmowaną pozycją w strukturze
organizacyjnej.
Przyjmując za pewnik istnienie ścisłego związku pomiędzy systemami kształcenia, poziomem edukacji
społeczeństwa a charakteryzującym dany kraj stopniem rozwoju, kwestia analiz i poszukiwania sposobów
doskonalenia samych systemów kształcenia, jak i ich relacji z gospodarką staje się sprawą zasadniczą. W
dynamicznym, szybko zmieniającym się otoczeniu wzrasta rola i znaczenie wiedzy, ale równocześnie zmienia się
sposób rozumienia tego pojęcia. Jest ona pojmowana coraz częściej jako systematyczne rozwijanie umiejętności
dostrzegania i wykorzystywania pojawiających się szans i unikania zagrożeń. Tak określana wiedza nie jest już
zasobem, z którego można czerpać gotowe rozwiązania lecz nabiera cech procesu, którego realizacja rozciąga się
na całe życie jednostki.
Aby przygotować się do realizacji procesu zdobywania tak rozumianej wiedzy, współczesne systemy
kształcenia muszą nabrać cech tak zwanych otwartych systemów edukacyjnych, charakteryzujących się łączeniem
w ramach struktury programów elementów różnych dyscyplin, możliwością indywidualizacji nauczania,
różnorodnością metod ułatwiających przyszłemu absolwentowi praktykowanie lub symulowanie rzeczywistej
działalności. Ta zmiana form kształcenia, której istotę można określić jako “uczenie poprzez własne
doświadczanie”, jest wyzwaniem dla pedagogów przygotowujących poszczególne jednostki do życia
zawodowego. Oznacza to zwiększanie liczby zadań o charakterze projektowym, laboratoryjnym, ćwiczeniowym
i doświadczalnym oraz intensyfikację kontaktów z praktyką gospodarczą.
„Metoda akceleracji rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego” to projekt
realizowany w latach 2015- 2018 w ramach współpracy takich instytucji jak: Politechnika Poznańska (lider,
Polska), Centria University of Applied Sciences (Finlandia), Matej Bel University Banska Bystrica (Słowacja),
Politechnika Częstochowska (Polska), University of Maribor (Słowenia), Uniwersytet Ekonomiczny we
Wrocławiu (Poland), a także instytucje bezpośrednio związane z rynkiem pracy: The Federation of Education in
Jokilaaksot –JEDU (Finlandia) oraz Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa (Polska, Gorzów Wielkopolski).
Czyli sześć uniwersytetów oraz dwie instytucje biznesowe pracowały nad metodą przyspieszania nabywania
kompetencji przekrojowych. Kompetencje pracownika zdefiniowano w projekcie za R. Boyatzisem (1982) jako
kompozycję wiedzy, umiejętności i postaw, które wyrażają się w podejmowanych aktywnościach i skutkują
jakościowo poprawnym wykonaniem zadania na danym stanowisku pracy.
Celem projektu była implementacja innowacyjnej metody przyspieszania nabywania przez studentów
kompetencji przekrojowych poprzez lepsze wykorzystanie praktycznych metod nauczania205. \
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Do wskazanych przez przedsiębiorców (z 4 krajów UE) kompetencji przekrojowych przypisano umiejętności, a
ich przyrost mierzono opracowanymi celowo formularzami ankiet, zadając pytania:
przedsiębiorczość –6 umiejętności (6 pytań),
–kreatywność –3 umiejętności (3 pytania),
–praca w grupie –7 umiejętności (7 pytań),
–komunikatywność –8 umiejętności (8 pytań).
Prawdopodobne determinanty mogące wpływać na przyspieszanie nabywania kompetencji przekrojowych
zestawiono w trzech grupach:
– czynniki kulturowe (odpowiednio do wymiarów kultury wg G. Hofstede206),
– czynniki związane z metodyką nauczania stosowaną na uczelniach wyższych,
– czynniki pozostałe (zestawione kolektywnie przez partnerów projektu).
Analizę ekspercką zrealizowano w trzech krokach. Dokonali jej niezależnie przedstawiciele siedmiu instytucji
uczestniczących w projekcie – wytypowani jako eksperci207.
Badania prowadzone w czterech krajach Unii Europejskiej w odniesieniu do czynników mających wpływ
na podnoszenie kompetencji przekrojowych pokazują, że wpływ czynników kulturowych ma przeciętne znaczenie
na przyspieszanie ich nabywania. Spośród czynników związanych z metodyką nauczania stosowaną na uczelniach
wyższych najbardziej istotne jest aktywne włączenie studentów w proces kształcenia (4,8 w skali 1–5) oraz
korzystanie z informacji zwrotnej (4,2). Spośród pozostałych czynników mających wpływ na akcelerację
kompetencji przekrojowych do najistotniejszych należą: motywacja (4,83) oraz aktywność (4,5). W polskich
warunkach najlepsze efekty w praktycznym nauczani kompetencji przekrojowych wykazała kombinacja
następujących metod: „burzy mózgów”, techniki metaplanu i odgrywania ról (teatr organizacyjny).
Wyniki badań dotyczących akceleracji nabywania kompetencji przekrojowych mogą stanowić punkt wyjścia
dla tworzenia programów doskonalenia kompetencji niezbędnych we współczesnej gospodarce i przyczynić się
podniesienia poziomu kultury technicznej społeczeństwa.

Konkluzja
Modelowanie zachowań organizacyjnych, próby przekształceń kulturowych, podejmowanie zarządzania
kompetencjami i ich kształtowania, powinny opierać się na diagnozie pozycji wyjściowej – na identyfikacji
wyobrażeń o przygotowaniu i przebiegu działań oraz związanych z nimi oczekiwań. Możliwość stwierdzenia co
członek konkretnej społeczności rozumie pod pojęciem kultura techniczna umożliwi szybsze dojście do
porozumienia. Znajomość percepcji kultury technicznej, jej lokalnej interpretacji, powinno ułatwić
opracowywanie programów wdrożeniowych oraz transfer wiedzy technicznej, a nawet wdrożenie nowych
koncepcji wywarzania takich jak Przemysł 4.0. Zderzenie wymagań dotyczących potrzebnych umiejętności
związanych z obsługą nowatorskich systemów z umiejętnościami kandydatów do pracy stanowi współcześnie
podstawę nawiązania relacji współpracy. Rzecz w tym, by w sensie komunikacyjnym rozumienie jakości
wykonawstwa i zdefiniowanie konkretnej umiejętności było jednoznaczne i precyzyjne.
Prewencyjne (proaktywne) badania istniejącej kultury technicznej, jako pozycji wyjściowej w zakresie
interpretacji zjawiska i oczekiwań ludzi pozwala przygotować programy wprowadzania do pracy i dobrać metody
przyspieszonego nabywania potrzebnych umiejętności. Ważna jest też postawa wobec nowości technicznych i
technologicznych. Nastawienia mentalne stanowią istotne uwarunkowanie efektywnej implementacji innowacji w
konkretnej społeczności. Jeśli bowiem planowane są duże zmiany – jak w sytuacji cyfryzacji i automatyzacji można już na starcie przygotować odpowiednie strategie rozwoju przewidujące pokonywanie oporów natury
ludzkiej i obaw wobec nowości, często wzmacnianych w grupie.
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Firmy rodzinne wobec wyzwań gospodarki 4.0
Zmiany techniczne w zakresie technologii cyfrowych wywołują postęp w zakresie świadczenia usług,
sprzedaży towarów drogą elektroniczną. Wywołuje to znacznie szybszy rozwój sektora dóbr
niematerialnych i gospodarki współdzielenia, a także digitalizację życia codziennego. Wywołuje to
konieczność stałej adaptacji przedsiębiorstw do wymogów otoczenia, a więc gospodarki cyfrowej.
Firmy o największej wartości to te, które potrafią bezpośrednio reagować na potrzeby klienta, dzięki
zastosowaniu odpowiedniej strategii i ukształtowaniu unikalnego, odpowiadającego im modelu
biznesowego. Światowym liderem według rankingu Kantar TNS jest Amazon z wartością 315 mld
USD, następnie Apple 309,5 mld, Google 309 mld, Microsoft 224 mld, VISA 178 mld. Najszybciej
rozwijającą się w ciągu roku był Instagram ze wskaźnikiem 95%. Popularna platforma streamingowa
Netflix osiągnęła wzrost 65 % swoich aktywów w stosunku do roku poprzedniego.
Nr

Firma

Wartość mld USD

Wzrost rok do roku

1.

Amazon

315,505

+52%

2.

Apple

309,527

+3%

3.

Google

309,000

+2%

4.

Microsoft

251,244

+25%

5.

Visa

177,918

+22%

6.

Facebook

158,968

-2%

7.

Alibaba Group

131,246

+16%

8.

Tencent

130,862

-27%

9.

McDonald’s

130,368

+3%

108,375

+2%

10. AT&T

Tabela. 10 najcenniejszych marek świata
Opracowano na podstawie badania Kantar TNS 2019208.
Wiele spośród wymienionych przedsiębiorstw charakteryzuje koncentracja własności w rękach
założycieli pozwalająca utrzymać wpływ na wspomniany unikalny model biznesowy oparty często na
digitalizacji. Przykładowo w Amazon założyciel Jeff Bezos i dyrektorzy posiadają 16,3 i 16,3%
udziałów. Pozostałe udziały są rozdrobnione między indywidualnych i instytucjonalnych akcjonariuszy.
Założyciele Google Larry Page, Sergey Brin and Eric Schmidt posiadali własność na poziomie 27.4%,
26.9% i 5.5%. Założyciel Facbooka Mark Zuckerberg posiada 28,2 % akcji. Pozostałe akcje są w
posiadaniu byłych pracowników odpowienio Dustin Moskovitz 7,6 %, Eduardo Saverin 4%, Sean
Parker 4%, Sharyl Sandberg 1% oraz inwestorzy instytucjonalni i indywidualni (Accel Parters 10%,
Digital Sky 5,4%, Peter Thiel 5,4%, Microsoft 1,6%). W Alibaba Group założyciele Jack Ma i Joseph
Tsai c Chin posiadają 11,7%, i 8,4% uprzywilejowanych akcji. Pozostali inwestorzy instytucjonalni
posiadają (Blackrock 5,97%, T. Rowe Price 5,29%, Baillie Grifford 4,17%). Ma Huateng będący
założycielem firmy Tencent, będącej jednej z największych korporacji inwestycyjnych, internetowych
i technologicznych na świecie, posiada 8,58 % własności i jest najbogatszym chińczykiem i 20
najbogatszym człowiekiem na świecie.
Wysoki stopień koncentracji kapitału i władzy skupionych często w rękach założyciela wpływają na
wysoki poziom innowacyjności oraz wysoko rozwiniętą technologię cyfrową. Digitalizacja powoduje
wiele nowych zastosowań technologii informacyjnych w nowych modelach biznesowych, produktach
i usługach, które zmieniają współczesną gospodarkę i społeczeństwo. W rezultacie powstają miliardy
codziennych połączeń pomiędzy ludźmi, organizacjami, urządzeniami, danymi, procesami.
Hiperłączność wywołuje w jeszcze większym stopniu współzależność wspomnianych elementów, w
następstwie wykorzystania Internetu, technologii mobilnych, Internetu Wszechrzeczy, Big Data,
Robotic Process Automation, Machine Learning, Usługi w Chmurze i Sztucznej Inteligencji.
Wspomniane firmy przodujące w wykorzystywaniu nowoczesnych technologii korzystają tym samy z
renty pierwszeństwa. Ich modele zaczynają jednak powielać coraz powszechniej kolejni naśladowcy,
czego przykładem jest gospodarka 4.0. pojęcia często używanego zamiennie z z przemysłem 4.0. Sama
idea Przemysłu 4.0 widoczna w działaniach wielu firm, kojarzone z inteligentną fabryką, digitalizacją,
integracją produktów z infrastrukturą, ich komunikacją z producentem czy analizą danych w czasie
rzeczywistym. 4.0 to czwarty etap rewolucji przemysłowej, której początek miał miejsce w XVIII wieku
i oparty był o mechanizację produkcji dzięki wykorzystaniu maszyny parowej. Druga z kolei rozpoczęła
sięna początku wieku XXpo wprowadzeniu produkcji masowej i wykorzystaniu elektryfikacji. Trzecia
zaczęła się po upowszechnieniu automatyzacji w latach '70, co było możliwe dzięki dynamicznemu
rozwojowi elektroniki i rozwiązań IT. Czwarta rewolucja dzieje się teraz. To rewolucja oparta na
systemach cyber-fizycznych i dynamicznym przetwarzaniu danych. Przemysł 4.0 to proces, który
rewolucjonizuje sektor produkcyjny, sposób działania zakładów oraz użytkowanie produktów. Dzięki
wykorzystaniu robotyki, zaawansowanych narzędzi IT, analizie danych oraz pogłębianiu współpracy
między ludźmi i urządzeniami w przyszłości, fabryki będą działały 30% szybciej, a ich wydajność
wzrośnie o przynajmniej 25%. Procesy produkcyjne zmienią swój kształt. Obecnie powszechne
pojedyncze, zautomatyzowane stanowiska pracy zintegrują się, w całkowicie zautomatyzowane,
komunikujące się ze sobą zakłady. Podniesie to ich elastyczność, wydajność i jakość. Zmieni się też
codzienny tryb pracy: pracownicy będą w pełni współpracować z robotami, a rozszerzona rzeczywistość
czy produkcja przyrostowa usprawnią i ułatwią działanie, zapewniając przy tym bezpieczeństwo i
ergonomię pracy..209
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http://www.millwardbrown.com/brandz/rankings-and-reports/top-global-brands/2019
Przemysł 4.0 PL, Szansa czy zagrożenie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki?, BCG, czerwiec 2016.

Przemysł 1.0 - woda, para, pierwsze maszyny
Przemysł 2.0 - energia elektryczna, paliwa, produkcja masowa
Przemysł 3.0 - komputery, automatyzacja produkcji
Przemys 4.0 - system cyber-fizyczny (CPS), personalizacja i dostosowanie

Automatyzacja procesów, robotyka, przemysłowy Internet rzeczy wykorzystujący sieci czujników i
inteligentnych urządzeń, algorytmy sztucznej inteligencji nowoczesne technologie informatyczne w
coraz większym stopniu upowszechniają się w sektorze przemysłowym, tym samym powodując,
bezprecedensową zmianę procesów wytwórczych, a cyfrowa transformacja przemysłu i gospodarki
określana jest czwartą rewolucją przemysłową lub gospodarką 4.0. Jego istotą jest wykorzystanie
wspomnianej cyfryzacji i automatyzacji do efektywniejszego wykorzystania czasu pracy maszyn i
materiałów. Dzięki temu niewykorzystane zasoby można zaktywizować poprzez współpracę z
otoczeniem, dzięki nawiązaniu współpracy z innymi firmami poprzez nowe typy komunikacji
elektronicznej, oprogramowania i modeli biznesowych. Współdzielenie mocy produkcyjnych oraz
zasobów o podobnym charakterze wymaga standaryzacji procesów, wymiany informacji i powierzenia
maszynom zadania dynamicznej wymiany usług i zawierania stosownych transakcji. Wymaga to nowej
klasy oprogramowania (AI), chmury obliczeniowej, nowej sieci komunikacji elektronicznej (sieć 5G),
i nowego modelu współpracy i kooperacji B2B. Zmiana paradygmatu w zarządzaniu oraz modeli
biznesowych może spowodować w przyszłości, że przedsiębiorcy, którzy nie nawiążą nowych relacji i
nie przystosują firm do technologii i komunikacji właściwych dla przemysłu i gospodarki 4.0, będą
wyeliminowani z rynku, czyli zbankrutują. Współdzielenie, zatem daje wzrost skali działalności
gospodarczej, powodując wzrost efektywności wykorzystania zasobów, tym samym podnosi
konkurencyjność i stabilność przedsiębiorstwa. Wspólne badania, marketing czy też obsługa
posprzedażowa to ścieżka do wspólnej produkcji, podobnie jak dzieje się to Amazon i jemu podobnych
firm sektora gospodarki 4.0. Ekonomia skali to napęd globalizacji, w którym przemysł 4.0 pomaga
obudzić globalny potencjał małych i średnich przedsiębiorstw. Tworzenie odpowiednich warunków
rynkowych oraz przyspieszanie rozwoju gospodarki 4.0 może przyczynić się przezwyciężenia presji
nieustannej konkurencji, ciągłego udoskonalania technologii, produktów, konieczności obniżania
kosztów i krótszego horyzontu planowania. Wzmacnianie więzi kooperacji poprzez gospodarkę cyfrową
może zwiększyć stabilność pozycji rynkowej i podejmowanie decyzji inwestycyjnej o dłuższej stopie
zwrotu. Rozwój przemysłu 4.0 prowadzi zatem do zmiany modeli biznesowych z orientacji produktowej
na orientację serwisową, czyli oferowanie w sieci najlepszej w swojej specjalności usługi dla
zrealizowania danego fragmentu procesu wytwórczego. Do przykladowych modeli zaliczyć można:
1. Subskrypcja – zamyka dostęp do usług lub produktów tradycyjnie kupowanych ad hoc; ciągły i
nieograniczony dostęp do nich uzyskuje się po uiszczeniu opłaty subskrypcyjnej (np. Netflix, Apple
Music).
2. Model freemium – użytkownicy mają darmowy dostęp do podstawowej wersji usługi, płacąc swoją
uwagą (reklamy), a nie pieniędzmi, za to płatna jest wersja rozszerzona (premium); sprawdza się tam,
gdzie koszt krańcowy dotarcia do nowych klientów jest niższy niż przychody z reklam lub pozyskania
danych osobowych (Spotify, LinkedIn, Dropbox).
3. Model darmowy – działa na zasadzie: jeśli nie płacisz za produkt, sam jesteś produktem; za pozornie
darmowy produkt lub usługę płaci się pozostawianiem danych osobowych lub oglądaniem/słuchaniem
reklam (Google, Facebook).
4. Model marketplace – oferuje dostęp do cyfrowych platform kojarzących nabywców i sprzedawców
w zamian za opłatę za wystawienie na nim produktów lub za prowizję (eBay, iTunes, App Store, Uber,
Airbnb).

5. Dostęp poza własnością – oferuje czasowy dostęp do dóbr i usług tradycyjnie wymagających ich
zakupu; obejmuje sharing economy, gdzie pobiera się prowizje od osób monetyzujących swoje aktywa
poprzez ich wynajmowanie (Zipcar, Peerbuy, Airbnb).
6. Model hipermarketu – dzięki marce wykorzystuje siłę rynkową i efekt skali, aby pokonać
konkurencję, często poprzez sprzedaż poniżej kosztów (Amazon, Apple).
7. Model doświadczeń – dostarcza niestandardowych przeżyć, za które ludzie są w stanie dodatkowo
zapłacić (Tesla, Apple).
8. Piramida – zatrudnia armię sprzedawców i podwykonawców, którzy często są wynagradzani jedynie
w systemie prowizyjnym (Amazon, Microsoft, Dropbox).
9. Model on-demand – monetyzuje czas i oferuje natychmiastowy dostęp do usług na wysokim
poziomie; obejmuje pobieranie prowizji od osób mających pieniądze, ale nie czas, które płacą za dobra
i usługi dostarczane przez tych, którzy mają czas, ale nie pieniądze (Uber, Taskrabbit).
10. Model ekosystemu – oferuje współzależne zestawy produktów i usług, których wartość dla
użytkownika rośnie wraz z kolejnymi zakupami, i skłania go do kolejnych zakupów (Apple, Google) .
Z badań przeprowadzonych przez firmę Siemens i Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
wynika, że około 60 % firm sektora MSP w Polsce, nigdy nie słyszała o gospodarce 4.0, wdrożyła lub
zamierzała wdrożyć zaledwie 15,5 % firm. Pozytywnym elementem jest to, że większość firm jest
przekonana, że wdrażanie innowacyjnych nowych technologii cyfrowych w przedsiębiorstwach wiąże
się z poprawą jakości ich produktów i usług, zwiększenia ogólnej skali sprzedaży, rentowności i
wydajności pracy oraz obniżeniem kosztów. Aktualnie najczęściej wykorzystywanymi technologiami
są automatyzacja linii produkcyjnych, analityka danych i optymalizacja produkcji, oraz
oprogramowanie obniżające koszty prototypowania. Bardzo rzadko wykorzystuje się i wdraża
technologie sztucznej inteligencji, big data i cloud computing. Źródeł braku wdrażania innowacji
gospodarki 4.0 polskie firmy sektora MSP upatrują w braku środków, braku czasu oraz braku
przeszkolonego personelu. Dodatkowo wskazuje się na biurokrację oraz niewystarczające wsparcie
organów publicznych . Na uwagę zasługuje fakt, iż znaczna większość firm sektora MSP jest firmami
rodzinnymi, firmy rodzinne cechują się koncentracją własności, kontroli oraz utrzymania przez
członków rodzin kluczowych pozycji zarzadzania nawet po tym, gdy wycofali się założyciele firm. Jest
to, zatem podobna charakterystyka jak w przypadku jak w przypadku listy 10 najcenniejszych marek
świata. Dla porównania Niemcy są największą gospodarką narodową w Unii Europejskiej, a po USA,
Chinach i Japonii czwartą pod względem wielkości na świecie, gdzie Polska zajmuje 37 miejsce.
Niemiecka gospodarka zawdzięcza swoją konkurencyjność i globalne powiązania wielkiej
innowacyjności oraz silnemu ukierunkowaniu na eksport. Również gospodarka 4.0 Niemcy jest
oceniania najwyżej spośród wszystkich państw europejskich. Priorytetem w ostatnich latach stał się dla
władz Niemiec rozwój wysokich technologii, sztucznej inteligencji, robotyki, produkcji maszyn i
cyfryzacji, ponieważ powszechnie uważa się, że to właśnie na tych płaszczyznach będzie rozstrzygać
się globalny wyścig rozwojowy w najbliższej przyszłości. Stąd też rozbudowuje się infrastrukturę dla
szybkiego Internetu, który jest warunkiem nie-zbędnym do aktywnego włączenia się w rywalizację ze
światowymi liderami Sukces Przemysłu 4.0 od momentu powstania programu w Niemczech kilka lat
temu zależał od wprowadzenia najnowszych technologii w sześciu branżach gospodarki: w przemysłach
maszynowym, elektrotechnicznym, motoryzacyjnym, chemicznym oraz rolnictwie i branży IT Procesy
cyfryzacji, automatyzacji i modernizacji w kierunku innowacyjnej gospodarki 4.0 są wspólnym
wyzwaniem dla NIemiec i dla Polski. Dotychczas można zaobserwować pierwsze przykłady
innowacyjnej współpracy firm polskich i niemieckich na tych polach. Trendy rozwoju polskiej
gospodarki pozwalają prognozować powstawanie nowych szans dla współpracy z Niemcami na
zasadzie obopólnych korzyści (win-win). W analizach niemieckich kół gospodarczych dostrzega się
procesy zmian polskiej gospodarki i jej przechodzenia od roli stołu warsztatowego/montowni dla
Europy Zachodniej do nowoczesnej gospodarki 4.0. Wiąże się to ze zwiększaniem atrakcyjności
polskiego .

Jak wygląda na tym tle Polska przedsiębiorczość rodzinna i jej innowacyjność? Na podstawie
badania firm rodzinnych przeprowadzonych na podstawie Diamentów Forbsa 2016 przez A. Winnicka
Popczyk wynika, że zdecydowana większość badanych firm (84,3%) posiadało sformułowało wizję
rozwoju oraz misję i strategię działania, jednak 75% w sposób niesformalizowany, często w formie
werbalnej, a 25% posiada ją w formie dokumentów. Pod względem koncentracji kapitału ponad 75%
firm, w których posiadała większość we własności i zarządzaniu, 14% firm posiadało większość udziału
rodziny w zarządzaniu a mniejszością we własności, natomiast 10% firm utrzymywało większościowe
udziały we własności, wycofanych jednocześnie z zarządzania. Z badań wynika również, że w kwestii
innowacyjności ponad połowa firm samodzielnie opracowywała koncepcje nowych projektów we
własnych komórkach badawczo-rozwojowych. 33% podmiotów wdrażała innowacje we współpracy z
innymi firmami. 30% badanych kupowała gotowe projekty lub zlecała ich wykonanie
wyspecjalizowanym instytucjom. W kwestii zaawansowania innowacji oraz motywów ich wdrażania.
59 % badanych firm rodzinnych określiło je mianem dostosowawczych, 40% jako znaczące, a niewiele
ponad 12% za przełomowe. Motywem wprowadzania innowacji 80% określiło jako troska o klienta,
rzadziej presją konkurencji 57% i własnymi aspiracjami 52%. 60 badanych firm rodzinnych prowadziło
działalność na rynkach zagranicznych. Tylko 3,5 % posiadło inwestora zagranicznego. Zdecydowana
większość firm z listy Diamentów Forbsa 2016 posiadło dobrą kondycję finansową, co umożliwiała
finansowanie innowacji w sposób ciągły. Badania dowiodły powiązanie charakterów na innowacje z
charakterem wydatków na innowacje. 65% firm pozytywnie ocenia tendencje rozwojowe, a 31%
finansuje je w sposób ciągły niż skokowo. Są to zazwyczaj firmy starsze, założone po 1989 r., o
większych rozmiarach, tworzące innowacje przełomowe, podejmujące internalizację. W badanych
firmach najczęściej wdrażano innowacje o charakterze produktowym 57,4%, procesowym 50,5%.
marketingowym 33,9%, organizacyjnym 29,6% i menedżerskim 18,3%. W badanych firmach
innowacje finansowane były głównie ze środków własnych 85,2%. W mniejszym stopniu
wykorzystywano kredyty inwestycyjne 37,4%, leasing 35,7%, regionalne fundusze unijne 24,3%.
Zdecydowana większość badanych upatrywała przewagi konkurencyjnej w wartości dodanej 87,0%,
natomiast w pozostałych przepadkach w oparciu o cenę i koszty . Dla porównania z badań Deloitte
przeprowadzonym wśród 575 przedsiębiorstw rodzinnych w 52 krajach wynika, że 40 % firm nie
posiada strategii cyfrowej, a rewolucja 4.0 powoduje przyspieszenie tempa zmian w otoczeniu firm
rodzinnych a tym samym zmiany w ich dotychczasowych modeli biznesowych. Ponad połowa badanych
upatrywała szansę na rozwój w swoim środowisku biznesowym, stanowiących organizacje
współpracujące ze sobą w celu poszukiwania innowacji i tworzeniach nowych produktów. Jednakże nie
wpływa to na wykorzystywanie zmian związanych z cyfryzacją gospodarki, nowych graczy i
dynamicznej konkurencji. Model prowadzenie biznesu oparty na zaufaniu i długotrwałych relacjach
wydaje się być archaiczny, wobec otwierających się na rynku nowych wzajemnych powiązań i
współzależności rozwojowych. Stąd też istotnym jest by firmy rodzinne dostrzegły zmiany środowiska
biznesowego gospodarki cyfrowej i wykorzystały tkwiący w nich potencjał. Szybko zmieniające się
nowoczesne środowisko biznesowe, wraz z szerokim wachlarzem zależnościami od konkurencyjnego
do partnerskiego, sprawia, że firmy rodzinne często będą wchodziły w zależności krótkoterminowe,
oparte o umowy prawne, stając się częścią grup biznesowych, nie zaś tylko na przedsiębiorstw opartych
na zaufaniu i długim horyzoncie czasowym. Skróceniu będzie ulegał również czas niezbędny na
zbudowanie zaufania. Czasem będzie to wymagało współpracy z konkurencją, co generuje obawy przed
przejęciem i angażowaniem się w relacje z siecią innych podmiotów. Dodatkowym utrudnieniem mogą
być czynniki emocjonalne związane z ambiwalencją między kwestiami biznesowymi a poglądami
członków rodziny. Koniecznym staje się bardziej elastyczne podejście umożliwiające zróżnicowanie
nawiązywanych rodzajów relacji a tym samym możliwości jakie daje środowisko biznesowe.
Znajdowało to wyraz w motywach łączenia się podmiotów, w których poprzez przejęcie w 70%
badanych upatrywało osiągnięcie wzrostu i skali i w 30% dostęp do innowacji. Koliduje to z
archaicznym obrazem firm rodzinnych jako niechętnych do ryzykowania i zachowanych, które obecnie
należą do najbardziej prekursorskich. Stąd też gwałtowne tempo zmian pobudza do podejmowania
wspólnych przedsięwzięć w celu połączenia niezbędnych zasobów i możliwości w jednej organizacji.
Cyfryzacja dzięki integracji firm, ludzi i obiektów przyczynia się do tworzenia nowych modeli
biznesowych, jednak 45 % badanych widzi w niej jedynie potencjał dla usprawniania procesów, a
jedynie 17 % dla pozyskania utalentowanych pracowników. Ponad połowa firm posiada strategię
cyfryzacji, jednak przyczyn problemów w jej wdrożniu upatruje w braku kompetencji zarządczych,
technicznych, strategicznych oraz ze względu na presję rynkową i obawą o bezpieczeństwo. Z badań
wynika, że członkostwo sieci powiązań biznesowych powinno mobilizować do rozszerzania technologii

cyfrowej na obszary innowacji, modeli biznesowych i pozyskiwania utalentowanych pracowników.
Zadaniem nowego pokolenia z kolei powinno być zwiększanie świadomości wagi technologii
cyfrowych i ich wartości na wszystkich członków firmy rodzinnej. Kluczowym staje się zagadnienie
jak cyfryzacja wpływa na model biznesowy firmy rodzinnej, jaka jest jej wpływ na strategię, planowanie
i działania, co umożliwi przygotowanie się na zmiany i zabezpieczy firmę przed ich skutkami. Pozwoli
to na pełne wykorzystanie możliwości wynikających z gospodarki 4.0, rozwijające się środowisko
biznesowe, inwestowanie w nowe technologie, relacje, partnerstwa i sojusze niezbędne dla utrzymania
pozycji lidera. Pokazuje to również przykład liderów 10 najcenniejszych marek świata. Nie stanie się
to od zaraz, jednak dzięki wsparciu strategiami cyfrowymi jest to możliwe.
Firma rodzina Comarch założona przez Profesora Janusza Filipiaka z zona Elżbietą od początku
istnienia w 1993 ukierunkowana była na innowacyjność, zajmując czołowe miejsca w rankingach
innowacyjności. Wraz z rozwojem digitalizacji i gospodarki 4.0. firma rozwija rozwiązania IoT, które
wprowadzą przedsiębiorstwa w czwartą rewolucję przemysłową. Każde z proponowanych przez nas
rozwiązań dopasowywane jest do indywidualnych potrzeb klientów chcących wdrażać Industry 4.0 w
swoim przedsiębiorstwie. IIoT (Industrial Internet of Things), a więc Przemysłowy Internet Rzeczy, by
pozyskiwać i precyzyjnie analizować dane z urządzeń komunikujących się ze sobą. Zasoby
przedsiębiorstwa, wytwarzane produkty, dane, rynek oraz klienci stanowią ekosystem, który wymaga
sprawnej wymiany i dostępu do informacji Głównym elementem ekosystemu jest Platforma IoT.
Poprzez połączenie Platformy IoT z takimi składowymi sieci jak: IoT Huby (odbiorniki), Beacony,
etykiety RFID (przekaźniki) możliwa jest komunikacja w czasie rzeczywistym oraz zbieranie informacji
z instancyjnych czujników i maszyn. W ten sposób otrzymujemy kontrolę i bieżący dostęp do danych
w całym łańcuchu produkcyjnym, począwszy od skomunikowanych urządzeń, linii produkcyjnej, po
procesy zarządcze oraz dystrybucję produktów do klienta końcowego. Typowym problemem z jakimi
spotykają się klienci COMARCH sa przestoje produkcji. W efekcie czego spada wydajność oraz
spowalniane są kolejne procesy w łańcuchu produkcyjnym. Taki problem występuje najczęściej, gdy
osoby odpowiedzialne za poszczególne etapy wytwórcze nie są w stanie monitorować na bieżąco
kondycji maszyn i innego oprzyrządowania znajdującego się na hali produkcyjnej, czy w parku
maszynowym. Maszyny, które nie są wyposażone w czujniki monitorujące ich stan, nie wymieniają
informacji między sobą, ani też nie dostarczają niezbędnych danych do platformy chmurowej. Tym
samym, pracownikom trudno jest ocenić ich kondycję oraz zaplanować prace konserwacyjne i
przestrzec się przed nagłą awarią, która wstrzyma produkcję Jak zapobiegać przestojom i
nieplanowanym awariom? W Comarch wypracowano system predykcyjnego utrzymania ruchu tzw.
predictive maintenance. Dzięki integracji IoT z BI (Business Intelligence) oraz FSM (Field Service
Management) możliwe jest kontrolowanie stanu maszyn i planowanie prac konserwacyjnych tak, by
zapobiec niechcianym przestojom. Wykorzystuje się przy tym istniejącą infrastrukturę lub wyposaża sie
w czujniki (retrofitting) takie jak np. beacony oparte o technologie BLE (Bluetooth Low Energy) lub
etykiety RFID w technologii Radio-Frequency Identification. Czujniki takie zbierają informacje od
skomunikowanych maszyn, następnie dane te trafiają za pośrednictwem IoT Hubów do Platformy IoT.
Poprzez integrację z BI możliwa jest analiza pozyskanych danych i wytworzenie modułów
analitycznych, które we współpracy z FSM zostają przekazane do techników. Ci zaś są w stanie
zaplanować prace konserwacyjne. W ten sposób problem przestojów zostaje zniwelowany, wzrasta
poziom produktywności przy zachowaniu niezakłóconego cyklu łańcucha dostaw. Innymi przykładami
ze sfery gospodarki 4.0 proponowanym klientom sa rozwiązanie, które pozwalają na kompleksowe
zarządzanie całym cyklem życia produktu w celu uniknięcia nie akościowych i niekompletnych
produktów lub błędów w komunikacji. Integracja IoT z systemami ERP już od momentu pojawienia się
zamówienia pozwala na kontrolę kolejnych etapów wytwarzania oraz delegowanie zadań na
konkretnych stanowiskach. ERP generuje zlecenie produkcyjne, które trafia następnie do
odpowiedniego pracownika przypisanego do danej stacji roboczej. Dzięki zastosowaniu inteligentnej
linii produkcyjnej, pracownicy są instruowani o kolejnych krokach w procesie wytwarzania produktu,
które wyświetlane są na dedykowanych ekranach przemysłowych. Widoczne są instrukcje montażu oraz
weryfikacja kompletności i jakości produktu, które są rozprowadzane za pomocą bramy sieciowej – IoT
Hub. Komunikaty zwrotne z taśmy produkcyjnej przekazywane są do systemu ERP Dodatkowo,
kierownik zmiany może śledzić cały proces produkcji i kontrolować pracowników. Dostęp do danych
oraz komunikatów zapewnia Platforma IoT skomunikowana z systemem ERP. Wartością dodaną jest w
tym wypadku tworzenie modelu biznesowego, który pozwala produktowi stać się kompleksową usługą
- klient końcowy może śledzić wszystkie etapy swojego zamówienia, korzystając z dostępu do danych

w czasie rzeczywistym. W Comarch opracowuje się takze rozwiązania, które pozwolaja nie tylko
zredukować koszty eksploatacyjne, ale także dają możliwość retrofittingu posiadanych urządzeń
pomiarowych i maszyn. Wykorzystując sensory IoT, które zbierają dane z urządzeń i przekazują je do
Platformy IoT, zarzadzanie energią w fabryce to bieżąca kontrola każdego procesu. Poprzez
modernizację bądź doposażenie maszyn, producenci nie są zmuszeni do wymiany posiadanego sprzętu
i systemów, a jedynie wyposażenia go w sensory IoT. W ten sposób wprowadzana jest łączność między
maszynami, systemami i pracownikami. Ułatwiając pomiar zużycia energii jest dostraczany przez
Smart Metering (oparty o technologię NB-IoT lub LteCatM), który pozwala na zdalny odczyt wskazań
liczników i przesyłanie danych do Platformy IoT. Jeśli z maszyn lub urządzeń wykazuje anomalię,
system generuje alarm. Mając dostęp do danych pomiarowych oraz ich analizy, zachodzące w fabryce
procesy związane z użyciem energii zostają zoptymalizowane, a wydatki zredukowane.
Klaus Schwab, światowej sławy ekonomista, założyciel i prezes Światowego Forum
Ekonomicznego, uważa, że chociaż czwarta rewolucja przemysłowa pod względem skali, zakresu i
złożoności jest odmienna od wszystkiego, z czym dotąd mieliśmy do czynienia, to ciągle jeszcze mamy
szansę wpływać na jej przebieg. Ta rewolucja, zdaniem autora, w sposób zasadniczy zmieni nasz sposób
życia i pracy. Charakterystyczne dla niej nowe technologie, łączące świat fizyczny, cyfrowy i
biologiczny, wpłyną na wszystkie dyscypliny nauki i gospodarki, na branże przemysłowe i na rządy,
rzucą wręcz wyzwanie samemu pojmowaniu człowieczeństwa. Sztuczna inteligencja – w postaci
superkomputerów, dronów i wirtualnych asystentów aż po druk 3D, sekwencjonowanie DNA,
inteligentne termostaty, przenośne czujniki czy mniejsze od ziarnka piasku mikroczipy – już nas otacza.
To jednak dopiero początek coraz pełniejszego wykorzystania choćby nanomateriałów czy drukarek
3D. A już myślimy o 4D i "inteligentnych fabrykach", w których systemy produkcji są koordynowane
wirtualnie na skalę światową, czy o wszczepialnych mobilnych telefonach, wykonanych z
biosyntetycznych materiałów. Charakteryzując kluczowe technologie napędzające tę rewolucję, prof.
Schwab wskazuje na najważniejsze konsekwencje, także negatywne, jakie wynikać z tego mogą dla
rządów, świata biznesu, społeczeństwa obywatelskiego oraz zwykłych ludzi. Stajemy wiec wobec
nieporównywalnego z niczym w historii doświadczenia, które wymuszają na nas dostosowanie się do
nich, by zapewnić sobie i następnym pokoleniom lepszą przyszłość, w której wynalazcy nie będą
przekraczali granic etycznych, a technologie będą we większym stopniu wspierały ludzi, zamiast ich
zastępować, natomiast postęp będzie służył społeczeństwu, aniżeli je niszczył. Aby to stało się możliwe,
niezbędne jest nadążanie za zmianami we wszystkich sektorach. Przedsiębiorstwa produkcyjne stoją
przed ogromnym wyzwaniem, jakim jest implementacja rozwiązań z zakresu Industry 4.0
Badacze firm rodzinnych oraz gospodarki cyfrowej i przemysłu 4.0 wskazują jednak, na pasywne
zainteresowanie, co może być niepokojącym zjawiskiem. Z badań Professor Nadine Kammerlander
prezes i Dyrektor akademicki Instytutu Firm Rodzinnych Otto Beisheim School of Management wynika,
jeśli firmy rodzinne nie zmienią tego nastawienia i nie zaczną aktywnie wdrażać cyfryzacji, może to
doprowadzić do ich upadku w ciągu najbliższych lat lub kilkunastu lat. Z badań przeprowadzonych w
2016 roku wynikało, że niewielu przedsiębiorców rodzinnych podejmuje cyfryzację i nie zdaje sobie
sprawy jak poważnie może to zakłócić ich działalność w przyszłości. Firmy te wykazują bardzo
specyficzne dylematy, które są głównie związane ze sprawami dziedziczenia i brakiem strategii w
obliczu gospodarki cyfrowej . Z drugiej strony wskazuje na przykłady sukcesów tych firm, które
potrafiły dostosować się do rewolucji przemysłu 4.0. Dobrym przykładem jest grupa obrabiarek Trumpf.
Ta prowadzona przez rodzinę firma obecnie digitalizuje cały proces produkcji i niedawno uruchomiła
własne oprogramowanie systemowe do produkcji. Innym przykładem jest Otto, firma wysyłkowa
trzeciej generacji, założona w 1950 r., która jest dziś drugim po Amazon największym sprzedawcą
online na świecie. Producent maszyn rolniczych Claas szybko wykorzystał technologie cyfrowe, aby
utrzymać pozycję lidera w bardzo konkurencyjnym i tradycyjnym przemyśle. Wnioski wypływające z
badań wskazują, że firmy rodzinne, które odnoszą największe sukcesy z digitalizacją, to te, które
słuchają młodszych ludzi. Właściciele rodzin powinni również polegać na głosie profesjonalistów spoza
rodziny. Wiedza stworzona przez uniwersytety jest kolejnym sposobem na poznanie pułapek i
perspektyw digitalizacji. Jak wskazują badania innowacyjne firmy rodzinne są bardziej otwarte na nowe
pomysły, które szybko i skutecznie dostosowują się. Otto, Trumpf i Claas pokazali, że są otwarci na
nowe pomysły, mimo że działają w bardzo tradycyjnych sektorach. Tak więc sektor, w którym znajduje
się firma rodzinna, nie stanowi bariery dla digitalizacji. Firmy rodzinne mogą również wykorzystać

swoje mocne strony w zakresie digitalizacji. Mają zdolność szybkiego poruszania się, dostosowując się
do nowych pomysłów i innowacji. W związku, że są zwykle mniej biurokratyczni niż ich nierodzinni
odpowiednicy. Mogą także działać z nowymi pomysłami dłużej niż firmy nierodzinne, ponieważ mniej
martwią się o natychmiastowy sukces i mogą przyjąć znacznie więcej długoterminowego podejścia do
innowacji. Niemniej jednak błędem byłoby, gdyby firmy rodzinne polegały wyłącznie na mocnych
stronach swoich modeli biznesowych w zakresie digitalizacji. Jak mówi Christensen w Dylemacie
innowatora, ci, którzy nie dostosują się do nowych technologii, ostatecznie zostaną w tyle i zawiodą.
Oczywiście konsekwencje nieprzyjścia do rewolucji cyfrowej są po prostu zbyt poważne .
Na podkreślenie zasługuję fakt, iż z inicjatywy Ministerstwa Przedsiębiorczości powstała w roku
obecnym Platforma Przemysłu Przyszłości, której celem jest wsparcie rozwoju cyfryzacji i robotyzacji
oraz doprowadzenie do transformacji polskiego przemysłu do poziomu gospodarki 4.0 . Być może
będzie to miało pozytywny przełożenie na upowszechnianie się gospodarki cyfrowej 4.0. Rolą Fundacji
jest wspieranie polskich firm w dostosowaniu się do wymagań ery przemysłu 4.0. Pomoc oferowana
przez Fundację będzie odpowiadała indywidualnym potrzebom danego przedsiębiorstwa ..
Niedostosowanie się do zmian w cyfrowej transformacji oznacza pozostanie w tyle i spadek
konkurencyjności. Cyfrowa transformacja to nie tylko usprawnienie procesów wytwórczych, ale także
długoterminowa inwestycja oraz propozycja ciągłej ewolucji. Industry 4.0 daje szanse na rozwój
nowych technologii, ale także zmiane zastanych systemów, podążając za wymaganiami nowoczesnego
rynku. Kluczem wdrażania koncepcji Industry 4.0 i rozwiązań z nią powiązanych jest automatyzacja
procesów oraz usprawnienie komunikacji. Każdy z tych kluczowych elementów przekłada się na
sukcesywną działalność biznesową.
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Ahrens, D. & Spöttl, G., Industrie 4.0 und Herausforderungen für die Qualifizierung von Fachkräften.
In: Hirsch-Kreinsen, H./Itterman, P./Niehaus, J. (Ed.) Digitalisierung industrieller Arbeit. Die Vision
Industrie 4.0 und ihre sozialen Herausforderungen. Dortmund 2015.
Bujak A., Rewolucja przemysłowa – 4.0 i jej wpływ na logistykę XXI wieku, Autobusy, 6, 1338–1344,
2017.
Furmanek W., Najwazniejsze idee czwartej rewolucji przemyslowej, Uniwersytet Rzeszowki, DI 13/
2018.
Gajdzik B., Grabowska S., Modele Biznesowe w przedsiębiorstwach 4.0 próba identyfikacji założeń
użytych do wyznaczenia nowych modeli biznesu, Zarzadzanie Przedsiębiorstwem, V 21, Nr 3, Wrzesień
2018.
Lim T.W., Industrial Revolution 4.0, Tech Giants, and Digitized Societies, Polgrave 2019.
Olender-Skorek M, Czwarta rewolucja przemysłowa a wybrane aspekty teorii ekonomii, Nierówności
Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 51 (3/2017).
Ustundag A., Cevikcan, E., Industry 4.0 Managing The Digital Transformation, Springer 2018.

Winnicka-Popczyk A., Finansowanie innowacji w polskich firmach rodzinnych, Wydawnictwo
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.

***
Ewa Mińska-Struzik
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Instytut Gospodarki Międzynarodowej

DYLEMATY OBOWIĄZKOWEJ EDUKACJI EKONOMICZNEJ W SZKOŁACH ŚREDNICH
Streszczenie
W 2003 r. wprowadzono do szkół ponadgimnazjalnych przedmiot „podstawy przedsiębiorczości”, a dziewięć lat
później kolejny „ekonomia w praktyce”. Celem nauczania pierwszego z nich (kontynuowanego od roku szkolnego
2019/20 w czteroletnich liceach, pięcioletnich technikach i szkołach branżowych I stopnia) było według
ustawodawcy podniesienie świadomości ekonomicznej młodych Polaków. Drugi miał charakter uzupełniający i z
założenia pozostawał praktycznym rozszerzeniem „podstaw przedsiębiorczości”. W ramach ostatniej reformy
systemu szkolnictwa zrezygnowano z jego nauczania w szkołach ponadpodstawowych. W artykule przedstawiono
mocne i słabe strony celów, założeń oraz podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości, a także wyniki
analizy metod nauczania stosowanych przez nauczycieli oraz problemów, z jakimi mierzą się w trakcie realizacji
zajęć szkolnych. Opinie nauczycieli rozpoznano dzięki pogłębionym wywiadom bezpośrednim.
Z przeprowadzonych analiz wyłania się z nich dość smutny obraz. „Podstawy przedsiębiorczości” wbrew
nazwie mają bardzo skromny wymiar praktyczny i raczej nie kształtują postaw przedsiębiorczych. Niewielka
liczba godzin na ich realizację oraz przeładowanie podstawy programowej detaliczną i (przynajmniej w pewnej
części) zbędą nastolatkowi wiedzą pozostawia niewiele czasu na stymulowanie kreatywności oraz ćwiczenie
umiejętności praktycznych, czemu jak się wydaje edukacja ekonomiczna w szkołach średnich powinna służyć
przede wszystkim. Uzupełniająca „ekonomia w praktyce” została zaprojektowana jako odpowiedź na takie
zapotrzebowanie, jednak jej efektywne (i efektowne) prowadzenie stanowiło dla nauczycieli bardzo duże
wyzwanie. W zreformowanych szkołach ponadpodstawowych tego przedmiotu nie ma już wcale.
Słowa kluczowe: edukacja ekonomiczna, podstawy przedsiębiorczości, młodzież na rynku pracy

DILEMMAS OF OBLIGATORY ECONOMIC EDUCATION
IN SECONDARY SCHOOLS
Summary
In 2003 there was a new subject introduced to the teaching program in Polish secondary schools –
‘fundamentals of entrepreneurship’, and nine years later the other – ‘economics in practice’. The aim of the first
one (continued to be taught in the reformed secondary schools from the school year 2019/20) was the increase of
the awareness of economic rules among young Poles. The other one was of a supplementary character, viewed as
a practical extension of the first course. As a result of the latest reform of the educational system in Poland, the
Ministry resigned from teaching ‘economics in practice’. This article presents the strengths and weaknesses of the
core curriculum of ‘fundamentals of entrepreneurship’, as well as the results of the analysis of teaching methods
used by the teachers and problems they face while conducting ‘fundamentals of entrepreneurship’. Teachers’
opinions were collected while in-depth direct interviews.
Obtained results show a rather sad picture. ‘Fundamentals of entrepreneurship’ against their name have a
limited practical dimension and do not stimulate entrepreneurial behaviour. A small number of teaching hours and
curriculum overloaded with detailed and (at least to some extent) unnecessary knowledge do not leave enough

time to stimulate creativity and practice skills, to what economic education should serve. Supplementary
‘economics in practice’ had been designed as an answer to the demand for a more practical course but its effective
teaching was challenging for the teachers. In the reformed secondary schools ‘economics in practice’ is no more
taught.
Keywords: economic education, fundamentals of entrepreneurship, youth on the labour market

Wprowadzenie
Według szacunków Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) w 2017 r. w skali świata stopa bezrobocia
wśród osób, które nie ukończyły 25 roku życia wyniosła 13,1%, a liczba młodych osób pozostających bez pracy
przekroczyła 71 mln. W przekroju regionów i krajów wskaźniki są mocno zróżnicowane. Z danych Eurostatu
wynika, że stopa bezrobocia wśród młodych osób w Unii Europejskiej przekracza średnią dla świata o ok. 2-3
punkty procentowe. Najwyższe wskaźniki w 2018 r. odnotowano dla Grecji oraz Hiszpanii (odpowiednio 39,9%
oraz 34,3%). W Polsce odsetek osób poniżej 25 roku życia pozostających bez pracy kształtował się na poziomie
11,7%, a więc 3,5 punktu procentowego poniżej średniej unijnej. Od pięciu lat wskaźnik ten systematycznie spada
(w 2013 r. wynosił aż 27,3%), jednak na tle europejskich partnerów nie jesteśmy wyjątkiem, gdyż tendencja
spadkowa widoczna jest w całej UE i wiąże się z widoczną poprawą koniunktury gospodarczej we Wspólnocie 210.
Z badań Global Entrepreneurship Monitor [2019] wynika, że młodzi ludzie są trzykrotnie bardziej narażeni na
bezrobocie niż pracownicy starsi wiekiem i stażem pracy 211. Należy więc przypuszczać, że wypadku wystąpienia
kolejnego spowolnienia gospodarczego, omawiany wskaźnik może ponownie gwałtownie wzrosnąć. Autorzy
badań GEM wskazują też na inne niepokojące zjawiska zaobserwowane wśród osób poniżej 25 roku życia. W
2018 r. w skali świata w omawianej grupie wiekowej odnotowano aż 21,8% osób, które nie były zatrudnione i
jednocześnie pozostawały poza systemem edukacji212. W kształtowaniu się tego wskaźnika widoczne są dwie
prawidłowości – po pierwsze jest on tym wyższy im wyższy jest poziom rozwoju danej gospodarki i po drugie,
jest on wielokrotnie wyższy wśród młodych kobiet niż mężczyzn 213. Innym niepokojącym zjawiskiem jest
powszechność zatrudnienia w formie innej niż stosunek pracy. Według badań GEM ¾ młodych osób
zatrudnianych jest właśnie w taki sposób, a w krajach rozwijających się nawet 19 z 20 młodych pracowników nie
może liczyć na nawiązanie stosunku pracy. Ogromnym wyzwaniem dla młodych na rynku pracy jest cyfrowa
transformacja gospodarki, wskutek której zmienia się popyt na określone kompetencje i kwalifikacje
pracowników. Jeśli dołoży się do tego oczekiwanie mobilności (tak w wymiarze geograficznym, jak i
międzysektorowym), uczenia się przez całe życie, wysokich umiejętności w kontaktach interpersonalnych oraz
zdolności do regulowania emocji, to presja na młodych pracowników jest wyjątkowo duża.
W takich uwarunkowaniach szczególnego znaczenia nabiera konieczność kształtowania postaw
przedsiębiorczych wśród młodych osób, od najwcześniejszych etapów edukacji, tak, aby poprawiać ich
kompetencje i siłę przetargową podczas wchodzenia na rynek pracy, jak i pobudzać kreatywność oraz zachęcać
do zakładania własnej działalności gospodarczej już na początku życia zawodowego. Cytowane wyżej badania
GEM wskazują, iż Polacy wyjątkowo cenią indywidualnych przedsiębiorców, uważając założenie własnego
biznesu jako dobry wybór kariery zawodowej. Z drugiej strony, wśród dwunastu różnorodnych uwarunkowań
przedsiębiorczości, analizowanych w badaniu GEM, to właśnie edukacja w zakresie przedsiębiorczości oferowana
młodzieży w wieku szkolnym została oceniona najniżej (2,73 punktu w 9-ciopunktowej skali, co dało Polsce 36
miejsce w rankingu 54 ocenianych gospodarek). Widoczny jest zatem duży rozdźwięk między percepcją
przedsiębiorcy i szacunkiem społecznym jakim się cieszy, a oceną skuteczności działań w zakresie kreowania
postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży szkolnej.
Tymczasem w 2003 r. wprowadzono do szkół ponadgimnazjalnych przedmiot „podstawy przedsiębiorczości”,
a dziewięć lat później kolejny „ekonomia w praktyce”. Celem nauczania pierwszego z nich (kontynuowanego od
roku szkolnego 2019/20 w czteroletnich liceach, pięcioletnich technikach i szkołach branżowych I stopnia) stało
się według ustawodawcy podniesienie świadomości ekonomicznej młodych Polaków. Drugi miał charakter
uzupełniający i z założenia pozostawał praktycznym rozszerzeniem podstaw przedsiębiorczości. W ramach
ostatniej reformy systemu szkolnictwa zrezygnowano z jego nauczania w szkołach ponadpodstawowych, pewne
treści włączając do podstaw przedsiębiorczości. Mimo tej korekty, wydawać by się mogło, że łącznie 16 lat
doświadczeń w nauczaniu ekonomii i przedsiębiorczości w szkołach średnich powinno przynieść już oczekiwane
owoce. Skoro jednak wciąż nie są one satysfakcjonujące, zasadnym wydaje się sprawdzenie, czego dokładnie i w
jaki sposób naucza się w polskich szkołach średnich. W niniejszym artykule przedstawiono mocne i słabe strony
celów, założeń oraz podstaw programowych kształcenia ekonomicznego w szkole średniej, a także wyniki analizy
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metod nauczania stosowanych przez nauczycieli oraz problemów, z jakimi mierzą się w trakcie realizacji zajęć
szkolnych. Opinie nauczycieli rozpoznano dzięki pogłębionym wywiadom bezpośrednim 214.
Ile przedsiębiorczości w „podstawach przedsiębiorczości”?
„Podstawy przedsiębiorczości” to przedmiot wprowadzony do szkół ponadgimnazjalnych w 2003 roku
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r., (Dziennik Ustaw z
dnia 9 maja 2002 r. Nr 51, poz. 458). Obecne jego cele i treści dla poszczególnych typów szkół i grup uczniów
(po gimnazjum i po ośmioletniej szkole podstawowej) są zapisane w następujących aktach prawnych:
 w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach
szkół (Dz.U. 2009, nr 4, poz. 17);
 w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla
szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły
specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017
poz. 356);
 w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy
programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły
II stopnia (Dz.U. 2018, poz. 467).
Przedmiot według ustawodawcy miał za zadanie podniesienie świadomości ekonomicznej społeczeństwa i
stymulowanie postaw przedsiębiorczych. Trudno jednoznacznie stwierdzić, w jakim stopniu zadanie to zostało
spełnione. Z jednej strony nauczanych treści dotyczą aż trzy olimpiady szkolne (Olimpiada Wiedzy
Ekonomicznej215, Olimpiada Przedsiębiorczości, Olimpiada Statystyczna) oraz liczne gry, konkursy i programy
edukacyjne216. Wszystkie te inicjatywy cieszą się dużym zainteresowaniem i szerokim uczestnictwem, a nagrody
w nich otrzymywane uznawane są za prestiżowe i wartościowe. Z drugiej strony, przez wiele osób (w tym
uczniów, rodziców, a nierzadko samych nauczycieli) lekcje podstaw przedsiębiorczości są traktowane jako
zdecydowanie mniej ważne od przedmiotów zdawanych podczas egzaminu maturalnego i pobłażliwie określane
mianem „michałka”.
Relatywnie słabsze miejsce w hierarchii przedmiotów ogólnokształcących, powinny kompensować ciekawe
treści i metody nauczania, by dodatkowo zmotywować uczniów do zainteresowania zagadnieniami
ekonomicznymi i zainspirować ich do własnych samodzielnych poszukiwań i rozwoju. Podstawa programowa
dla ostatniego rocznika uczniów szkół średnich będących absolwentami gimnazjum określa cztery cele kształcenia
w zakresie komunikacji i podejmowania decyzji, gospodarki i przedsiębiorstwa, planowania i kariery zawodowej
oraz zasad etycznych, a także sześć obszarów treści nauczania i wymagań wobec ucznia. Są to: człowiek
przedsiębiorczy; rynek – cechy i funkcje; instytucje rynkowe; państwo, gospodarka; przedsiębiorstwo; rynek
pracy. Nowa podstawa programowa dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum i
szkoły branżowej I stopnia (dla absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych) specyfikuje trzy grupy celów
kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i stosowania wiedzy w praktyce oraz kształtowania postaw. Treści
nauczania pogrupowano w cztery obszary: gospodarka rynkowa, rynek finansowy, rynek pracy, przedsiębiorstwo.
Szczegółowe treści kształcenia w obu podstawach programowych pozostają mimo wszystko dość zbliżone, z tą
różnicą, że w nowej podstawie szczegółowych treści jest o 5 więcej (64 wobec 59), a także zostały opisane w
sposób zdecydowanie bardziej drobiazgowy. Jakkolwiek precyzja w każdym działaniu jest wskazana i pożądana,
w tym przypadku zwiększenie liczby szczegółowych treści kształcenia oraz wydłużenie ich opisów nie ułatwia
nauczycielowi zadania.
Nie wchodząc jeszcze w analizę merytoryczną szczegółowych treści nauczania, już sama liczba tych treści jest
zastanawiająca. W zaleceniach w zakresie realizacji nowej podstawy programowej czytamy, iż na wszystkie treści
szczegółowe powinny wystarczyć ok. 52 godziny lekcyjne (80% czasu przewidzianego na realizację przedmiotu),
a pozostały czas nauczyciel może przeznaczyć na rozszerzenie wybranych treści według własnego uznania. Już
na pierwszy rzut oka wydaje się to mocno problematyczne. Statystycznie oznacza bowiem, iż na jedną jednostkę
Wywiady przeprowadzano w latach 2017-2020 z nauczycielami wielkopolskich szkół średnich (liceów i
techników). Spotkania odbywały się każdorazowo w styczniu w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w
ramach warsztatów metodycznych organizowanych przez autorkę artykułu w ramach II etapu Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej. Uczestniczyli w nich nauczyciele uczniów biorących udział w zawodach. Łącznie przeprowadzono
13 wywiadów, w tym z trzema nauczycielami wywiady powtarzano we wszystkich latach.
215
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej to najstarsze trzystopniowe zawody, prowadzone nieprzerwanie od roku
szkolnego 1987/88, a więc na długo przed wprowadzeniem „Podstaw przedsiębiorczości” do szkół.
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lekcyjną przypada obecnie nieco więcej niż jedno szczegółowe wymaganie edukacyjne (1,13 w starej, i 1,25 w
nowej podstawie programowej)217.
Osobną sprawą jest powiązanie przyjętych celów kształcenia z treściami nauczania oraz możliwość realizacji
zadań praktycznych, na których nauczanie podstaw przedsiębiorczości powinno polegać przede wszystkim. W
nowej podstawie programowej, co należy docenić, praktyczne podejście zostało w szczególny sposób
zaakcentowane. Po pierwsze, wyodrębniono cele nauczania związane z kształtowaniem umiejętności oraz
stosowaniem zdobywanej przez ucznia wiedzy w praktyce. Wśród treści szczegółowych pojawiło się wskazanie
na poznanie funkcjonowania lokalnego przedsiębiorstwa w trakcie ćwiczeń terenowych lub spotkania z
przedsiębiorcą. To duży krok naprzód. Otwartym pozostaje pytanie, czy jest on wystarczający do tego, aby uczeń
nie tylko uczył się („przerabiał” treści w zakresie) przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, ale rzeczywiście
stawał się przedsiębiorczy.
Punktem wyjścia do analizy zawartości podstawy programowej (a wcześniej do jej opracowania) powinno być
precyzyjne zdefiniowanie pojęcia „przedsiębiorczość”. W komentarzu do nowej podstawy programowej czytamy,
że „zakres przedmiotu w świetle nowej podstawy programowej jest w większym stopniu niż dotychczas zgodny z
powszechnie przyjmowaną definicją przedsiębiorczości jako jednej z ośmiu kompetencji kluczowych” [Podstawa
programowa…, 2019]. Autorzy komentarza powołują się przy tym na definicję sformułowaną w dokumencie:
Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie. Europejskie Ramy Odniesienia (2007). Od czasu przyjęcia
w 2006 r. przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej zalecenia w sprawie kompetencji kluczowych w
procesie uczenia się przez całe życie, przywołany tekst rzeczywiście stanowił jeden z kluczowych dokumentów
referencyjnych dla rozwoju kształcenia, szkolenia i uczenia się ukierunkowanych na kompetencje. Tymczasem
już w 2016 r. w Nowym europejskim programie na rzecz umiejętności [COM(2016) 381 final] zapowiedziano
przegląd przyjętego ponad dekadę wcześniej zalecenia, a w 22 maja 2018 r. wydano zaktualizowane Zalecenia
Rady w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie [2018/C 189/01]. Przyjęto w
nich, iż „Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości to między innymi zdolność wykorzystywania szans i pomysłów
oraz przekształcania ich w wartość dla innych osób. Przedsiębiorczość opiera się na kreatywności, krytycznym
myśleniu i rozwiązywaniu problemów, podejmowaniu inicjatywy, wytrwałości oraz na zdolności do wspólnego
działania służącego planowaniu projektów mających wartość kulturalną, społeczną lub finansową i zarządzaniu
nimi”. Opis niezbędnej wiedzy, umiejętności i postaw powiązanych z kompetencjami przedsiębiorczymi,
zgodnych z aktualnymi wytycznymi Rady, przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Niezbędna wiedza, umiejętności i postawy powiązane z kompetencjami przedsiębiorczymi
Obszar

Charakterystyka

Wiedza

Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości wymagają świadomości istnienia różnych
kontekstów i różnych możliwości pozwalających przekształcać pomysły w działanie w
sferze osobistej, społecznej i zawodowej, a także rozumienia procesu ich powstawania.
Niezbędna jest znajomość i rozumienie podejść do planowania i zarządzania projektami,
obejmujących zarówno procesy, jak i zasoby. Konieczne jest rozumienie procesów
ekonomicznych oraz szans i wyzwań społecznych i gospodarczych stojących przed
pracodawcą, organizacją lub społeczeństwem. Niezbędna jest również świadomość zasad
etycznych, wyzwań w zakresie zrównoważonego rozwoju, a także własnych atutów i
słabości.

Umiejętności

Umiejętności w zakresie przedsiębiorczości opierają się na kreatywności – obejmującej
wyobraźnię, myślenie strategiczne i rozwiązywanie problemów – oraz na krytycznej i
konstruktywnej refleksji w ramach ewoluujących procesów twórczych i na innowacji.
Obejmują one zdolność pracy samodzielnej i zespołowej, mobilizowania zasobów (ludzi
i przedmiotów) oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Uwzględnia to również
zdolność podejmowania decyzji finansowych związanych z kosztem i wartością.
Kluczowe znaczenie ma zdolność skutecznego komunikowania się i negocjowania z
innymi osobami, a także radzenia sobie z niepewnością, dwuznacznością i ryzykiem jako
elementami procesu podejmowania świadomych decyzji.

Przeładowanie podstawy programowej treściami tak podsumowała jedna z uczestniczek wywiadów: „Wiele
interesujących młodzież tematów chętnie omówiłabym dłużej, jednak podstawa programowa narzuca określone
treści do realizacji”. Często więc ciekawość uczniów pozostaje niezaspokojona, co obniża i tak już bardzo niską
motywację do nauki przedmiotu.
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Postawy

Postawa przedsiębiorcza charakteryzuje się zmysłem inicjatywy i poczuciem sprawczości,
proaktywnością, otwartością na przyszłość, odwagą i wytrwałością w dążeniu do celów.
Obejmuje pragnienie motywowania innych osób i doceniania ich pomysłów, odczuwanie
empatii i troskę o innych ludzi i świat, a także przyjmowanie odpowiedzialności i postaw
etycznych w całym procesie.

Źródło: Zestawienie na podstawie Zalecenia Rady w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez
całe życie [2018/C 189/01]
Należy podkreślić, że poszczególne obszary są ze sobą ściśle powiązane. W zaleceniach Rady czytamy, iż „w
gospodarce opartej na wiedzy zapamiętywanie faktów i procedur jest kwestią kluczową, lecz nie wystarcza, by
zapewnić postęp i sukcesy. W naszym szybko zmieniającym się społeczeństwie istotniejsze niż kiedykolwiek
wcześniej są takie umiejętności jak, umiejętność rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia, zdolność do
współpracy, umiejętność kreatywnego myślenia, myślenia komputacyjnego i samoregulacji. Są to narzędzia
pozwalające to, czego się nauczono, wprowadzać w życie w czasie rzeczywistym, by generować nowe idee, nowe
teorie, nowe produkty i nową wiedzę”.
Zalecenia Rady są tak przejrzyste, że same w sobie mogłyby stanowić osnowę podstawy programowej
przedmiotu podstawy przedsiębiorczości. I choć nowa podstawa wyodrębnia trzy obszary: wiedzę, umiejętności i
postawy, a także akcentuje konieczność stosowania wiedzy w praktyce, a autorzy komentarza wskazują na
inspirację wytycznymi unijnymi, to analiza poszczególnych zapisów w podstawie programowej budzi jednak
poważne wątpliwości. W opisie założeń do przedmiotu podstawy przedsiębiorczości zawartych w podstawie
programowej czytamy, że „uczniowie szkół ponadpodstawowych, wkraczając w dorosłość, znajdą się w
warunkach presji konkurencyjnej oraz zróżnicowanych wymagań rynku pracy. Powinni więc posiadać
podstawową wiedzę nie tylko z zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych i humanistycznych, ale także społecznych, a
zwłaszcza ekonomicznych. Wiedza ta daje podstawy do kształtowania umiejętności oraz postaw przedsiębiorczych
potrzebnych do funkcjonowania we współczesnej, globalnie uwarunkowanej gospodarce. Przedmiot podstawy
przedsiębiorczości stanowi zatem syntezę wybranych celowo elementów wiedzy z zakresu ekonomii, zarządzania i
finansów, wzbogaconej elementami geografii społeczno-ekonomicznej, politologii, socjologii, psychologii oraz
prawa. W ramach lekcji podstaw przedsiębiorczości uczniowie zapoznają się z podstawowymi kategoriami,
mechanizmami i procesami ekonomicznymi oraz ich uwarunkowaniami instytucjonalnymi, behawioralnymi,
kulturowymi i rynkowymi. Postawy przedsiębiorcze i wspierające je umiejętności powinny zatem pośrednio z tej
wiedzy wynikać. W procesie kształcenia uczniowie dowiadują się, jak – realizując indywidualne cele ekonomiczne
– być przedsiębiorczym, a zarazem społecznie odpowiedzialnym w swoich dążeniach i działaniach” [Podstawa
programowa…, 2019, s.12-13]. O ile z pierwsza część przytoczonego opisu założeń jest bezsporna, gdyż wiedza
rzeczywiście daje podstawy do kształtowania umiejętności, to jednak stwierdzenie, iż postawy i umiejętności
powinny z wiedzy wynikać, nawet zmiękczone określeniem „pośrednio”, jest co najmniej dyskusyjne, tym
bardziej jeśli weźmie się pod uwagę obecne uwarunkowania funkcjonowania szkół średnich w Polsce oraz w
szczególności znaczenie i sposób prowadzenia lekcji podstaw przedsiębiorczości. Postawy i umiejętności nie są
bowiem wyłącznie wynikiem posiadania wiedzy, ale trzeba je trenować w praktyce. Podobnie jak ze znajomości
zasad gry w piłkę nożną nie wynika (bezpośrednio, ani nawet pośrednio) umiejętność wykonania rzutu rożnego, a
ze znajomości zapisu nutowego nie wynika umiejętność gry na klarnecie. I jakkolwiek, co podkreślano już
wcześniej, w podstawie programowej zwraca się uwagę na praktyczny wymiar przedmiotu, to jednak deklaracje
te budzą u wnikliwego czytelnika wątpliwości i prowokują do polemiki.
Wśród celów przedmiotu w zakresie umiejętności wskazano na przykład „stosowanie w praktyce kluczowych
pojęć związanych z przedsiębiorczością”. Można się domyślić, iż chodzi tu o takie pojęcia jak kreatywność,
innowacyjność, skłonność do ryzyka, okno możliwości, by wymienić te najistotniejsze. Czy jednak rzeczywiście
celem kształcenia powinno być sprawienie, by uczniowie używali pojęć w praktyce, czy stawali się kreatywni i
innowacyjni, dostrzegali okna możliwości oraz umieli oszacować ryzyko, jakie wiąże się z podejmowanymi przez
nich działaniami?
Inny cel, który wydaje się być niezwykle praktyczny, to „podejmowanie niezależnych odpowiedzialnych
decyzji finansowych w odniesieniu do własnych zasobów”. Rodzi się tu jednak pytanie, czy w grupie szesnasto- i
siedemnastolatków można mówić o niezależności decyzji finansowych? Od kogo i czego? Nawet jeśli młodzież
posiada kieszonkowe, czy wręcz zarabia drobne kwoty, to czy pozostając pod opieką rodziców może podejmować
niezależne decyzje? Jeśli nawet postawimy odpowiedź twierdzącą na tak zadane pytanie, to jak sprawdzić, czy
uczeń na lekcjach podstaw przedsiębiorczości taką umiejętność rzeczywiście posiadł? Alternatywnie można ją
oczywiście kształcić w symulowanych warunkach z wykorzystaniem edukacyjnych gier komputerowych, tyle
tylko, że lekcje podstaw przedsiębiorczości zwykle nie odbywają się w pracowniach komputerowych. W
pozalekcyjne projekty edukacyjne, z wykorzystaniem domowych komputerów, niestety nie włączają się wszyscy
uczniowie, a jedynie ci najsilniej zmotywowani. Jak podkreślają nauczyciele, w jednej klasie spotykają się
uczniowie o różnym statusie społecznym, dostępie do informacji i wsparcia dorosłych, a także zwyczajnie do
komputera i Internetu.

Innym wyzwaniem, z jakim muszą się mierzyć nauczyciele są bardzo liczne klasy. W warunkach podwójnego
rocznika problem jest jeszcze bardziej dolegliwy218. W takich okolicznościach pożądana w kontekście trenowania
umiejętności praktycznych praca metodą projektu, a także stosowanie wszelkich innych metod aktywizujących
(jak choćby praca w grupach, dyskusje panelowe, burze mózgów, czy choćby pogadanka heurystyczna) jest mocno
utrudnione. Dotychczas realizowano przedmiot w układzie dwóch godzin tygodniowo w klasie pierwszej.
Zaplanowanie tych lekcji jedna po drugiej, o ile oczywiście było to w ogóle możliwe, dawało nauczycielowi
łącznie 90 minut do dyspozycji. W takim czasie, mimo wskazanych wyżej trudności, można było podejmować
próby realizacji zajęć z wykorzystaniem metod aktywizujących. Obecnie, w zreformowanej szkole średniej, gdy
przedmiot ma być realizowany przez dwa lata, ale tylko przez godzinę w tygodniu, gdyż jego wymiar nie uległ
zmianie, nie będzie możliwości pracy dłuższej jednorazowo niż 45 minut. Jeśli klasa jest bardzo liczna, to netto
na realizację treści programowych cennych minut pozostaje odpowiednio mniej, gdyż samo wejście do pracowni,
zajęcie miejsc i sprawdzenie obecności zajmuje więcej czasu niż przy mniejszej grupie. W takich warunkach
poświęcenie odpowiedniej ilości uwagi tym uczniom, którzy wymagaliby więcej wsparcia czy choćby informacji
zwrotnej od nauczyciela jest praktycznie niemożliwe. Tymczasem chcąc kształtować postawy przedsiębiorcze
nauczyciel powinien w jak największym stopniu indywidualizować swoje podejście do uczniów.
Wielu nauczycieli podkreśla, że problematyczne na ich lekcjach jest motywowanie uczniów do podejmowania
jakiegokolwiek ponadstandardowego wysiłku, a więc de facto bycia choćby w elementarnym zakresie (tu i teraz)
przedsiębiorczym. Nauczycielka renomowanego poznańskiego liceum stwierdziła w wywiadzie, że jej szkoła
swoją ofertą i nagłaśnianymi osiągnięciami naukowymi uczniów „przyciąga indywidualistów”, a ci w ogóle nie
chcą, nie lubią i nie potrafią pracować w grupach. Tymczasem rozwój kompetencji w zakresie komunikacji
interpersonalnej, identyfikacja własnej roli w grupie, postawy otwartości oraz zdolności dialogu i współpracy to
bardzo ważne cele kształcenia w zakresie podstaw przedsiębiorczości. Wymienione cechy są też niezwykle
pożądane i poszukiwane przez pracodawców. Badania wskazują, że właśnie te kompetencje młodych ludzi
pozostają w opinii pracodawców niedostatecznie rozwinięte. Szczególnie słabo oceniane są umiejętności w
zakresie pracy zespołowej i rozwiązywania konfliktów (Zioło 2012).
Z drugiej strony nauczyciele w wywiadach podkreślają, że brakuje im bezpośredniego kontaktu z
pracodawcami. A ten mógłby przecież zaowocować lepszym zrozumieniem potrzeb przedsiębiorstw, co do
wymagań wobec absolwentów, jak również stanowić dla nauczyciela cenne źródło wiedzy praktycznej, w
szczególności wtedy, gdy nauczane kompetencje przedsiębiorcze należy powiązać z nauką zawodu. Jednak
szkolenia i praktyki nauczycielskie w przedsiębiorstwach odbywają się w okresie wakacyjnym, co sprawia, że
większość nauczycieli rezygnuje z tej formy rozwoju. Wywiady z nauczycielami ujawniają, iż wielu z nich nie ma
świadomości w jakich formach może poszerzać własną wiedzę z zakresu przedsiębiorczości i szeroko pojętej
ekonomii. Często narzekają oni na brak wsparcia merytorycznego i adekwatnej oferty ze strony Ośrodków
Kształcenia Nauczycieli. Tylko jeden z badanych nauczycieli miał wiedzę i korzystał (aktywnie i wielokrotnie) z
oferty szkoleniowej podmiotów innych niż ODN (m.in. Narodowego Banku Polskiego oraz Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu).
Nauczyciele niezwykle rzadko podejmują próby przeprowadzenia lekcji terenowych – w przedsiębiorstwach,
urzędach czy instytucjach finansowych. Jest to po części konsekwencją braku nawiązanych kontaktów
umożliwiających zorganizowanie takich przedsięwzięć, ale także frustracji w środowisku nauczycielskim, która
w warunkach reformy jest bardzo widoczna, a także wprost nazywana i opisywana przez nauczycieli 219.
Przeszkodą w realizacji zajęć terenowych, a więc postulowanego praktycznego podejścia do zagadnień są
Już przed wdrożeniem reformy klasy były liczne. Rekordzista wśród przebadanych nauczycieli wielkopolskich
liceów i techników nauczał w jednym oddziale 37 uczniów. Efektywna praca dydaktyczna, przy użyciu metod
aktywizujących, z zastosowaniem zindywidualizowanego podejścia była praktycznie niemożliwa. Obecnie
warunkach podwójnego rocznika większość oddziałów liczy średnio po 30 uczniów. Dodatkowo w całym obiekcie
szkolnym jest znacznie więcej osób, co w szczególny sposób przekłada się na funkcjonowanie placówek. W
niektórych na korytarzach i klatkach schodowych wprowadzono ruch prawostronny, by usprawnić
przemieszczanie się uczniów. Jednak to swoiste usprawnienie, które być może ułatwia dotarcie na czas do
pracowni lekcyjnej, okazuje się faktycznym zaburzeniem w procesie swobodnej komunikacji i nawiązywania
relacji społecznych, a także przeprowadzania różnorodnych aktywności i działań, które są naturalnym
„poligonem” testowania umiejętności przedsiębiorczych uczniów. Tymczasem ów fachowo nazywany w naukach
pedagogicznych „program ukryty szkoły”, często dużo silniej oddziałuje na uczniów niż to, co realizuje nauczyciel
podczas lekcji. W warunkach przepełnionej placówki, program ukryty jest źródłem wyjątkowo wielu negatywnych
bodźców dla ucznia.
219
Jej źródłem jest nie tylko niespełnienie postulatów płacowych, ale pogarszające się warunki pracy i będący
konsekwencją wszystkich wymienionych zjawisk łącznie, spadek prestiżu zawodu. Brak środków powoduje, że
od roku szkolnego 2019/20 w poznańskich szkołach średnich nie odbywają się żadne zajęcia pozalekcyjne
finansowane ze źródeł samorządowych. W niektórych placówkach rady rodziców przejęły na siebie ciężar
finansowania zajęć dodatkowych. Bywa też, że nauczyciele pracują z uczniami społecznie, co jednak
niekoniecznie spotyka się z akceptacją ze strony współpracowników i psuje relacje w miejscu pracy. Jak to
podsumował jeden z badanych nauczycieli: „Pogarszająca się atmosfera w pokoju nauczycielskim przekłada się
niestety dalej na sale lekcyjne”.
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wspomniane wyżej zbyt liczne klasy, a także fakt, iż wychodząc poza szkołę, uczniowie „tracą” inne zajęcia
postrzegane jako ważniejsze zarówno przez dyrekcję, nauczycieli innych przedmiotów, rodziców, jak i samych
uczniów. Nierzadko również nauczyciele przedsiębiorczości traktują swój przedmiot jako zdecydowanie mniej
ważny niż pozostałe. Często jest to konsekwencją faktu, iż nauczają podstaw przedsiębiorczości wyłącznie po to,
by uzupełnić brakujące godziny do pensum. Jest to oczywiście poprzedzone koniecznością odbycia stosownych
studiów podyplomowych (najczęściej dwusemestralnych), nierzadko przynajmniej w części na własny koszt.
Jakkolwiek odbycie dwusemestralnych studiów podyplomowych daje np. lektorowi języka obcego czy
nauczycielowi przyrody uprawnienia do nauczania podstaw przedsiębiorczości, to jednak nie gwarantuje
wystarczającej wiedzy merytorycznej do tego, by nauczając czuć się (i być) równie kompetentnym jak w
odniesieniu do przedmiotu zgłębianego na studiach magisterskich. Z tego też wynika przekonanie o wyższości np.
geografii nad podstawami przedsiębiorczości. Oczywiście w treściach obu przedmiotów można znaleźć całkiem
spory zbiór wspólnych treści (np. na geografii poruszane są zagadnienia związane z globalizacją i
umiędzynarodowieniem działalności gospodarczej), to jednak łącząc je geograf położy akcent w zupełnie innym
miejscu niż ekonomista. Ponadto, co podkreślano już wcześniej, przewaga geografii bierze się także (a może nawet
przede wszystkim) z faktu, iż jest to przedmiot zdawany przynajmniej przez część uczniów na egzaminie
maturalnym, podczas gdy podstawy przedsiębiorczości traktowane są często jak jedynie konieczne do zaliczenia.
Jeden z nauczycieli dobitnie podsumował, iż w każdej klasie znajduje się określona frakcja uczniów „jawnie
nieprzychylnie nastawiona do przedmiotu”. Wyraźnie wpływa to na motywację do nauki oraz postawę na lekcji,
a także obniża zapał uczniów otwartych na treści z zakresu przedsiębiorczości. Podobnymi lub innymi słowami
zwracają na ten problem uwagę w zasadzie wszyscy badani nauczyciele.
„Obserwuję, że na początku edukacji ekonomicznej, młodzież nie widzi wokół siebie tej ekonomii”, mówi
jedna z nauczycielek. Uczniom wydaje się, że muszą zgłębiać dziedzinę im odległą, z którą (przynajmniej na razie)
nie mają do czynienia i nieprędko będą mieli. Odczucie to wzmaga przeładowanie podstawy programowej, a w
ślad za nią podręczników, treściami, które pozostają dla nastolatka odległe i abstrakcyjne – np. rodzaje spółek i
wysokości ich kapitału zakładowego. O ile podstawowe kroki, jakie trzeba wykonać zakładając działalność
gospodarczą mogą faktycznie zaciekawić młodego człowieka (w tym zwłaszcza ucznia technikum czy szkoły
branżowej), o tyle wchodzenie w niuanse prawa spółek jest z perspektywy przeciętnego nastolatka dość
karkołomnym zadaniem.
W tym miejscu należy postawić pytanie o cel nauczania omawianego przedmiotu. Ogólne sformułowanie
„podnoszenie świadomości ekonomicznej”, jakie stanowiło motywację do wprowadzenia edukacji ekonomicznej
do szkół jest bardzo ogólne. W nowej podstawie programowej czytamy, iż „jednym z głównych celów
dydaktycznych przedmiotu jest przygotowanie uczniów do planowania swojej przyszłości oraz do aktywności
zawodowej w roli pracowników najemnych lub osób prowadzących własną działalność gospodarczą”. Jak
wcześniej sygnalizowano, wnikliwa lektura podstawy programowej pozwala zauważyć, że punkt ciężkości
znajduje się na komponencie związanym z wiedzą. Oczywiście świadomość ekonomiczna oraz wiedza pozostają
niezbędne do wykształcenia umiejętności i postaw, jednak już w pierwszym zdaniu z przytoczonych w tabeli 1
zaleceń Rady Unii Europejskiej jest mowa o „świadomości możliwości pozwalających przekształcać pomysły w
działanie w sferze osobistej, społecznej i zawodowej”. Dopiero w kolejnych zdaniach pojawia się nawiązanie do
wiedzy o gospodarce i wyzwań związanych z procesami gospodarowania. I to właśnie sfera osobista, najbliższa
doświadczeniu nastolatka, powinna być obszarem szczególnie ważnym w nauczaniu podstaw przedsiębiorczości
w sposób pozwalający na wykształcenie umiejętności i postaw w stopniu adekwatnym do aktualnego etapu w
życiu. Miarą skuteczności nauczania powinna być odczuwalna przez każdego ucznia potrzeba dalszego rozwoju
kompetencji, w tym również poszerzania wiedzy o gospodarce. Niezwykle ważne jest przy tym, by absolwent
szkoły średniej wiedział, gdzie i jak rzetelnej wiedzy poszukiwać.
Uczeń w zdecydowanie większym stopniu niż to ma miejsce obecnie, powinien trenować się w zarządzaniu
własnymi zasobami, takimi jak czas, emocje, zdolności czy oszczędności. Jest to dużo ważniejsze niż „rozumienie
zasad zarządzania przedsiębiorstwem” czy „poznanie modeli biznesowych”. Ogromny popyt wśród dwudziestoi trzydziestolatków na kursy i usługi coachingowe wskazuje na deficyty w zakresie właśnie tych najbardziej
elementarnych umiejętności zarządzania zasobami i potrzebami, które każdy z nas posiada, nawet gdy nie jest
przedsiębiorcą220. W kontekście narastających zagrożeń ekologicznych, lekcje podstaw przedsiębiorczości jawią
się też jako właściwe forum do wyrabiania umiejętności kalkulowania kosztów zużycia energii i ich przełożenia
na funkcjonowanie gospodarstw domowych. Związek między wyborami konsumenckimi (dokonywanymi
ponownie przez każdego z nas) a stanem środowiska naturalnego również należałoby silniej wyeksponować.
Konkludując, przesunięcie akcentu na doświadczenia osobiste nastolatka, pozwoli na szybsze uświadomienie mu,
że on i jego decyzje pozostają integralną częścią gospodarki i procesów gospodarowania. Świadomy nastoletni
konsument ma większą szansę stać się przyszłym odpowiedzialnym przedsiębiorcą. Tymczasem przeciążając
ucznia odległym od jego doświadczenia „materiałem do opanowania” sprawiamy, że „trudniej mu zobaczyć
ekonomię wokół siebie”.

Dwudziesto- i trzydziestolatkowie to pokolenie, które przeszło już obowiązkowe kształcenie w zakresie
podstaw przedsiębiorczości, zatem omawiany deficyt traktować należy jako swoistą „nieodrobioną lekcję”.
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Ile praktyki w „ekonomii w praktyce”?
Ekonomia w praktyce to przedmiot, który wszedł do szkół w 2012 r. (Dz.U. 2009, nr 4, poz. 17). Miał on
charakter uzupełniający. Treści zapisane w wymaganiach szczegółowych tego przedmiotu bywały wcześniej
realizowane w wybranych szkołach w ramach zajęć dodatkowych lub przedmiotu podstawy przedsiębiorczości.
Głównym celem tego przedmiotu było samodzielne przygotowanie przez uczniów przedsięwzięcia gospodarczego
– od pomysłu, przez przygotowanie planu, wdrożenie go, aż do analizy efektów. Wszystkie wymienione działania
zalecano realizować w formie pracy zespołowej [Podstawa programowa…, 2011].
Już z tej krótkiej charakterystyki wyłania się opis przedmiotu, który wychodziłby naprzeciw oczekiwaniom w
zakresie praktycznego kształcenia postaw przedsiębiorczych. Niestety jest on jedynie przedmiotem
uzupełniającym do wyboru221, a zatem nie stanowi elementu edukacji powszechnej. Co więcej, ostatnia reforma
systemu edukacji doprowadziła do jego likwidacji. Niektóre treści oraz zalecane metody kształcenia zostały co
prawda przeniesione do nowej podstawy programowej w zakresie podstaw przedsiębiorczości, ale nie była
możliwa pełna fuzja treści i metod bez zwiększenia liczby godzin z podstaw przedsiębiorczości. A do takiego
zwiększenia nie doszło.
Tak więc wraz z ostatnim rocznikiem, który uczy się obecnie w trzyletnich liceach i czteroletnich technikach
przedmiot ekonomia w praktyce odchodzi do historii, a wraz z nim jego słabe, ale i mocne strony. Najsłabszą
stroną przedmiotu jest wspomniany niewielki zakres oddziaływania, ze względu na objęcie nim relatywnie małej
liczby uczniów. Przedsięwzięcia uczniowskie mają w większości przypadków charakter wirtualny (w najlepszym
razie z wykorzystaniem komputerów i platform edukacyjnych, a czasami kończą się wyłącznie na etapie
projektowania), ze względu na brak możliwości pozyskania finansowania na realizację rzeczywistego
przedsięwzięcia biznesowego. Jednak nawet w takich warunkach sama możliwość ćwiczenia się w pracy
zespołowej, podejmowania decyzji, szacowania ryzyka, samodzielnego poszukiwania informacji o rynku stanowią
o znacznej wartości dodanej przedmiotu. Ponadto współtworzenie kryteriów oceniania przez uczniów, przesuwa
na ich stronę odpowiedzialność za własny rozwój. Podsumowując, należy stwierdzić, że przedmiot został
oryginalnie i nowocześnie zaprojektowany, zaś dobrze prowadzone zajęcia miały szansę stanowić cenną inspirację
do świadomego podejmowania inicjatyw gospodarczych w dorosłym życiu zawodowym.
Z perspektywy nauczycieli to, co jest słabością przedmiotu ekonomia w praktyce, a więc brak powszechności,
stanowi równocześnie jego zaletę, gdyż pozostając przedmiotem do wyboru dotyczy on raczej uczniów
zmotywowanych do samorozwoju. Z drugiej strony, nie w każdej szkole taki przedmiot w ogóle był w ofercie,
więc część uczniów, w szczególności tych zmotywowanych, była (i wciąż jest w odniesieniu do ostatniego
rocznika uczącego się według podstawy programowej wdrożonej w 2012 r.) pozbawiona dostępu do ekonomii w
praktyce.
W podstawie programowej, która weszła w życie w roku szkolnym 2019/20, nie ma już w ogóle ekonomii w
praktyce, a pewne treści o charakterze praktycznym zostały włączone do podstaw przedsiębiorczości. Według
szacunków autorów komentarza do nowej podstawy programowej aż 60% wymagań odnosi się do umiejętności i
stosowania wiedzy w praktyce i jest to dwukrotny wzrost względem tego, co znajdowało się w starej podstawie
programowej [Podstawa programowa…, 2019, s.55]. Trudno zweryfikować dziś ten szacunek, dlatego że pierwsi
uczniowie, którzy będą uczyć się podstaw przedsiębiorczości po nowemu, zaczną lekcje dopiero w drugiej klasie,
a więc w roku szkolnym 2020/21. Mając jednak na uwadze wskazane w poprzednim punkcie ograniczenia
dotychczas prowadzonych lekcji podstaw przedsiębiorczości związane z umiejscowieniem przedmiotu w szkolnej
hierarchii, liczebnością klas, informatyzacją pracowni czy kontaktami szkół z ich otoczeniem biznesowym, można
mieć wątpliwości co do możliwości realizacji praktycznego podejścia.
Analiza zapisów w zakresie szczegółowych treści nauczania (podobnie jak w odniesieniu do wcześniej
sygnalizowanych celów przedmiotu) nie daje zbyt dużej nadziei na praktykowanie przedsiębiorczości podczas
lekcji. Jakkolwiek autorzy komentarza w obszernej tabeli zestawiają treści z nowej i starej podstawy, dowodząc
wyższości tych pierwszych w kwestii kształtowania postaw oraz trenowania umiejętności praktycznych [Podstawa
programowa…, 2019, s.56-63], to jednak wnikliwa lektura tego zestawienia pozwala zauważyć, że do opisu
szczegółowych treści w nowej podstawie programowej użyto innych czasowników, co samo w sobie niekoniecznie
musi się przełożyć na praktyczny wymiar przedmiotu.
Na 64 treści nauczania w nowej podstawie programowej podstaw przedsiębiorczości, jedynie w odniesieniu
do 15 udaje się rzeczywiście dostrzec wymiar praktyczny, np.: uczeń analizuje oferty banków, formułuje
reklamację, opracowuje dokumenty. W pozostałych przypadkach, nawet jeśli użyto czasownika określającego
czynności, to de facto dotyczą one odtwarzania opanowanej pamięciowo wiedzy, np. „uczeń rozróżnia formy
oszczędzania” oznacza w rzeczywistości wymienia i charakteryzuje. Odnosząc się do przywołanej wyżej tabeli z
zestawieniem treści kształcenia w nowej i starej podstawie programowej, zastąpienie treści nauczania
sformułowanej jako „uczeń przedstawia cechy” przez „identyfikuje cechy” czy „wymienia źródła dochodów”
przez „wyróżnia podstawowe źródła wpływów” nie jest wystarczającym dowodem na zwiększenie stopnia
Możliwa była jego realizacja jako kontynuacji podstaw przedsiębiorczości lub równolegle z nimi, jako
swoistego praktycznego rozszerzenia tych pierwszych. W rzeczywistości był on realizowany w nielicznych
szkołach i w większości przypadków jako kontynuacja podstaw przedsiębiorczości w klasach (oddziałach) o
profilu ekonomicznym.
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praktycznego ujęcia. W ośmiu (z 64) treści nauczania, zastosowano czasownik „dostrzega”, którego znaczenie w
analizowanym kontekście jest raczej wątpliwe. Sprawdzenie czy uczeń rzeczywiście coś dostrzega, a przede
wszystkim ustalenie, co z tego wynika jest niemożliwe. Na przykład, jak sprawdzić, czy uczeń „dostrzega
możliwości rozwoju przedsiębiorstwa i osiągnięcia sukcesu rynkowego przy pełnym poszanowaniu zasad
etycznych w biznesie”? Nawet jeśli uczeń twierdząco odpowie na pytanie „czy dostrzegasz…?”, a nawet wtedy,
gdy wskaże przykłady przedsiębiorstw, które odniosły sukces działając w opisany sposób, to samo w sobie nie
oznacza jeszcze, że docenia i podziela takie wartości. Podobnie rzecz się ma z „dostrzega konieczność wczesnego
rozpoczęcia systematycznego oszczędzania i inwestowania środków finansowych na emeryturę”. W jaki sposób
nauczyciel może sprawdzić, co z takiego „dostrzegania” wynika czy raczej wyniknie w przyszłości?

Podsumowanie
Z przeprowadzonej analizy wyłania się z nich dość smutny obraz. „Podstawy przedsiębiorczości” wbrew
nazwie mają bardzo skromny wymiar praktyczny i raczej nie kształtują postaw przedsiębiorczych. Niewielka
liczba godzin na ich realizację oraz przeładowanie podstawy programowej detaliczną i (przynajmniej w pewnej
części) zbędą nastolatkowi wiedzą pozostawia niewiele czasu na stymulowanie kreatywności oraz ćwiczenie
umiejętności praktycznych, czemu jak się wydaje edukacja ekonomiczna w szkołach średnich powinna służyć
przede wszystkim. Mimo deklaracji, jakie czytamy w nowej podstawie programowej oraz komentarzu do niej,
lektura przyjętych celów i opisów treści kształcenia nie daje gwarancji na zmianę roli przedmiotu oraz jego miejsca
w szkolnej hierarchii.
Uzupełniająca „ekonomia w praktyce” zaprojektowana jako odpowiedź na zapotrzebowanie w zakresie
kreowania postaw przedsiębiorczych zamiast uczenia się o przedsiębiorczości, została wycofana z podstawy
programowej, co oznacza, że w zreformowanych szkołach ponadpodstawowych tego przedmiotu nie będzie już
wcale. Jakkolwiek jego efektywna realizacja stanowiła dla nauczycieli spore wyzwanie, to jednak wydaje się, iż
nowe podstawy przedsiębiorczości nie zaoferują aż tak wielu możliwości praktycznego ćwiczenia umiejętności i
postaw, ile należałoby oczekiwać od szkoły w zglobalizowanym cyfrowym świecie.
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ETYCZNE WARTOŚCI W SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU ORAZ W ROZWOJU
POLSKIEJ GOSPODRAKI

Streszczenie

Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność biznesu, gospodarka polska, wartości moralne i etyczne.

Wstęp
Etyka w gospodarce, choć czasami bywa pomijana, stanowiła i stanowi nadal ważny czynnik
przyczyniający się do zaufania i lojalności podmiotów współpracujących w rozwoju przedsiębiorstw i całej
gospodarki, szczególnie w długiej perspektywie czasowej. Ci, którzy nie opierali się w swojej praktyce
biznesowej na zasadach etycznych, nie żyli w oparciu zasady moralne, funkcjonowali na rynku z powodzeniem
osiągając korzyści materialne i prestiż społeczny, ale najczęściej tylko przez krótki okres czas. Obecnie coraz
więcej przedsiębiorstw zaczyna prowadzić, lub już prowadzi swoją działalność gospodarczą w taki sposób, aby
uwzględniać potrzeby społeczne i ekologiczne w najwyższych standardach etycznych.
W światowej i polskiej gospodarce, również aspekt odpowiedzialności społecznej biznesu odgrywa
coraz ważniejszą rolę. Przedstawiciele wielu firm nie mają już wątpliwości, że wartościami samymi w sobie i
powinnością przedsiębiorstw jest wspieranie własnych pracowników, społeczności lokalnych, a także dbanie o
ochronę środowiska. Wdrażanie tych wartości, idei, określonych jako koncepcja społecznej odpowiedzialności
biznesu (z ang. CSR - Corporate Social Responsibility), pozwala na odniesienie szerokiego wachlarza korzyści;
od obniżenia kosztów produkcji dzięki odpowiedzialnemu gospodarowaniu zasobami, do poprawy wizerunku w
oczach kontrahentów, klientów, obecnych i potencjalnych pracowników.
O wadze, znaczeniu, źródłach przewagi konkurencyjnej oraz społecznej odpowiedzialności biznesu,
znajdujemy wiele opracowań w literaturze przedmiotu. W opracowaniach tych autorzy wymieniają także różne
wartości, które są potrzebne w budowaniu dobrych relacji z pracownikami przedsiębiorstw oraz różnego rodzaju
interesariuszami. Zauważa się jednak brak opracowań, które porządkowały by zestaw wartości etycznych, które
powinny być uwzględniane w budowaniu społecznej odpowiedzialności biznesu. Wydaje się również, że we
współczesnym świecie, który dąży przede wszystkim do pomnażania wartości materialnych, zdobywania
awansów społecznych, zdobywania władzy, wartości etyczne przeżywają kryzys. Czy tak rzeczywiście jest i czy
tak musi być? Czy wartości etyczne mogą i powinne wpływać na polską gospodarkę, szczególnie w długiej
perspektywie czasu? Na te pytania autor stara się odpowiedzieć autor w niniejszym opracowaniu, w oparciu o
przegląd literatury i badania związane z wartościami.

1. Społeczna odpowiedzialność biznesu
Odpowiedzialność za działania gospodarcze w kontekście etyki, była rozpatrywana i stosowana już w
starożytności. Jednak za prekursora społecznej odpowiedzialności biznesu, uznaje się Andrewa Carnegiego (18351919) – amerykańskiego przemysłowca szkockiego pochodzenia, jednego z najbogatszych ludzi swoich czasów.

Carnagi twierdzł, że ludzie bogaci powinni oddawać nadwyżki swych fortun na cele społeczne. Mawiał, że
„człowiek, który umiera bogaty, umiera zhańbiony” 222. Dlatego przeznaczył ponad 350 milionów dolarów na cele
społeczne. Sfinansował m.in. założenie około 2500 bibliotek publicznych na całym świecie, słynną do dzisiaj salę
koncertową w Nowym Jorku Carnegie Hall, założył instytutu w celu poszerzania wiedzy z zakresu nauk
przyrodniczych i fizyki223.
Pierwszego zdefiniowania społecznej odpowiedzialności biznesu dokonał H. Bowen w 1953 r. w książce „The
Social Responsibilities of Businessman”. Bowen zdefiniował koncepcją CSR jako zobowiązanie przedsiębiorcy
do prowadzenia polityki, podejmowania decyzji i podążania za takimi liniami działania, które będą pożądane jako
cele i wartości naszego społeczeństwa224. Koncepcja Bowena dotyczyła działań przedsiębiorcy, natomiast obecnie
społeczna odpowiedzialność biznesu jest wiązana szerzej, tzn. z działalnością organizacji (w tym przedsiębiorstw).
CSR jest postrzegana przez część osób jako pewna filozofia działania, a współcześnie coraz częściej jako
koncepcja. Koncepcja ta stale ewoluuje. Zmieniają się jej definicje, założenia, priorytety, a przede wszystkim
postrzeganie i zakres stosowania CSR przez podmioty, od których oczekuje się jej realizowania. W licznych
definicjach i opracowaniach na temat społecznej odpowiedzialności biznesu, często można spotkać twierdzenia,
że jest to strategia zarządzania. Mówi się nawet o strategiach CSR, menedżerach CSR, konieczności realizowania
przez biznes i wspierania przez rządy państw działań społecznie odpowiedzialnych 225. CSR zakłada racjonalne
zarządzanie przedsiębiorstwem i majątkiem, z poszanowaniem praw obywateli i zasad współżycia społecznego.
Na kanwie takiego podejścia już w latach 70. XX wieku powstały m.in. banki czy firmy ubezpieczeniowe, które
rozpoczęły zarządzanie majątkiem pozostałych grup społecznych, na ich wyraźne przyzwolenie 226.
Alexander Dahlsrud przeanalizował 37 najpopularniejszych definicji pojęcia społecznej odpowiedzialności
biznesu i na tej podstawie stwierdził, że ograniczają się one zasadniczo do pięciu wymiarów (określeń)
przyjmowanych w różnych konfiguracjach. Są to: wymiar społeczny, ekonomiczny, środowiskowy, relacje z
interesariuszami i dobrowolność decyzji227. Analizowane definicje CSR są w przeważającej mierze zgodne, co
sprawia, że brak jednej powszechnie przyjętej definicji jest mniej problematyczny, niż mogłoby się to na początku
wydawać. W definicjach tych brak jest jednak wskazówek, jak radzić sobie z wyzwaniami w ramach CSR. Dlatego
wyzwaniem dla biznesu jest nie tyle zdefiniowanie CSR, ale zrozumienie, w jaki sposób społeczna
odpowiedzialność biznesu jest konstruowana społecznie w określonym kontekście i jak wziąć to pod uwagę przy
opracowywaniu strategii biznesowych. Należy też podkreślić, że definicja społecznej odpowiedzialności biznesu
powinna być ściśle powiązana ze strategią zarządzania organizacji. Wiąże się to z woluntarystycznym
charakterem tego działania, gdyż każda organizacja (przedsiębiorstwo) jedynie dobrowolnie, choć w ramach
obowiązujących przepisów prawa, może podejmować wszelkie działania przyczyniające się do większej dbałości
o aspekty istotne społecznie, ekonomicznie i środowiskowo.
Jednym z pierwszych dokumentów opublikowanych przez Komisję Europejską w zakresie CSR była Zielona
Księga, w której przedstawiono istotę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Na podstawie wniosków z
debaty jaką wywołała Księga, Komisja Europejska – podkreślając dobrowolność wdrażania CSR – wydała
następnie komunikat zawierający strategię upowszechniania i promowania społecznej odpowiedzialności
przedsiębiorstw228. Dokumentem, który uporządkował wiedzę na temat społecznej odpowiedzialności biznesu
CSR jest norma ISO 26000. Została ona opublikowana przez Międzynarodową Organizację Standaryzacyjną
(ISO) w dniu 28 października 2010 r., po ponad 5 latach pracy w gronie ekspertów z 99 krajów. Według tej normy
CSR to koncepcja, według której przedsiębiorstwa uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także
relacje z różnymi grupami interesariuszy229. Przedsiębiorcy uwzględniają te aspekty już na etapie budowania
strategii rozwoju swoich przedsiębiorstw. Uwzględnienie zasad CSR w strategiach sprzyja budowaniu dobrych
relacji z otoczeniem społecznym firmy i budowaniu długookresowej przewagi konkurencyjnej. Spośród 7
obszarów odnoszących się do CSR w normie ISO 26000230, najważniejszymi z punktu widzenia wartości są: są
prawa człowieka, czyli takie prowadzenie działalności gospodarczej, w której respektowane są prawa człowieka
oraz uczciwe praktyki biznesowe. W obszarze prawa człowieka, chodzi o takie prowadzenie działalności
gospodarczej, aby w żaden sposób nie łamać tych praw. Z jednej strony zaliczyć tu można praktyki wdrażane w
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miejscu pracy, takie jak różnorodność, czy niedyskryminowanie pracowników. Z drugiej strony –
nieprzyczynianie się do łamania praw człowieka przez inne podmioty, tj. niepodejmowanie współpracy z
kooperantami łamiącymi prawa człowieka. W obszarze uczciwe praktyki biznesowe, działania CSR obejmują
prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z normami prawnymi oraz etycznymi i przeciwdziałanie różnego
rodzaju nadużyciom. Należy zaliczyć tu także promowanie koncepcji społecznej odpowiedzialności, np. poprzez
podejmowanie współpracy jedynie z organizacjami działającymi zgodnie z zasadami CSR.
Społeczna odpowiedzialność odnosi się zarówno do potencjalnych jak i rzeczywistych skutków organizacji i
podejmowanych w niej decyzji i działań. Zachowania te powinne być zawsze etyczne i zgodne z obowiązującym
prawem oraz spójne z międzynarodowymi normami. Podejmowane decyzje i działania dotyczące produktów,
usług i procesów powinne być etyczne, zintegrowane i praktykowane w całej organizacji z uwzględnieniem
oczekiwań interesariuszy. Społeczną odpowiedzialność biznesu można określić jako sposób myślenia o
prowadzaniu działalności gospodarczej oraz świadomość wpływu jej wartości na ludzi, społeczeństwo,
środowisko naturalne, uwarunkowania rynkowe oraz procesy.
Wyzwania gospodarcze i zmiany społeczne nakładają na organizacje zobowiązania zarówno w wymiarze
ekonomiczno-prawnym jak i społecznym. Pracownicy, a w szczególności konsumenci wszelkiego rodzaju dóbr, a
także całe społeczeństwa, oczekują budowy nowej jakości w przedsiębiorstwach. Dlatego bardzo ważne jest
umiejętne zarządzanie zarówno materialną jak i tzw. niematerialną sferą działalności przedsiębiorstwa. Koncepcja
społecznej odpowiedzialności biznesu wydaje się być naturalnym kierunkiem na drodze strategicznego
wyboru przyszłości działania, przed którym stoją współczesne organizacje, w tym oczywiście
przedsiębiorstwa.
W polskiej praktyce przedsiębiorstw, społeczna odpowiedzialność biznesu postrzegana jest jeszcze często jako
swego rodzaju „moda”, która jest przede wszystkim zabiegiem marketingowym, mającym na celu polepszenie
wizerunku organizacji. Tę tezę potwierdzają różne badania oraz doświadczenia autora, zdobyte m.in. w trakcie
dyskusji i konsultacji z różnymi podmiotami na rynku. Aby nie ograniczać CSR jedynie do marketingowego
działania, każde przedsiębiorstwo zainteresowane wprowadzeniem rozwiązań mających służyć dobru wspólnemu,
powinno odnosić się do globalnie przyjętych zachowań oraz stale podnosić poziom wiedzy. Chodzi więc
o przejście z perspektywy deskryptywnej, gdzie opisuje się różne możliwe podejścia urzeczywistniane przez
praktyków biznesu, do perspektywy aplikacyjnej, gdzie określa się, jakie konkretne działania będą podejmowane
i jakie rezultaty będą wówczas możliwe do osiągnięcia 231. W osiąganiu tych rezultatów najbardziej istotnym
podmiotem jest kadra zarządzająca organizacjami i postrzeganie społecznej odpowiedzialności biznesu w ramach
całościowej strategii firmy, poprzez rozwinięcie w przedsiębiorstwie organizacyjnej wrażliwości na działania
społeczne i środowiskowe.
Tworząc społeczną odpowiedzialność biznesu w przedsiębiorstwach, należy pamiętać o strategicznym
podejściu. Należy przy tym najpierw określić kluczowe grupy interesariuszy, wraz z obszarami ich wzajemnego
oddziaływania i zastanowić się, jak prowadzić z nimi otwarty dialog i angażować ich w proces zarządzania
strategią CSR. Ważne jest także zidentyfikowanie ich oczekiwań i wybór tych, które firma uwzględni w swojej
działalności oraz stworzenie przejrzystego systemu komunikacji z interesariuszami 232.

2. Wartości etyczne
Rozpoczynając rozważania na temat wartości etycznych, warto sprecyzować: co rozumiemy pod pojęciem
wartości. Przyjmuje się najczęściej, że wartość stanowi podstawową kategorię aksjologii oraz oznacza to
wszystko, co uchodzi za ważne i cenne dla jednostki i społeczeństwa oraz jest godne pożądania, co łączy się z
pozytywnymi przeżyciami i stanowi jednocześnie cel dążeń ludzkich. Słownik współczesnego języka polskiego
definiuje wartości w następujący sposób: „jest to cecha stanowiąca o nieprzeciętnych walorach kogoś lub czegoś;
ważność, znaczenie”233. Nieco inaczej wartość określa Leksykon PWN: „wszystko to, co cenne i godne pożądania,
co stanowi cel dążeń ludzkich”234. Termin „wartość” używany jest w językach wielu dyscyplin społecznych, np.
w filozofii, psychologii, pedagogice, ekonomii. Na wieloznaczność tego terminu wskazuje etymologia wyrazu,
zapożyczona z języka niemieckiego”235.
Spór o wartości toczy się od wieków. Próbę uporządkowania ich oraz wartościowania, jako pierwsi podjęli się
filozofowie. Temat ten poruszali również pisarze, znawcy sztuki, antropolodzy, socjolodzy oraz psychologowie.
Wielu badaczy poszukiwało uniwersaliów w świecie wartości bądź też uniwersalnych kategorii wartości
uporządkowanych według zasady podobieństwa – niepodobieństwa oraz zgodności – opozycji. Wartości są
zazwyczaj rozumiane jako abstrakcyjne cele i zasady rządzące ludzkim życiem, zachowaniem, postawami oraz
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opiniami o świecie. Istnieje wiele definicji wartości i, choć nie są identyczne, większość badaczy zgodna jest co
do tego, że wartości są: pojęciami lub przekonaniami o pożądanych stanach docelowych lub zachowaniach, które
wykraczają poza specyficzne sytuacje, kierują wyborami i oceną zachowań zdarzeń oraz są uporządkowane
według względnej ważności236.
Próby uporządkowania wartości podjął się jako pierwszy Platon. Wyodrębnił on triadę najwyższą (triadę
wartości), w której skład wchodzą: prawda, piękno i dobro. Z Platonem zgadzało się wielu innych filozofów,
uznając te wartości za najwyższe, nad którymi stawiali jedynie osobę Stwórcy237. Platon przyjmował jako pewnik,
że ludzie czynią dobrze, gdy mają wiedzę o tym co jest dobre. Twierdził, że zło wynika z niewiedzy, dlatego jedną
z najważniejszych spraw jest właściwe edukowanie ludzi tak aby przypomnieli sobie jak najwięcej ze świata idei,
czyli poznawania prawdy i piękna.
Na gruncie psychologii do najszerzej zakrojonych badań dotyczących tematyki wartości międzykulturowych
należy zaliczyć te, które przeprowadzili S. Schwartz oraz G. Hofstede. Schwartz jest autorem teorii struktury
systemu ludzkich wartości i jego zdaniem istnieją uniwersalne wartości, które są wynikiem ukrytych potrzeb i
motywów ludzkiego zachowania. W swoich badaniach obejmujących ponad 60 krajów, Schwartz wyróżnił
dziesięć różnych typów wartości rozpoznawanych ponadkulturowo, a każdy typ to wiązka szczegółowych
wartości współwystępujących ze sobą w większości krajów. Zidentyfikowane wartości to 238:
 uniwersalizm (np. sprawiedliwość społeczna, równość);
 życzliwość (np. uczynność, uczciwość, odpowiedzialność);
 tradycja (np. szacunek dla tradycji, pokora, akceptacja własnego życia);
 konformizm (np. uprzejmość, posłuszeństwo, szacunek dla starszych);
 bezpieczeństwo (np. bezpieczeństwo własne, narodowe, harmonia społeczna);
 władza (np. autorytet, bogactwo);
 osiągnięcia (np. ambicja, sukces życiowy);
 hedonizm (np. przyjemność);
 stymulacja (np. odwaga, zróżnicowane życie);
 samokierowanie (np. niezależność, wolność, kreatywność).
Dla społecznej odpowiedzialności biznesu, spośród wyżej wymienionych 10 rodzajów wartości, najważniejsze
wydają się następujące wartości (mające charakter społeczny i etyczny): uniwersalizm, życzliwość, harmonia
społeczna, hedonizm, samokierowanie.
Wartości są drogowskazami ukierunkowującymi aktywność człowieka na pewne cele, wzorcami, standardami
czy kryterium planowanych zachowań i stanów. Mogą one kierować zachowaniem ludzi, ale też i ludzie mogą się
w postępowaniu kierować wartościami239. Wartości są realizowane po to, aby człowiek mógł osiągnąć dobrostan
fizyczny i psychologiczny, poczucie bycia potrzebnym i szczęśliwym. Jest to również wszystko to, co określa
tożsamość ludzką i miejsce w otaczającym świecie. Wartości są czasami celem, dlatego mówi się, że: „chcę być
porządnym człowiekiem, nie robiącym nikomu krzywdy”. W innych przypadkach, wartości stanowią kryterium
wyboru celów lub motywów działania człowieka, np. „chcę pomagać innym (wolontariat), ponieważ to daje mi
wiele satysfakcji, radości, szczęścia”.
W literaturze, a także w dyskursie społecznym, możemy spotkać się z dwoma bliskoznacznymi określeniami:
wartości etyczne i wartości moralne. Często są one używane zamiennie i oznaczają te same wartości. Jednak
różnica między nimi wynika głównie z podejścia; naukowego lub kulturowego, przekazywanego przez pokolenia.
Wartości, zasady etyczne są ogólnymi zasadami (filozoficznymi twierdzeniami), normami postepowania w
danym środowisku. Wartości, zasady moralne rozumiane są jako ogół poglądów, ocen, norm i wzorów
osobowych ukształtowanych historycznie i kulturowo, głównie w rodzinie. Wartości moralne, takie jak: miłość,
uczciwość, uprzejmość, umiejętność przebaczania dotyczą konkretnych zachowań 240, a także koncepcji życia
ludzkiego. Są one nadrzędnymi i najistotniejszymi regulatorami postępowania w różnych dziedzinach życia.
Zaliczamy je do grupy wartości normatywnych, pełniących funkcje wyznaczników celów i dążeń. Stanowią one
punkt zakotwiczenia i odniesienia do sądów wartościujących. Wartości moralne są to wskazania lub idee, ktre
wyzwalają zachowania korzystne zarówno dla tego, kto je praktykuje, jak i dla osób, do których są skierowane.
Wartości moralne kształtują lepszych ludzi, lepsze życie i lepsze stosunki międzyludzkie" 241. Cechą wartości
moralnych jest to, że im szerzej je praktykujemy, im więcej ich dajemy innym, tym więcej ich przybywa i tym
więcej do nas wraca.

S.H. Schwarttz, W. Blisky, Toward a universal psychological structure of human values, „Journal of
Personality and Social Psychology”, 1987, 53, s. 551.
237
P. Brzozowski, Uniwersalna hierarchia wartości – fakty czy fikcja, „Przegląd Psychologiczny”, 2015. Tom
48. Nr 3, s. 262.
238
S. Schwartz, A theory of cultural values and some implications for work, Applied Psychology, An
International Review, 1999, 48.
239
F. Kozaczuk, Świat wartości młodzieży z symptomami niedostosowania społecznego, Wyd. Uniwersytetu
Rzeszowskiego, Rzeszów 2005, s. 31.
240
J. E. Karney, Psychopedagogika pracy, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2007, s. 40.
241
Eyre L i R., Jak Wychowywać Dzieci, By Nas Kochały, Wyd. KDC, Warszawa 2013, s. 41.
236

Antropolodzy z Uniwersytetu w Oksfordzie odkryli 7 uniwersalnych zasad moralnych. Na podstawie badań
ponad 600 źródeł, przeanalizowali 60 kultur i wyodrębnili zasady, które wydają się uniwersalne dla całej
ludzkości. Są to następujące zasady: pomagaj członkom rodziny, pomagaj członkom grupy, odwdzięczaj się
przysługami za przysługę, bądź dzielny, szanuj starszych, uczciwie dziel się dostępnymi zasobami oraz szanuj
własność innych242. Spośród tych zasad moralnych, w działaniach CSR najbardziej pożądane są: pomaganie
członkom grupy oraz uczciwie dzielenie się dostępnymi zasobami.
Człowiek uczy się, kształtuje wartości moralne i etyczne głównie w relacjach rodzinnych. Rodzina jest
najistotniejszym fundamentem aksjologicznym w dawaniu siebie drugiemu człowiekowi w duchu miłości otwartej
na życie i społeczeństwo. Rodzina - jak podaje Iwona Dzudzik - żyje i działa w kontekście kultury i szerszej
społeczności, które kształtują postawy etyczne, duchowe czy nawet ekonomiczne i gospodarcze243. Rola rodziny
w przekazywaniu wartości jest nie do przecenienia. Dzieci mogą uczyć się szacunku, pracowitości, wytrwałości,
kultury osobistej, poprzez rozmowy, codzienne sytuacje, czy też wydarzenia specjalnie zaprogramowane,
przygotowane. Kształtowanie w dziecku wartości moralnych i etycznych, odbywa się najczęściej na zasadzie
naśladownictwa rodziców, starszego rodzeństwa, dziadków i pozostałych członków rodziny. Ważne są też
rozmowy, dyskusje, w których poddaje się pod osądy moralne postępowanie własne i innych ludzi. Jak podaje
Bielecka, „od urodzenia aż do śmierci jednostka [osoba] jest pod wpływem tego, co myślą, co cenią, do czego
dążą, w co wierzą, co uznają za najważniejsze, według jakich zasad postępują rodzice i inni członkowie
rodziny”244.
W późniejszym okresie życia, szczególnie wartości etyczne, odnoszące się do ogólnych zachowań
społeczeństwa, kształtowane są w szkole, środowisku rówieśniczym i pracowniczym. Stąd np. w szkołach
opracowuje się kodeksy etyczne nauczyciela, pracowników szkoły oraz ucznia. Autorzy tych kodeksów odwołują
się do takich wartości, jak odpowiedzialność, uczciwość, rzetelność, szacunek, tolerancja, przyjacielskość.
Wartości etyczne w środowisku rówieśniczym, ograniczają się najbardziej do: wspierania się wzajemnego,
akceptacji, lojalności, przyjaźni. Wartości etyczne w pracy to przede wszystkim: odpowiedzialność, uczciwość,
rzetelność, szacunek do pracodawcy i pracowników, wyrozumiałość (empatia).
Wartości etyczne nadają sens życiu i stanowią inspirację dla dobrych sposobów patrzenia na życie245. Wartości
te są zapisywane coraz częściej w kodeksach etyki zawodowej. Istnieją więc kodeksy etyki zawodowej: lekarza,
sędziego, adwokata, pielęgniarki, bankiera, urzędnik państwowego, coacha. Kodeksy te ułatwiają osobom
wykonującym dany zawód odnalezienie norm etycznych nakazujących, lub zakazujących im określonego
postępowania. Jest to tzw. podejście budujące w etyce. W innym podejściu - inżynierskim, kodeksy etyki wskazują
jak postępować dobrze, a nie źle246. Zdaniem autora, to raczej to drugie podejście należało by nazwać budujący,
ponieważ wskazuje bardziej na pozytywne podejście, czyli czynienie, budowanie dobra. Podejście, w którym
wskazuje się na nakazy i zakazy, jest raczej podejściem nakazującym, narzucającym pewne zachowania etyczne.
Powstają też kodeksy etyczne przedsiębiorstw. Zawierają one zbiory zasad i reguł, które przyświecają działalności
danej firmy. Określają wizję i misję przedsiębiorstwa, a także, regulują stosunek relacji na linii; firma –
współpracownik, firma – klient, współpracownik – klient247. Kodeksy etyczne przedsiębiorstwa, po pierwsze
regulują działalność wewnętrznych struktur przedsiębiorstwa, określają założenia kultury korporacyjnej firmy,
dążąc do wprowadzenia standardu prowadzenia usług. Z drugiej strony dają możliwość spojrzenia klienta na
przedsiębiorstwo, jako firmę rzetelną i godną zaufania, szczególnie w świecie dezinformacji, w którym przyszło
nam żyć. Działania etyczne kadry kierowniczej i pozostałych pracowników przedsiębiorstwa zapobiegają m.in.
występowaniu nadużyć w organizacji, służą minimalizowaniu ryzyka nieprawidłowości, wprowadzają przyjazną
atmosferę w pracy, która wpływa również efektywność pracy.
Wartości etyczne, które są istotne w życiu osobistym i publicznym, podaje również Paul Dembiński.
Prowadząc swoje rozważania dotyczące głównie etyki stosowanej, podkreśla on, za Paulem Ricoeurem
następujące wartości: celowanie w osiągnięcia życia spełnionego 248, wolność w wyborach, odpowiedzialność,
sprawiedliwość, uczciwość249.
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Wartości etyczne są jedynie pewnymi wzorcami zachowań społecznych – jak twierdzi Richard Brandt. Uważa
on, że istnieje duża rozbieżność co do natury zasad etycznych, a wartość rozumiana jest jako „koncepcja tego, co
pożądane, sformułowaną explicite lub implicite, swoistą dla danej jednostki lub charakterystyczną dla danej grupy,
a wywierającą wpływ na wybór sposobów, środków i celów działania” 250.
W duchu interdyscyplinarności ekonomii251, w oparciu o przegląd literatury z zakresu ekonomii, psychologii,
ontologii, socjologii, doświadczenia autora, można wyróżnić wartości etyczne (tabela 1), które mają szczególne
miejsce w zasadach i działaniach społecznej odpowiedzialności biznesu.
Tab. 1. Rodzaje wartości etycznych w zasadach i działaniach społecznej odpowiedzialności biznesu
Rodzaje wartości
etycznych
Mądrość

Odpowiedzialność
(wiarygodność,
niezawodność)

Mądrość – to umiejętność podejmowania uzasadnionych decyzji, które
przynoszą pozytywne rezultaty. Decyzje te podejmuje się na podstawie
posiadanej wiedzy i doświadczenia. Mądrość to umiejętność praktycznego
wykorzystywania zdolności w działaniach nacechowanych głębokim,
emocjonalnym zaangażowaniem, które zwiększają w długiej perspektywie
czasowej nie tylko dobro własne, ale też dobro ogólne. Mądrość wiąże z
miłością do Boga i ludzi. Nie jest ona automatycznie darowana człowiekowi, a
zdobywa się ją w toku cnotliwego i pracowitego życia.
Odpowiedzialność - oznacza podejmowanie, dokonywanie dobrych wyborów i
decyzji, które zmierzają do ochrony ważnych idei, osób i rzeczy. W wyborach
tych, człowiek powinien umieć przewidywać skutki swoich działań, zarówno
pozytywnych, jak i negatywnych. Dzięki zdolności myślowego wyprzedzania
wypadków, odpowiedzialność jest istotnym czynnikiem kształtowania
rzeczywistości, ponieważ dzięki niej, potrafimy rozpoznać możliwość realizacji
ważnych wartości takich jak: zdrowie, zadowolenie, szczęście. Z
odpowiedzialnością, wiążą się jeszcze dwie wartości: wiarygodność organizacji
oraz niezawodność, m.in. w dotrzymywaniu umów.

Szacunek i tolerancja

Szacunek - to postawa uznania kogoś lub czegoś co jest dla innych cenne,
wartościowe, chociaż możemy na daną kwestię mieć inny pogląd. Szacunek
wynika z uznania wyjątkowości i inności każdego człowieka. Szacunek łączyć
się może z podziwem, respektem, afirmacją, poważaniem i poszanowaniem
godności osobistej człowieka. Z szacunkiem wiąże się tolerancja wobec
odmienności: rasy, koloru skóry, preferencji seksualnych innych ludzi.
Tolerancja nie opiera się na sympatii i solidarności z tym, co inne od nas i
naszych poglądów, ale na cierpliwej zgodzie na to, że nasza wola nie musi być
obowiązująca dla wszystkich ludzi.

Autonomia

Autonomia - to ludzka zdolność dokonywania samodzielnych wyborów i
postępowania zgodnie z nimi. Najlepiej, aby wybory te, były wolne zarówno od
przymusu zewnętrznego, jak też od osobistych namiętności człowieka i były
rozpoznawane i dokonywane pod wpływem motywów. Autonomia zawsze
wiąże się z wolnością i niezależnością, czyli ludzką zdolnością
samostanowienia, według wyznawanych przez siebie wartości, które nie
skupiają się wyłącznie na własnej osobie.

(wolność, niezależność)

Uczciwość
(prawdomówność,
rzetelność)
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Krótka charakterystyka wartości etycznych w odniesieniu do społecznej
odpowiedzialności biznesu

Uczciwość - to postępowanie zgodnie ze społecznie ustalonymi zasadami, na
które świadomie się przystało, lub co do których zobowiązało się wobec
współpracowników, dostawców, kontrahentów, petentów itp. Człowiek może
postępować uczciwie okazjonalnie lub w pewnych sferach życia. Jeśli jednak
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wysiłek na rzecz uczciwego działania są trwałym i obejmującym wszystkie
aspekty życia rysem osobowym, to mówimy o uczciwości jako cesze charakteru.
Jeśli człowiek uczciwy przedkłada dobro społeczne nad korzyść osobistą, która
kłóciłaby się z porządkiem społecznym, możemy uczciwość określić jako
szlachetność. Z uczciwością wiąże się prawdomówność (życie w prawdzie),
rzetelność (działanie uczciwe, w którym dotrzymuje się powziętych wcześniej
ustaleń, danego wcześniej słowa.
Umiar

Umiar - to postępowanie polegające na szukaniu i życiu we właściwych
proporcjach w poszczególnych sferach życia. Arystoteles uczynił umiar w
postaci „zasady złotego środka”. Chodzi o to by żyć rozważnie, np. nie kupować
czegoś w nadmiarze oraz wykorzystywać własne dobra dla innych, nie będąc
skąpym. Nie należy też korzystać z dóbr, na które nie stać danego człowieka.
Umiar w kontekście „zasady złotego środka” Arystotelesa, to zasada etyczna,
która w odniesieniu do folgowania ludzkim namiętnościom i pragnieniom,
nakazuje wyważać między nadmiarem a niedostatkiem, aby później dzielić się
dobrami z innymi. Z umiarem łączy się też zasada zrównoważonego rozwoju
oraz harmonia życia.

Wspólnotowość

Wspólnotowość – oznacza życie człowieka z innymi ludźmi, we wspólnocie, z
tymi, z którymi łączą nas wspólne sprawy, na przykład: prawo, tradycja, zawód.
Wspólnotowość uzyskuje się dzięki wychowaniu, czyli przygotowaniu do życia
w społeczeństwie. Jest to uznanie, że poza dobrami indywidualnymi i
indywidualną przyzwoitością, istnieją dobra publiczne oraz cnota obywatelska.
Człowiek podejmując odpowiedzialność społeczną i obywatelską, powinien,
poza zabieganiem o dobra osobiste, włączać się w działania i instytucje
związane troską o dobra wspólne i kształtujące życie polityczne.

Sprawiedliwość

Sprawiedliwość - to postawa, która respektuje porządek prawny oraz działanie
według ogólnie przyjętych zasad i norm. Sprawiedliwość wykazuje się w
dystrybucji różnego rodzaju dóbr. Mówi się w tym wypadku o sprawiedliwości
rozdzielczej. Można wyróżnić trzy podstawowe sposoby ustalania kryteriów
sprawiedliwości rozdzielczej: a) kryterium zasługi – sprawiedliwie jest wtedy,
gdy ludzie otrzymują to, na co zasłużyli; b) kryterium potrzeb – sprawiedliwie
jest wtedy, gdy ludzie otrzymują to, czego potrzebują; c) kryterium zgodności
proceduralnej – sprawiedliwie jest wtedy, gdy w dystrybucji dóbr przestrzegamy
ustalonych procedur.

Wytrwałość

Dobroć (dobro)

Wytrwałość - to cierpliwe, konsekwentne dążenie do celu, pomimo
przeciwności zewnętrznych (np. braku pracowników, dobrej polityki władz
lokalnych i regionalnych) oraz przeciwności wewnętrznych (np. zniechęcenia,
znużenia). Wytrwałość jest zazwyczaj moralnie pozytywnie oceniana, co ma
swoje korzenie w heroicznych ideałach, które od zarania dziejów stanowiły
element kultury etycznej Zachodu: począwszy od mężnych bohaterów Iliady,
poprzez etos rycerski, żołnierski, kodeks honorowy. Człowiek wytrwały
przeciwstawia się doraźnym bodźcom i korzyściom w osiąganiu celów, które
pierwotnie były tylko marzeniem, np. w możliwość dodatkowej pomocy dla
ubogich, potrzebujących.
Dobroć (dobro) - jako jeden z 3 elementów platońskiej triady wartości, to
pragnienie i działanie, które zauważa potrzeby drugiego człowieka, aby ten czuł
się szczęśliwy. Dobroć wykazuje się zarówno życzliwością w nastawieniu jak i
wrażliwością na cierpienie innych (kieruje się empatią). Człowiek dobry
przekracza elementarną zasadę etyki, czyli: unikaj szkodliwych działań a wspieraj
potrzebujących. Swoistym wyrazem dobroci jest szczodrość, w której człowiek

poprzez hojne dzielenie się posiadanymi dobrami (materialnymi i
niematerialnymi, np. rozmową, talentem) działa na rzecz drugiego człowieka.
Źródło: opracowanie własne.
Przedstawione i opisane wartości etyczne, z pewnością nie wyczerpują pełnej listy wartości etycznych, które
ważne są z punktu widzenia społecznej odpowiedzialności biznesu. Do ważnych wartości etycznych, które mogą
wpływać na kształtowanie CSR w organizacji, można jeszcze zaliczyć np. piękno, które towarzyszy dobru.
Według Arystotelesa piękno pozwalało kształcić zmysł moralny skuteczniej niż wszelkie pouczenia rozumu i
osobiste doświadczenia. Platon w Uczcie opisał ludzką drogę ku doskonałości osiąganą dzięki miłości do piękna.
Starożytni filozofowie często posługiwali się kategorii piękna, natomiast nie używali pojęcia estetyki 252. Piękno,
to nie tylko coś eleganckiego, schludnego, estetycznego w wyglądzie czegoś, ale określanie istoty tworzenia,
walorów i kryteriów produktów np. mebli.

3. Wyzwania związane z wartościami w rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu oraz
polskiej gospodarce
„Gospodarka bez wartości, jest jak życie bez sensu” – taki tytuł, nadał Grzegorz Kołodko jednemu z rozdziałów
swojej książki „Dokąd zmierza świat”. Ta głęboka myśl skłania do refleksji na temat najważniejszych wartości
dla rozwoju gospodarki, na temat aktualnego i prognostycznie, przyszłego systemu wartości. Trudno jest
przewidzieć system wartości w tak szybko zmieniającym się współcześnie świecie, ale z pewnością warto podjąć
refleksję nad jakimkolwiek zbiorem wartości, który może obowiązywać w najbliższych dekadach.
Nie da się kontynuować procesów rozwojowych bez weryfikacji dotychczasowych dominujących wartości,
gdyż – jak podaje Kołodko – one także przeżywają głęboką zapaść i kryzys. Do tego kryzysu przyczyniła się
ideologia upadającego neoliberalizmu253, zwanego także chicagowskim neoliberalizmem. Teoretycy tego nurtu
ekonomii zakładali bowiem, że można wykreować zachowania jednostek w taki sposób, że będą one nie tylko w
życiu gospodarczym, ale również społecznym, zachowywać się zgodnie z rozumianą przez tę szkołę zasadą
racjonalności i z logiką rynku, o jak największe korzyści materialne, czyli zachowania homo oeconomicus lub w
oparciu o paradygmat człowieka emocjonalnego homo sapiens oeconomicus254.
Kołodko twierdzi, że „powrót do świata starych wartości jest raczej niemożliwy. Zachodni kapitalizm pokazał,
że nieuczciwości istnieją i mogą szybko doprowadzić do kryzysu ogólnoświatowego. Potrzeba szukać i mieszać
różne wartości, ale takie by nie zrobiła się z tego mieszanka wybuchowa, kombinować trzeba takie składniki, które
dają się ze sobą pogodzić. Nie da się bowiem pogodzić populizmu z - ani lewicowego, ani prawicowego - z
neorealizmem, ale da się pogodzić oddolną przedsiębiorczość ze strategicznym planowaniem na poziomie
ponadpaństwowym. Nie da się też upichcić w jednym kulturowym tyglu ekonomicznym socjalizmu z globalnym
otwarciem, ale da się pogodzić społeczną gospodarkę rynkową z dominacją własności prywatnej. Nie da się też
sensownie zmiksować skrajnej nędzy z dekadenckim przepychem, lecz da się szanować wielkie, ale uczciwe
wypracowane fortuny oraz akceptować bardzo wąski margines zawinionego wykluczenia społecznego 255”.
Warto jednak nie skupiać się tylko na zagadnieniach racjonalności, efektywności, konkurencyjności
gospodarki, jej zagrożeniach, warto też podjąć rozważania nad znaczeniem wartości we współczesnym świecie,
w kontekście idei społecznej odpowiedzialności biznesu opartej na wartościach. Potrzeba też zrobić refleksję i
wypracować różne sposoby zastosowania CSR, zarówno w teorii ekonomii, jak i gospodarce, nie gubiąc głównie
z pola widzenia ludzi, bieżących problemów społecznych, etycznych i moralnych.
Na potrzebę istnienia etyki, a tym samym wartości, które ona niesie ze sobą w życiu gospodarczym, oraz
współistnieniu etyki z ekonomią, wskazuje Aniela Dylus 256. Analizuje ona koncepcję etyki gospodarczej
szwajcarskiego teologa Arthura Richa, który pisał o etyce gospodarczej i etyce teologicznej. W etyce gospodarczej
formułowane są kryteria i maksymy zgodne z „rzeczową” logiką ekonomiczną. W etyce teologicznej, zwraca się
uwagę na doświadczenie człowieczeństwa płynące z wiary, nadziei i miłości oraz doświadczanie „tego, co należy
się człowiekowi”. Wypada w tym miejscu jeszcze przypomnieć, że ekonomia jako nauka ma swoje korzenie i
wyrosła na gruncie moralności i etyki. Jej przedmiotem badawczym jest ogólna teoria wartości i wartościowanie.
Dokładniej rzecz ujmując, jej pole badawcze odnosi się do poszukiwania istoty wszelkich wartości (w tym
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ekonomicznych), kryteriów wartości i ich gradacji oraz metod wartościowania – włącznie z próbami ich
kwantyfikacji257.
Etyka w polskim biznesie jest już promowana od wielu lat. Przykładem może być konkurs Etyczna Firma, w
którym organizatorzy pokazują działania przedsiębiorstw przestrzegających zasady fair play. Zasady te wpisują
się w budowanie silnej, autentycznej marki, przekonującej i wiarygodnej zarówno dla kontrahentów, jak i
klientów. W kategorii dużych i średnich przedsiębiorstw tytuł Etycznej Firmy 2018 został przyznany 23 firmom 258.
Wdrażanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu, opartej na wartościach etycznych, nie jest zadaniem
łatwym i wymaga dużej cierpliwości, gdyż wiąże się z budowaniem społecznej świadomości i
odpowiedzialności259. Wymaga również uwzględnienia społecznego myślenia, by odpowiadać na zmiany
cywilizacyjne i rzeczywiste dylematy ludzi. Po uwzględnieniu tych uwarunkowań i zachodzącej ewolucji
wykształcić się mogą mechanizmy wskazujące rzeczywiste rozwiązania, gdyż – jak dowodzi Hayek – ludzki
umysł będący wynikiem ewolucji nie może rościć sobie prawa do odgórnego kształtowania rzeczywistości
społecznej. Ludzki rozum musi być nieustannie wspomagany wiedzą, którą kryją powstające metodą prób i błędów
instytucje260.
Idea społecznej odpowiedzialności biznesu i wartości, które niesie ze sobą, jednak z trudem przebija się do
świadomości polskich przedsiębiorców i ma wielu przeciwników wśród teoretyków ekonomii i zarządzania. O
niektórych kontrowersjach wobec CSR pisze Janina Fitek261, podając m.in., że opory te spowodowane są
odpornością na zmiany, nastawieniem tylko na zysk, koniecznością ponoszenia dodatkowych wydatków,
pojmowaniem, że CSR ogranicza wolność. Ten ostatni argument jest oczywiście nietrafiony, ponieważ przeczy
głównym założeniom idei społecznej odpowiedzialności biznesu, którą organizacje podejmują dobrowolnie.
Trudnością w budowaniu społecznej odpowiedzialności opartej na wartościach jest też zjawisko globalizacji i
uogólniona niepewność. Zjawiska te, jak wskazuje Andrzej Koźmiński, powołując się również na innych badaczy,
sprzyjają stopniowemu rozluźnieniu norm i kryzysowi wartości. Ale kryzys wartości, w obliczu którego stajemy,
jak podaje dalej autor, jest jednocześnie szansą na „odpowiedzialność moralną”. Może ona pozwolić w warunkach
gry sprzecznych interesów i sił, których kierunki są rozbieżne, na rozstrzyganie moralnych dylematów.” Ważne
jest przy tym, by nie narzucać wartości, gdyż może doprowadzić to, jak stwierdza Koźmiński do, „braku
poszanowania dla różnorodności kulturowej i praktykowania etycznego imperializmu” 262.
Cykliczne badania na temat CSR prowadzone przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB), który
udostępnia je w postaci raportu263, wskazują, że społeczna odpowiedzialność biznesu traktowana jest przez polskie
przedsiębiorstwa nierzadko jako pewnego rodzaju zabieg marketingowy, który ma na celu promować dany
podmiot gospodarczy. Często CSR traktowana jest jako martwy zapis, a wraca się do niej wówczas, gdy wydarza
się trudna sytuacja w przedsiębiorstwie, zwłaszcza w relacjach międzyludzkich, oraz wtedy, gdy trzeba podnieść
rangę podmiotu w odbiorze klientów i pozostałych interesariuszy. Bardzo duża świadomość zasadności
prowadzenia społecznie odpowiedzialnego biznesu (CSR) występuje głównie wśród dużych i średnich firm
w Polsce. Są to przede wszystkim firmy z udziałem kapitału zagranicznego. W co drugim przedsiębiorstwie
przynajmniej jeden członek zarządu odpowiada za kwestie CSR, a 63% formalnie uwzględnia je w swojej strategii.
Ponad 77% przedstawicieli dużych i średnich firm obecnych w Polsce jest zdania, że prowadzenie działalności
biznesowej zgodnie z koncepcją CSR ma korzystny wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Najczęściej
wskazywaną potencjalną korzyścią jest poprawa wizerunku firmy na rynku – ponad połowa (52%) badanych
uważa, że może być to efekt prowadzenia działań CSR. Kolejnym ważnym benefitem, jaki może odnieść firma,
jest wzrost akceptacji przez otoczenie264.
W zakresie wdrażania społecznej odpowiedzialności biznesu opartej na wartościach etycznych,
niebagatelne znaczenie mają rządy państw, gdyż są one w stanie wprowadzić rozwiązania systemowe. O
pożyteczności włączenia się w koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu nie tylko przedsiębiorstwa, lecz
także państwa, w celu zwiększenia konkurencyjności pisali w swoich pracach John Harry Dunning, Francis
A. Herman, Aksjologiczne aspekty teorii i praktyki zarządzania wartością, „KWARTALNIK NAUK O
PRZEDSIĘBIORSTWIE”, 2015/2, s. 20.
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Fukuyama i Christopher Bartlett265. Także liczące się współcześnie rankingi konkurencyjności międzynarodowej
dostrzegają rolę społecznej odpowiedzialności biznesu w procesie kształtowania przewagi konkurencyjnej przez
przedsiębiorstwo, region i kraj. W ostatnich latach obserwuje się również coraz częściej werbalizowaną przez
naukowców konieczność zwiększenia czytelności działalności gospodarczej, eliminowania korupcji i
nieetycznych zachowań w biznesie oraz korzystania z dobrych praktyk.
Wdrażanie słusznej idei społecznej odpowiedzialności biznesu nie jest jeszcze powszechnie praktykowane,
szczególnie w bankach. Wyraźnym odzwierciedleniem tak sformułowanej opinii są przypadki, które wydarzyły
się w pierwszej dekadzie XXI wieku, a zwłaszcza światowy kryzys finansowy, którego początki wystąpiły na
przełomie 2007 i 2008 r. Trudno jest wskazać jedną konkretną przyczynę tej sytuacji. Można jednak przyjąć
hipotezę, że było to załamanie systemu spowodowane nadmierną złożonością i w efekcie nieczytelnością reguł
gospodarowania. Jednakowoż kryzys pokazał, jak dotkliwe konsekwencje może spowodować nieprzestrzeganie
zasad i norm rynkowych. Wyraźnie podkreślają to przedstawiciele etyki instytucjonalnej i twierdzą, że rynek
istnieje dzięki normom, które umożliwiają prawdziwą konkurencję i utrzymują system gospodarczy gwarantujący
korzyści dla wszystkich zainteresowanych. W rzeczywistości okazało się, że nie wszyscy uczestnicy rynku
przyjmowali te argumenty. Wskazuje na to wiele przykładów, takie jak: Lehmann Brothers, WorldCom, Arthur
Andersen i ok. 493 innych banków oraz agencji ratingowych, które często niezgodnie z faktami nadawały
najwyższą notę tym podmiotom. Również audytorzy księgowi (rachunkowość zarządcza) pomijali reguły etyczne.
Innym przykładem wynikającym z nieprzestrzegania zasad ujętych w idei społecznej odpowiedzialności
biznesu, czasem pozornie niewielkich, ale prowadzonych na ogromną skalę, są fałszerstwa w aplikacjach o
pożyczkę hipoteczną i ignorowanie procedur. W celu ujawnienia nieprawidłowości i częstego ukrywania
prawdziwych intencji brytyjski tygodnik „The Economist” opublikował w 2013 r. artykuł poświęcony karom w
wysokości setek milionów dolarów, jakie Amerykanie nałożyli na wielkie banki brytyjskie działające w USA.
Kary te narzucono za pranie brudnych pieniędzy dla Kuby, Iranu, Sudanu i Mjanmy. Następnym przykładem
działań niezgodnych z założeniami społecznej odpowiedzialności biznesu, w tym przede wszystkim etycznych,
jest eksperyment: EBC, przeprowadzony na przełomie 2014 i 2015 r. przez Europejski Bank Centralny (EBC).
Dokonał on symulacji kryzysu, polegającego na przeprowadzeniu testów obciążeniowych bilansów największych
banków. Sprawdzono przede wszystkim, czy banki pozostałyby wypłacalne, gdyby otoczenie makroekonomiczne
gwałtownie się pogorszyło, a inwestorzy wycofali z rynku kapitał. Na 130 banków stress-testów nie zaliczyło 25,
głównie z Europy południowej, m.in. grecki Eurobank, oraz właściciel polskiego banku Millenium. W Polsce,
która w symulacji wzięła udział dobrowolnie, minimalne niedobory kapitałowe na koniec 2013 r. wykazała tylko
filia BNP Paribas oraz Getin Noble266. Wymienione podmioty gospodarcze podkreślały, że są wielkimi
zwolennikami idei społecznej odpowiedzialności biznesu oraz że założenia w niej ujęte są respektowane.
Wszystkie rzeczywiście miały opracowane programy wdrażania koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu,
ale nie były one realizowane.
Ostatnie lata dobitnie pokazują, że kryzys ideowo-moralny oraz niedostatek odpowiedniej regulacji globalnej
gospodarki, mają znaczenie nie tylko dla współczesności. Implikacje ideologicznego zamieszania,
instytucjonalnego bałaganu i organizacyjnej niewydolności kłaść się będą długim cieniem na przyszłości. Stąd też
na czele spraw, które przesądzą o jej obliczu, postawić trzeba – jako podaje G. Kołodko – kwestię wartości, którym
gospodarka jest podporządkowana 267. Odizolowanie ekonomii od etyki i moralności – jak twierdzi Elżbieta
Mączyńska, tworzy urodzajne podłoże do działań nieetycznych, których nasilenie nieuchronnie zwiększa ryzyko
kryzysu268. Zwraca na to uwagę m.in. laureat Nagrody im. A. Nobla z ekonomii, Joseph E. Stigitz, uznając, że
nastąpił triumf chciwości nad rozwagą, zaś ekonomia przemieniła się, z dyscypliny naukowej – w najbardziej
entuzjastyczną cheerleaderkę wolnorynkowego kapitalizmu”269.
Na rozwój gospodarki niezbędne jest też zawsze spojrzenie długookresowe. Z wieloletnich badań, które
przeprowadzili Collins i Porras na grupie „wizjonerskich organizacji”, wynika, że o powodzeniu firm decydują
konsekwentnie realizowane nadrzędne wartości, które określają długofalowy sposób funkcjonowania na rynku 270.
To potwierdza m.in. rolę etycznego przywództwa, które wywiera wpływ na sposób działania innych pracowników
i całego przedsiębiorstwa. Etyczne przywództwo to głównie odpowiedzialność za pracowników, interesariuszy i
społeczeństwo lokalne. Jak pisze Griffin: zapewnia to organizacjom skutecznie funkcjonowanie, niezbędne
zmiany, i jest środkiem uzyskiwania systematycznych wyników 271. Etyczne przywództwo oparte jest również na
budowaniu relacji, których podstawą jest przede wszystkim zaufanie i lojalność.
G. Wolska, Społeczna odpowiedzialność biznesu, „RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I
SOCJOLOGICZNY”, Rok LXXX – zeszyt 1 – 2018, s. 306.
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Ekonomiści oraz badacze z obszarów innych nauk społecznych podkreślają, że długookresowe spojrzenie na
tworzenie trwałych i pożądanych wartości w biznesie oraz uwzględnianie ich społecznych i kulturowych
uwarunkowań jest warunkiem niezbędnym. Kryzysy, które miały miejsce w ciągu ostatnich dwudziestu lat
wyraźnie pokazują, że właśnie w tej sferze trzeba poszukiwać ich ideowych sprawców. Wskazuje się również na
znaczenie kapitału kulturowego i kreatywności kulturowej, a także kapitału relacji. Różnorodnej analizie jest
poddawane znaczenie związków między wdrażanymi modelami prowadzenia działalności gospodarczej, a etyką
w biznesie i związaną z nią społeczną odpowiedzialnością firmy272.
Nadzieją na perspektywiczny, długofalowy rozwój gospodarki oraz społecznej odpowiedzialności w polskiej
gospodarce są wyznaczane kierunki, zapisy, dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu w strategicznych
dokumentach rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Zapisy dotyczące tych kwestii są m.in. w założeniach
Strategii Rozwoju Kraju, w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia (odzwierciedlenie celów Strategii
Lizbońskiej) oraz Strategii Europa 2020. Dokumenty te wyznaczają pewne kierunki, trendy, na które polskie
przedsiębiorstwa powinny zwrócić uwagę w przyszłości, aby były bardziej etyczne i konkurencyjne na polskim i
zagranicznym rynku. Wsparcie rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu na szczeblu rządowym potwierdza
także fakt powołania w 2009 roku Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, jako organu
pomocniczego Prezesa Rady Ministrów. W 2018 r. zarzadzaniem Ministra Inwestycji i Rozwoju, zespół ten
przyjął nazwę Zespół do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw 273.
Administracja rządowa w Polsce utworzyła tym samym, platformę współpracy administracji rządowej z
przedstawicielami biznesu i parterami społeczno-gospodarczymi na rzecz upowszechniania społecznej
odpowiedzialności w praktykach rynkowych. W zadaniach tego zespołu niestety zabrakło zapisów dotyczących
stricte działań odnoszących się do etyki.
Na rolę wartości etycznych w rozwoju gospodarki wskazuje również Antoni Kukliński opisując ideę
gospodarki opartej na mądrości (GOM). Zwraca na to wagę szczególnie w trzecim elemencie, filarze GOM, na
którym powinno się budować gospodarkę opartą na mądrości. „Pierwszym elementem jest wyobraźnia, jako
nośnik procesów rozwoju wizyjnego myślenia strategicznego. Drugim elementem jest próba interpretacji
doświadczenia, jako źródła mądrości XXI wieku (...). Trzecim elementem jest wprowadzenie kanonu dobra i zła
– kanonu etyki do głównego nurtu kształtowania gospodarki XXI wieku” 274.

Zakończenie
Zmieniają się ludzie, ich oczekiwania, sposób wychowywania młodych pokoleń oraz sposoby funkcjonowania
różnych organizacji. Zmienia się też polska gospodarka. Przy tych postępujących zmianach, człowiek zawsze dąży
do lepszego, szczęśliwszego życia. To co może przynieść jednostkom i społeczeństwom lepszą jakość życia, to z
pewnością funkcjonowanie w oparciu o wartości moralne i etyczne. Mogą to być wartości uniwersalne, które
zawsze się sprawdziły, a więc: dobro, prawda, piękno. Mogą to być wartości moralne, takie jak: miłość,
prawdomówność, szacunek, pracowitość, wierność, wytrwałość, których uczymy się przede wszystkim w
rodzinie. Wartości etyczne, które są pomocne i dają szczęście człowiekowi w pracy oraz życiu publicznym to:
mądrość, odpowiedzialność, szacunek, tolerancja, autonomia, uczciwość, umiar, wspólnotowość, sprawiedliwość,
wytrwałość, dobroć. Wymienione wyżej wartości, które zostały opisane w niniejszym opracowaniu, stanowią
fundament, swego rodzaju „duszę”, w rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu.
W poprawnie kształtowanej społecznej odpowiedzialności biznesu, oraz funkcjonowaniu polskiej gospodarki,
muszą być kształtowane odpowiednie postawy etyczne. Kształtowanie tych postaw i całego systemu wartości
dokonuje się najpierw w rodzinach. Jest to jednak coraz trudniejsze, ponieważ kondycja współczesnej rodziny
jest coraz słabsza, m.in. w związku z ogromnymi zmianami zachodzącymi w nowoczesnym społeczeństwie np. w
kierunku materializmu i konsumpcyjnego stylu życia, nastawionego głównie na siebie, a nie pomoc innym. W tej
rzeczywistości, jak pisał Papież Jan Paweł II w encyklice Familiaris Consortio: „Niezbędne staje się odzyskanie
powszechnej świadomości prymatu wartości moralnych, które są wartościami osoby ludzkiej jako takiej.
Uświadomienie sobie na nowo ostatecznego celu życia i jego podstawowych wartości jest wielkim zadaniem,
mającym na celu odnowę społeczeństwa275”.
W dobie kryzysu wartości moralnych i etycznych nie możemy jednak wyłącznie polegać na nas samych,
naszych rodzinach. Do tego potrzebujemy więcej środków oraz instytucji, które będą promowały wartości
moralne, bez których życie byłoby bardzo trudne. Dlatego z satysfakcją należy odnotować promowanie etyki i
koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, przez takie organizacje jak: Zespół ds. Społecznej
Odpowiedzialności Przedsiębiorstw przy Prezesie Rady Ministrów, Forum Odpowiedzialnego Biznesu,
A. Herman, Aksjologiczne aspekty teorii i praktyki zarządzania wartością, „KWARTALNIK NAUK O
PRZEDSIĘBIORSTWIE”, 2015/2, s. 20.
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Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Centrum Etyki Biznesu, Instytut Zrównoważonych Zamówień
Publicznych, Fundacja CSR Res Severa.
Strategia społecznej odpowiedzialności oparta na wartościach etycznych, może być pomyślnie realizowana
tylko wtedy, gdy tworzy wartość dla wszystkich interesariuszy, gdy w tym procesie w pełni wdrażane są
indywidualne wartości moralne wszystkich uczestników. Nie da się wprowadzić społecznej odpowiedzialności w
organizacji, która nie opiera się na partycypacyjnym zarządzaniu w poszczególnych obszarach, bo przecież
odpowiedzialna organizacja to wspólne dobro wszystkich interesariuszy. Dlatego w ramach rozwijającej się
koncepcji społecznej odpowiedzialności coraz częściej mówi się o partycypacji, demokracji, współdziałaniu w
procesie zdobywania wiedzy i kompetencji, wspólnym dochodzeniu do decyzji, zarówno w przypadku tworzenia
partnerstw międzysektorowych jak i w procesie rozwoju i doskonalenia samej organizacji. Im mocniej etyka i
odpowiedzialność są wbudowane w strategię, tym jest większa możliwości budowania partnerstw poprzez
współprzywództwo, dialog uczestniczący, w oparciu o podzielane wartości moralne, wspólny dostęp i pełnię
przejrzystości276.
W promowaniu wszelakich wartości moralnych i etycznych w biznesie, ważną rolę w dzisiejszych czasach
odgrywają masmedia i nowoczesne sposoby komunikowania się poprzez social media. Wpływają one na stan
emocjonalny człowieka, światopogląd, sposób zachowania. Mają ogromny wpływ na system wartości poprzez siłę
sugestii, jaką dysponują, kształtują nasze ambicje i decyzyjność. Media pokazują nam autorytety i wzory do
naśladowania, potrzebę solidarności, są narzędziem kulturotwórczym, ukierunkowanym na przekaz jednostce
tego, co ważne w podtrzymywaniu relacji rodzinnych, przyjacielskich, wrażliwości na biedę, pomaganie,
wolontariat i inne działania służce szerzeniu wartości etycznych w biznesie i polskiej gospodarce.

Streszczenie
We współczesnym świecie, który dąży przede wszystkim do pomnażania wartości materialnych, zdobywania
awansów społecznych, zdobywania władzy, wartości moralne i etyczne przeżywają kryzys. W opracowaniu autor
stara się udowodnić tezę, że pomimo tego kryzysu wartości mogą i powinne wpływać na polską gospodarkę i
kształtowanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu, szczególnie w długiej perspektywie czasowej. Głównym
celem artykułu było stworzenie i uporządkowanie zestawu wartości etycznych, które powinny być uwzględniane
w budowaniu społecznej odpowiedzialności biznesu oraz polskiej gospodarce, co zostało uczynione w oparciu o
przegląd literatury, badania związane z wartościami oraz doświadczenia własne.
Summary

In the modern world, which primarily seeks to increase material values, gain social advancement, gain
authority, moral and ethical values are going through a crisis. In the study, the author tries to prove the
thesis that, despite this crisis, values can and should affect the Polish economy and shaping the idea of
corporate social responsibility, especially in the long term. The main purpose of the article was to create
and organize a set of ethical values that should be taken into account in building corporate social
responsibility and the Polish economy, which was done based on a review of literature, research related
to
values
and
own
experience.
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KONTROWERSJE WOKÓŁ ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO W PAŃSTWOWYCH UCZELNIACH
ZAWODOWYCH

Streszczenie
Celem opracowania jest analiza i ocena znaczenia kapitału ludzkiego w państwowych szkołach
zawodowych. Najpierw zaprezentowano 33 państwowe szkoły zawodowe jako uczelnie wyższe – ich
strukturę kształcenia i udział w łącznej liczbie studentów w Polsce oraz znaczenie dla lokalnych
społeczności. Następnie scharakteryzowano istotę, elementy składowe i rolę kapitału intelektualnego
w funkcjonowaniu przedsiębiorstw i uczelni oraz w rozwoju cywilizacyjnym. W dalszej kolejności
przeprowadzono analizę niewykorzystanych możliwości rozwoju kapitału intelektualnego i ich
skutków na przykładzie dwóch uczelni zawodowych, głównie w kontekście błędnej polityki kadrowej.
Podkreślono również konieczność wychowania własnej kadry naukowo-dydaktycznej w uczelniach
zawodowych w powiązaniu z rozwijaniem badań naukowych, co ułatwiają m.in. rozwiązania
ustawowe zbliżające te uczelnie do uczelni akademickich.

Słowa kluczowe
Uczelnie zawodowe, kapitał intelektualny, edukacja
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CONTROVERSIES AROUND THE DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL
IN STATE-RUN VOCATIONAL SCHOOLS

Abstract
This paper is intended to analyze and evaluate the importance of human capital in state-run vocational
schools. Firstly, the paper presents 33 vocational schools as the institutions of higher education
showing their structure of education and their share in the total number of students and their role for
the local communities. Then, the paper describes the essence, constituent parts and the role of
intellectual capital in the functioning of enterprises and universities and the progress of civilization.
Finally, the paper analyses the unused potential of development of intellectual capital and its
consequences, showing the example of two vocational schools, focusing on wrong staffing decisions.
The necessity to educate one’s own teaching and research staff was emphasized in vocational schools,
in connection with the research work. That process is facilitated by the legislation which brings the
vocational schools closer to the universities.

Key terms
Universities of applied sciences, intellectual capital, education

JEL: I22, O34

Wstęp

W latach 2018-2020 upłynęło lub upływa dwudziestolecie funkcjonowania wielu
państwowych wyższych uczelni zawodowych. Uruchomienie nowych szkół stanowić miało dla
niektórych miast swoistą rekompensatę za utratę – na skutek wprowadzenia nowego podziału
administracyjnego kraju277 - statusu stolicy województwa (np. Krosno, Nowy Sącz, Przemyśl,
Tarnów) lub podkreślenie znaczenia miasta i lokalnej społeczności (np. Głogów, Jarosław, Nysa,
Sanok).

Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego
państwa, Dz. U. 1998, nr 96, poz. 603.
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Uruchomienie w subregionie uczelni publicznej dało wtedy szansę na skuteczne
powstrzymanie niekorzystnych zjawisk wyżu demograficznego. Uczelnie zawodowe stanowiły
również – i nadal stanowią – źródło wykwalifikowanych pracowników dla lokalnego rynku pracy,
który coraz częściej zgłasza niezaspokojone zapotrzebowanie na specjalistów. Szkolnictwo wyższe
jest wreszcie ważnym czynnikiem rozwoju przemysłu i w konsekwencji sprzyja wzrostowi dochodów
podatkowych samorządu terytorialnego. Jednak aby w pełni wykorzystać atuty uczelni, należy w
pierwszej kolejności zadbać o rozwój najcenniejszego jej zasobu, jaki stanowi własny kapitał ludzki –
zespół nauczycieli akademickich. Celem opracowania jest zatem próba oceny znaczenia kapitału
ludzkiego w uczelniach zawodowych i analiza rozwoju ich własnej kadry naukowo-dydaktycznej.

1. Państwowe uczelnie zawodowe i ich zadania

Państwowe uczelnie zawodowe powstały na mocy ustawy o wyższych szkołach
zawodowych278 i prowadzą studia pierwszego (licencjackie, inżynierskie) lub drugiego stopnia
(magisterskie) albo jednolite studia magisterskie, lecz nie uzyskały uprawnień do nadawania stopnia
naukowego doktora, mimo znaczącego zbliżenia ich w 2005 roku do uczelni akademickich.279 Obecnie
działają w Polsce 33 państwowe uczelnie zawodowe, wśród których 7 powstało w 1998 roku, a 5
kolejnych w 1999 roku (tabela 1). Jeszcze do niedawna szkół tych było 36 i kształciły ok. 100 tys.
studentów rocznie (obecnie 67 tys.). Stanowią one ok. 8% uczelni (26% uczelni publicznych) i ok.
4,5% ogółu studentów.
Biorąc pod uwagę takie czynniki, jak starzenie się społeczeństwa, niskie nakłady na kształcenie
średniego personelu opieki medycznej oraz przygotowanie większości uczelni zawodowych do
uczenia studentów w dziedzinie nauk o zdrowiu, nasuwa się wniosek rozwinięcia szkolenia
pielęgniarek w zakresie specjalizacji geriatrycznej. Niektóre PWSZ mają już doświadczenie we
współpracy z państwowymi szpitalami i według tych formuł można rozszerzyć praktyki szpitalne
studentów z korzyścią dla obu stron.

Tabela 1. Wykaz publicznych uczelni zawodowych nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego

Lp.

Nazwa uczelni

Rok
założenia

1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

1998

2. Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

1998

3. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

1998

4. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

1998

5. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

1998

Ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych, Dz. U. 1997, nr 96, poz. 590 ze zm.
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, tekst jednolity, Dz. U. 2016, poz. 1842, art. 2,
ust. 1.
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Lp.

Nazwa uczelni

Rok
założenia

6. Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława
Markiewicza w Jarosławiu

1998

7. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

1998

8. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

1999

9. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie

1999

10. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

1999

11. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

1999

12. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława
Wojciechowskiego w Kaliszu

1999

13. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile

2000

14. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

2000

15. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku

2001

16. Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

2001

17. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w
Tarnobrzegu

2001

18. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

2001

19. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

2001

20. Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

2001

21. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

2001

22. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

2001

23. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

2002

24. Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

2003

25. Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

2004

26. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

2004

27. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie

2004

28. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu

2004

29. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w
Oświęcimiu

2005

30. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

2005

Lp.

Nazwa uczelni

Rok
założenia

31. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w
Suwałkach

2005

32. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach

2005

33. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie

2009

Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ustawa o szkołach zawodowych stawia przed uczelniami określone zadania. Są wśród nich:
kształcenie, w tym w zakresie kierunków i specjalności zawodowych oraz przygotowanie studentów
do wykonywania zawodu, uzupełnianie specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych,
przygotowanie w celu przekwalifikowania w zakresie określonej specjalności zawodowej, a ponadto:
upowszechnianie postępu technicznego, technologicznego i ekonomicznego, współdziałanie z innymi
podmiotami w szerzeniu wiedzy i rozwoju kulturalnego regionu. Struktura kształcenia w PWSZ jest
następująca: nauki techniczne 25%, społeczne 20%, o zdrowiu 20%, ekonomiczne 16%. Dotąd szkoły
te wypromowały ponad 310 tys. absolwentów.
Z zapisów ustawy jednoznacznie wynika, że podstawowym zadaniem jest kształcenie
studentów i przygotowanie ich do wykonywania zawodu. Co jednak istotne, ustawodawca przewidział
także możliwość prowadzenia badań naukowych przez pracowników uczelni zawodowych. Podjęcie
intensywnej pracy naukowej w uczelniach zawodowych pozwoli na rozwój miasta jako ośrodka
akademickiego, uzyskiwanie awansów naukowych przez pracowników uczelni, pozyskanie uprawnień
do kształcenia na nowych kierunkach i wreszcie do zmiany statusu uczelni z zawodowej na
akademicką280.

2. Fenomen kapitału intelektualnego

Wraz z zachodzącymi zmianami cywilizacyjnymi zmienia się podejście do czynników
produkcji. Nie wystarczy już tradycyjne ujęcie tego zagadnienia, przedstawione w Badaniach nad
naturą i przyczynami bogactwa narodów Adama Smitha, mówiące wyłącznie o trzech elementach,
którymi są według niego: praca – rozumiana jako zasób siły roboczej, kapitał – trwały i finansowy, a
także ziemia będąca źródłem surowców naturalnych oraz podstawą rolnictwa.281 Współcześnie
bogactwo narodów zależy również od niedostrzeganych wcześniej elementów, należą do nich:
środowisko przyrodnicze (naturalne) oraz charakterystyczny dla ekonomii wiedzy kapitał
intelektualny (określany także jako kapitał ludzki lub społeczny, ale zwykle uznawane za odrębne
rodzaje kapitału).

Wyraz »akademia« może być używany w nazwie uczelni, której jednostki organizacyjne posiadają co
najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Powołanie uniwersytetu wymaga
uzyskania jeszcze większej liczby uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora (Ustawa z dnia 20 lipca
2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz. U. 2018, poz. 1668).
281
A. Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, The University of Chicago Press,
Chicago 1976.
280

Kapitał intelektualny jest zbiorem wiedzy posiadanej przez zatrudnionych w przedsiębiorstwie
wraz praktycznymi umiejętnościami jej przekształcania na wartość firmy. Stanowi on zatem źródło
tworzenia niematerialnych zasobów przedsiębiorstwa, które przyczyniają się do generowania
strumienia przyszłych korzyści282. Autorzy Raportu o kapitale intelektualnym Polski definiują z kolei
kapitał intelektualny „jako ogół niematerialnych aktywów ludzi, przedsiębiorstw, społeczności,
regionów i instytucji, które odpowiednio wykorzystane, mogą być źródłem obecnego i przyszłego
dobrostanu kraju”283.
Współcześnie do kapitału intelektualnego zalicza się między innymi: wiedzę, doświadczenie i
potencjał intelektualny pracowników, przechowywane i przetwarzane w przedsiębiorstwie zasoby
informacji, kulturę organizacyjną, filozofię działania organizacji oraz jej kapitał kliencki. Dla
placówek oświatowych i szkół wyższych istotne znaczenie ma przede wszystkim kapitał ludzki (tabela
2).

Tabela 2. Klasyfikacja kapitału intelektualnego

Kapitał ludzki

Kapitał kliencki

know-how,

marka,

edukacja,

klienci,

doświadczenie zawodowe,

portfel zamówień,

kompetencje,

kanały dystrybucji,

innowacyjność,

porozumienia handlowe,
Kapitał strukturalny

Wartości niematerialne i prawne

Zasoby infrastrukturalne

patenty,

filozofia zarządzania,

dokumentacja technologiczna,

kultura organizacyjna,

zastrzeżone wzory,

sposób zarządzania,

znak firmowy,

system komunikacji,

procedury postępowania,

sieci teleinformatyczne

Źródło: D. Starovic, B. Marr, Understanding corporate value: managing and reporting intellectual
capital, Cranfield University, 2003,
http://www.cimaglobal.com/Documents/ImportedDocuments/tech_techrep_understanding_corporate_
value_2003 (26.01.2020).

J. Rzempała, Kapitał intelektualny jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Szczecińskiego 2007, nr 453, s. 223-224.
283
Raport o kapitale intelektualnym Polski, Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów RP,
Warszawa 2008, s. 6.
282

W ujęciu aksjologicznym kapitał intelektualny określany jest poprzez wartość ekonomiczną
wiedzy, zdolności, kwalifikacji, wykształcenia, kompetencji, poziomu jakości pracy, wartości
etycznej284, a także relacji zachodzących między zatrudnionymi w przedsiębiorstwie, które wnoszą
również istotną wartość dodaną, np. w czasie burzy mózgów.
Strategiczne znaczenie kapitału intelektualnego wynika z faktu, że jest on zarówno w skali
przedsiębiorstwa, jak i całej gospodarki unikatowy i nie może być w prosty sposób zastąpiony
zasobami materialnymi. Trudność substytucji kapitału intelektualnego kapitałem trwałym i
finansowym jest pochodną jego specyficznych cech, jakich nie ma kapitał antropogeniczny (ludzki).
Po pierwsze, kapitał ludzki nie jest własnością instytucji, a w dobie swobody przepływu praktycznie
wszystkich rodzajów kapitału ludzie mają nieograniczone możliwości zmiany miejsca pracy285.
Ponadto kapitał intelektualny jest trudny do powielenia lub odtworzenia. Dotyczy to przede wszystkim
dużych zespołów wykwalifikowanej kadry pracowników. O ile można względnie szybko zatrudnić
pojedyncze osoby z odpowiednim wykształceniem, o tyle zgromadzenie całej grupy specjalistów,
którzy poza wykształceniem posiadają kompetencje i doświadczenie, może natrafić na trudności.
Nierzadko zatem konieczność wymiany całego zespołu bądź tylko jego zasadniczej części zakończy
się albo rezygnacją z realizacji podjętego wcześniej zadania, albo istotnym opóźnieniem w jego
ukończeniu, co może spowodować utratę przewagi nad konkurencją.
Po drugie, wykorzystanie kapitału intelektualnego nie powoduje obniżenia jego wartości,
wprost przeciwnie, każda operacja z użyciem kapitału intelektualnego przynosi dodatkową wartość w
postaci nowych doświadczeń i umiejętności pracowników czy dopracowania procedur postępowania
w organizacji. Najbardziej wrażliwe na deprecjację elementy – wiedza i informacja – ulegają jedynie
starzeniu i dezaktualizacji, czyli procesom, którym można skutecznie zapobiegać.
Po trzecie, w przeciwieństwie do majątku trwałego, którego uzupełnienie trwa stosunkowo
krótko (np. pozyskanie dodatkowych środków obrotowych nie dłużej niż kilka dni, dużego kredytu
inwestycyjnego do kilku tygodni, budowa nowych budynków czy infrastruktury od kilku miesięcy do
kilku lat), to kapitał intelektualny buduje się długo. Znamiennym przykładem jest kadra naukowodydaktyczna szkół wyższych. Samodzielny pracownik naukowy jest, jak wskazuje rzeczywistość
uczelni zawodowych, dobrem rzadkim, a jego pozyskanie to zwykle proces długotrwały. Jeszcze
większe trudności sprawia zebranie zespołu kilku pracowników samodzielnych reprezentujących
jedną dyscyplinę nauki.
Po czwarte, nakłady na rozwój kapitału intelektualnego, a w szczególności ludzkiego,
przynoszą korzyści zarówno samemu pracownikowi, przedsiębiorstwu, społeczeństwu i całej
gospodarce. Z punktu widzenia pracownika, rozwój zawodowy pozwala na uzyskanie wyższych
zarobków, satysfakcjonującego poziomu konsumpcji i poczucia zadowolenia. Dla przedsiębiorstwa
wykształcona grupa pracowników to szansa na efektywne i innowacyjne funkcjonowanie na rynku, co
daje przewagę nad konkurencją. Niestety występuje też obawa, że wykształcony pracownik zmieni
pracę286.

A. Stabryła (red.), Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy,
Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2009, s. 119.
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warunki jego rozwoju, Difin, Warszawa 2008, s. 46.
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I. Lichniak, Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa, w: Nauka o przedsiębiorstwie, red. I. Lichniak, Oficyna
Wydawnicza SGH, Warszawa 2009, s. 310.
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3. Czynniki lokalnego i regionalnego rozwoju społeczno-gospodarczego

W zależności od umiejętności gospodarowania posiadanymi zasobami, w historii cywilizacji
wyróżnić można okresy dominacji niektórych rodzajów działalności. W okresie przedcywilizacyjnym
brak narzędzi oraz znajomości technik uprawy ziemi ograniczał aktywność człowieka do gospodarki
zbieracko-łowieckiej. W starożytności, ok. 8000 roku p.n.e. lokalne społeczności stopniowo
rezygnowały z wymagającego częstego przemieszczania się łowiectwa, zbieractwa i rybołówstwa, na
rzecz osadniczego trybu życia. Wraz z rozwojem technik i narzędzi do uprawy roli podstawą
utrzymania stało się rolnictwo. Rozpoczął się okres zwany umownie cywilizacją agrarną i trwał on
nieprzerwanie do oświecenia włącznie. Mechanizacja produkcji stała się przyczynkiem do kolejnych
istotnych przemian cywilizacyjnych. Pierwszym symptomem zmian było wprowadzenie nowych
rozwiązań technologicznych w przemyśle włókienniczym. W II połowie XVIII wieku po raz pierwszy
wykorzystano w produkcji silnik parowy, co zapoczątkowało rozwój przemysłu wydobywczego i
rozkwit cywilizacji przemysłowej. Przemysł stał się wiodącą gałęzią gospodarki zarówno w zakresie
zatrudnienia siły roboczej, jak i tworzenia dochodu. W 1955 roku w Stanach Zjednoczonych po raz
pierwszy liczba zatrudnionych pracowników nierobotniczych i usługowych, tzw. białych
kołnierzyków, była wyższa niż pracowników robotniczych („fizycznych”), tzw. niebieskich
kołnierzyków287. Chociaż obecnie taka struktura zatrudnienia jest charakterystyczna praktycznie dla
wszystkich krajów wysoko rozwiniętych, to fakt ten został uznany za symboliczny początek nowej
cywilizacji.
Trwające mniej więcej od dwóch dekad procesy społeczno-gospodarcze są wynikiem
nałożenia się kilku znaczących megatrendów: globalizacji, rewolucji techniczno-informatycznej,
transformacji gospodarek centralnie sterowanych oraz polityczno-kulturowej liberalizacji życia
publicznego288. Spowodowały one, że zakończyła się przewaga przemysłu w globalnej gospodarce, a
dominującymi zasobami stały się wiedza, informacja i kapitał intelektualny, w tym przede wszystkim
ludzki. U podstaw nowej cywilizacji postindustrialnej leżą ekonomia rozwoju trwałego i gospodarka
oparta na wiedzy (rys. 1).

Rysunek 1. Przemiany cywilizacyjne według Alvina Tofflera

Źródło: opracowanie własne na podstawie: B. Poskrobko (red.), Ekonomia zrównoważonego rozwoju
w świetle kanonów nauki, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok 2011, s. 14.

A. Toffler, Trzecia fala, Wydawnictwo Kurpisz S.A., Poznań 2006, s. 36.
G.W. Kołodko, Świat między kryzysami – wstęp do wydania polskiego, w: N. Roubini, S. Mihm, Ekonomia
kryzysu, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 7.
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Zachodzące w ostatnich wiekach fluktuacje światowej gospodarki jako jeden z pierwszych
dostrzegł i opisał Nikolai Kondratiew (1892-1938). Zdaniem badacza, każdy z wyróżnionych przez
niego długich cykli powiązany był ze zmianami technologicznymi wynikającymi z upowszechniania
się wynalazków, przy czym każda fala koniunktury gospodarczej na świecie trwała około 50 lat
(tabela 3)289.

Tabela 3. Cykle Kondratiewa w światowej gospodarce

Wyszczególnienie

Okres

Kluczowa zmiana cywilizacyjna

Pierwszy cykl
Kondratiewa

1792-1847

wynalezienie maszyny parowej i rozwój przemysłu
włókienniczego

Drugi cykl Kondratiewa

1847-1893

rozwój kolejnictwa i przetwórstwa stali

Trzeci cykl Kondratiewa

1893-1939

rozwój elektrotechniki i przemysłu chemicznego

Czwarty cykl
Kondratiewa

1939-1990

Piąty cykl Kondratiewa

1990-2040?

rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych i
komunikacyjnych

2040?-

ekologizacja życia społeczno-gospodarczego, dążenie do
poprawy jakości życia zamiast ilościowego wzrostu
gospodarczego mierzonego PKB na mieszkańca

Szósty cykl Kondratiewa

rozwój przemysłu petrochemicznego i motoryzacji

Źródło: K. Górka, M. Łuszczyk, Współczesne tendencje rozwoju gospodarczego regionu w kontekście
teorii cykli koniunkturalnych, „Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju” PAN,
Warszawa 2013, t. CLV, s. 71-83.

Opisana w cyklu szóstym Kondratiewa ekologizacja życia społeczno-gospodarczego, w myśl
koncepcji rozwoju trwałego, wymaga wprowadzenia ograniczeń w wykorzystaniu zasobów
naturalnych, w tym przede wszystkim surowców nieodnawialnych. Postępowanie takie implikować
będzie intensywne wykorzystanie kapitału intelektualnego jako takiego, który nie ulega deprecjacji w
procesie tworzenia dochodu.
Należy ponadto zaznaczyć, że współcześnie – w cywilizacji wiedzy – informacja i wiedza są
tworzone, przyswajane, przekazywane oraz wykorzystywane możliwie najefektywniej przez
wszystkich uczestników rynku, co jest czynnikiem sprzyjającym dalszemu wzrostowi
gospodarczemu290. Wysokiej jakości wiedza i aktualna informacja stanowią również determinantę
konkurencyjności przedsiębiorstw. Sukces instytucji, w tym również uczelni wyższej,
K. Górka, M. Łuszczyk, Współczesne tendencje rozwoju gospodarczego regionu w kontekście teorii cykli
koniunkturalnych, „Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN”, Warszawa 2013, t. CLV, s.
71-83.
290
C. Dahlman, T. Andersson, Korea and the Knowledge Based Economy. Making the Transition, OECD, World
Bank Institute, Paryż 2000, s. 3.
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w zmieniających się warunkach zależy zatem od rozwoju kapitału ludzkiego, sposobu zarządzania
wiedzą oraz umiejętności wykorzystania posiadanego kapitału intelektualnego291.

4. Niewykorzystane szanse państwowych uczelni zawodowych – przypadek
Gorzowa Wielkopolskiego

Mimo bogatego już doświadczenia w pracy dydaktycznej, z reguły dobrej infrastruktury i
stabilnego finansowania dydaktyki z pieniędzy publicznych, państwowym uczelniom zawodowym
trudno jest osiągnąć rzeczywisty postęp naukowy, a pomyślne decyzje w tym zakresie są bardziej
wynikiem politycznych ustaleń, a nie faktycznego wypełnienia kryteriów formalnych.
Przykładem jest historia powstałej w 1998 roku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im.
Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, dziś już Akademii. Starania o zmianę statusu uczelni
zawodowej na akademię zainicjowane zostały już w latach 2005-2006. Od tego czasu uruchomiono
nowe kierunki nauczania, zwiększono zatrudnienie pracowników na pierwszym etacie i zwrócono
również uwagę na rozwój badań naukowych. Na tej podstawie złożono w 2015 roku wniosek o
parametryzację jednostki292. 15 stycznia 2016 roku grupa posłów na ręce Marszałka Sejmu RP złożyła
projekt ustawy o utworzeniu Akademii im. Jana Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim293, przy czym
w dniu złożenia projektu ustawy Uczelnia nie posiadała ani jednego uprawnienia do nadawania
stopnia naukowego doktora, a żaden z jej wydziałów nie otrzymał jeszcze kategorii naukowej
(Wydział Humanistyczny PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim otrzymał kategorię naukową B dopiero
1 marca 2016 roku).
Warto przypomnieć, że uprawnienie do doktoryzowania nadawała wtedy Centralna Komisja
ds. Stopni i Tytułów biorąc pod uwagę działalność naukową lub artystyczną jednostki oraz stan
zatrudnionych tam samodzielnych pracowników naukowych. Ponadto Centralna Komisja nadawała
uprawnienie po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego294. Okazuje się, że
Rada w swojej uchwale z 11 lutego 2016 roku zdecydowanie negatywnie zaopiniowała projekt
przekształcenia PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim w Akademię przede wszystkim z powodu
istotnych braków kadrowych. W uchwale zwrócono uwagę, że „od sformułowania misji PWSZ w
2011 r. ukierunkowanej na przekształcenie jej w Akademię nie udało się w ciągu 5 lat uzyskać ani
jednego uprawnienia do nadawania stopnia doktora ... Zmiana „szyldu” szkoły z PWSZ na Akademię,
w okolicznościach gdy nie spełnia ona nawet minimalnych wymogów określonych w art.3 ust. 5
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, a oczekuje się, że spełni te warunki w
terminie 3 lat od dnia jej utworzenia, jest przedsięwzięciem obarczonym zbyt dużym ryzykiem”295.
Negatywna ocena proponowanych zmian przedstawiona przez Radę Główną Nauki i
Szkolnictwa Wyższego była słuszna, ponieważ uprawnienie do nadawania stopnia doktora mogła
A. Skrzypek (red.), Uwarunkowania jakości życia w społeczeństwie informacyjnym, „Quality of Life”,
Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007, s. 173-184.
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otrzymać jednostka zatrudniająca w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 8 samodzielnych
pracowników naukowych, na podstawowym miejscu pracy (w pełnym wymiarze czasu pracy),
reprezentujących dziedzinę nauki lub dziedzinę sztuki, w zakresie której jednostka ma otrzymać
uprawnienie296. Warunek ten, w przypadku gorzowskiej PWSZ, nie był spełniony (tabela 4).

Tabela 4. Stan zatrudnienia nauczycieli akademickich gorzowskiej PWSZ w styczniu 2016 roku

Wydział

a)

Liczba pracowników naukowo-dydaktycznych
na 1. etacie w wieku poniżej 70 lat

Liczba komórek
organizacyjnych

Ogółem

samodzielnych

doktorów

katedry

zakłady

Humanistyczny

87

7

23

9

6

Administracji
i Bezpieczeństwa
Narodowego

30

2

13

3

2

Ekonomiczny

30

1

15

4

2

Techniczny

39

0

15

4

3 + 1a

3 zakłady i 1 laboratorium środowiskowe

Źródło: Uchwała nr 291/2016 Rady Głównej..., op. cit., s. 2.

Ponadto, jak precyzowała ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym, uprawnienie do
nadawania stopnia doktora (i doktora habilitowanego) może obejmować tylko te dyscypliny, które w
jednostce organizacyjnej reprezentowane są przez co najmniej 5 samodzielnych pracowników
naukowych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy297. Jednak, jak zwróciła uwagę Komisja
ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP, na Wydziale Humanistycznym (jednostce, której
dotyczył wniosek o nadanie uprawnienia) pracowali wówczas naukowcy reprezentujący wiele różnych
dyscyplin, a nawet dziedzin. Byli wśród nich językoznawcy, pedagodzy i specjaliści w zakresie
kultury fizycznej298.
W swojej opinii Komisja ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP zwróciła uwagę na
brak stosownych uprawnień do doktoryzowania i niewystarczającą oraz zaawansowaną wiekiem kadrę
samodzielnych pracowników naukowych: „kadra profesorska uczelni opiera się na emerytowanych
profesorach, a niektóre wydziały zatrudniają na stanowiskach profesora zwyczajnego jedynie osoby na
drugim etacie ... łącznie w tej grupie pracowników [samodzielnych pracowników naukowych przyp.
aut.] pełnozatrudnionych na 1. etacie jest 25 osób, z czego bardzo dużą część stanowią pracownicy z
grupy wiekowej 65+ (w tym duży odsetek pracowników po 70. roku życia)”. Zdaniem Komisji stan
ten nie gwarantuje nie tylko uzyskania niezbędnych uprawnień, ale przede wszystkim ich utrzymania
w przyszłości. Opinia Komisji jest słuszna. Dotychczasową politykę kadrową gorzowskiej uczelni
należy uznać za krótkowzroczną. Przecież „planowanie zasobów ludzkich koncentruje się obecnie
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, op. cit., art. 6, ust. 1.
Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych..., op. cit., art. 6, ust. 3.
298
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KRASP 27/2016, Warszawa 16 lutego 2016 roku, s. 1, 3.
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raczej na decydowaniu o tym, które umiejętności i kompetencje będą konieczne w przyszłości...”299.
Łagodniejszy ton zawierało uzasadnienie z Kancelarii Premiera Rady Ministrów: „w ocenie Rady
Ministrów rozwiązaniem bardziej racjonalnym byłoby skoncentrowanie wysiłków uczelni, także
finansowych, na faktycznym uzyskaniu wymaganych uprawnień, a dopiero w dalszej kolejności
dokonanie zmiany statusu prawnego i nazwy uczelni”300.
Mimo uzasadnionej krytyki, w szczególności w zakresie deficytu samodzielnej kadry
naukowo-dydaktycznej, ustawa o przekształceniu PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim w Akademię
ostatecznie weszła w życie, a uczelnia w nowej formule rozpoczęła działalność 1 września 2016 roku.
Akademia otrzymała też trzyletni okres na uzyskanie co najmniej dwóch uprawnień do nadawania
stopnia naukowego doktora301. O ile warunek ten jest trudny do wypełnienia (na co zresztą zwróciła
uwagę Komisja ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP), o tyle dwudziestoletni niemal okres
funkcjonowania Uczelni był wystarczający, aby zebrać niezbędny zespół samodzielnych pracowników
naukowych. Bowiem, jak łatwo policzyć, studia pierwszego stopnia trwają 3 lata, drugiego – 2 lata,
uzyskanie stopnia naukowego doktora zwykle do 5 lat, a doktora habilitowanego około 10 lat. W
ciągu 20 lat działalności Uczelni jej pierwsi studenci mieli zatem realne szanse stać się samodzielnymi
pracownikami naukowymi lub zbliżać się do końca takiej ścieżki awansu naukowego. Tak się jednak
nie stało.
Jedną z przyczyn niedostatków rozwoju kapitału ludzkiego, obok niedoborów środków
finansowych na badania naukowe – szczególnie dotkliwych dla uczelni zawodowych, jest tzw.
syndrom gospodarki folwarcznej. Zjawisko to ma wiele wspólnego z opresyjnym kolektywizmem i
wywodzi się jeszcze z modelu feudalnego charakteryzującego gospodarkę średniowiecznej Europy.
Omawiany syndrom objawia się między innymi podziałem pracowników na „swoich” i „obcych”, co
utrudnia wzajemną współpracę i prowadzi do marnotrawstwa zasobów ludzkich302 – kapitału, jak się
okazuje, rzadkiego szczególnie w mniejszych ośrodkach akademickich. Taki sposób funkcjonowania
uczelni wyjaśnia, przynajmniej częściowo, stagnację zamiast rozwoju placówki.
Są również pozytywne przykłady rozwoju uczelni i dbałości o jakość kadry naukowej. Jest nim
między innymi Uniwersytet Europejski „Viadrina” – uczelnia „kiedyś nikomu nieznana i mało
znacząca we Frankfurcie nad Odrą”, gdzie „do niedawna diabeł mówił dobranoc”. Tymczasem
inwestowanie w młodych, zdolnych ludzi, naukowców spowodowało, że Viadrina stała się nie tylko
centrum językowym, ale znanym uniwersytetem303. Współpracuje on m. in. z powstającym ośrodkiem
naukowym w pobliskich Słubicach.

5. Konsekwencje zaniedbań w sferze kapitału ludzkiego – przypadek
Tarnowa
O zjawisku marnotrawienia kapitału ludzkiego w państwowych uczelniach zawodowych informują
niekiedy lokalne gazety. Przedstawiona w „Kurierze Tarnowskim” wypowiedź na temat prowadzonej
M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa
2000, s. 280.
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na uczelni polityki kadrowej budzi uzasadniony niepokój: „... mamy w Tarnowie profesorów i
doktorów, których można zatrudnić. Jednak, podobnie jak zasłużonych ekspertów, zwalnia się ich. Po
co? Nietrudno zgadnąć. Po to, żeby zatrudnić swoich”304. W tym przypadku osoby miejscowe okazały
się tymi „obcymi”. Przypuszczalnie też podejmą one starania o miejsce na innych uczelniach lub w
ogóle zrezygnują z pracy w szkolnictwie.
Brak strategii rozwoju własnej kadry naukowej lub błędy w jej realizacji negatywnie odbijają
się na sytuacji uczelni. Po pierwsze, ma to wpływ na prestiż uczelni, po drugie skutkuje to
trudnościami w pozyskaniu odpowiedniej liczby kandydatów na studia, co oczywiście wiąże się z
wielkością subwencji oraz możliwością zatrudniania pracowników dydaktycznych i
administracyjnych.
Nietrudno dostrzec, że uruchomienie studiów drugiego (i trzeciego stopnia) na danym
kierunku będzie skutkowało niemal podwojeniem liczby studentów na studiach stacjonarnych.
Ponadto, dla wielu zainteresowanych studiami w systemie niestacjonarnym, atrakcyjna jest jedynie
taka uczelnia, która oferuje studia pierwszego i drugiego stopnia. Studia niestacjonarne są bowiem
płatne, a zatem zrozumiałe jest, że kandydaci pragną nie zmieniać szkoły po trzech latach nauki i w tej
samej placówce uzyskać dyplom magistra. Prawidłowość tę potwierdzają pojawiające się trudności w
naborze na studia niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunkach i wydziałach, które nie oferują
kontynuacji nauki na studiach magisterskich.
Zaniedbania w rozwoju kapitału ludzkiego na uczelniach bez wątpienia mają swoje szersze
konsekwencje, które dotyczą przede wszystkim miast nie będących tradycyjnymi ośrodkami
akademickimi. Na przykład Tarnów od lat boryka się z poważnym kryzysem demograficznym.
Jeszcze na koniec 1996 roku odnotowano 122,4 tys. mieszkańców a od 1997 roku liczba ludności
systematycznie zmniejsza się. W 2018 roku Tarnów zamieszkiwało już tylko 109,1 tys. osób305, co
oznacza ubytek ludności w badanym okresie o 10,9%. Tak znaczących zmian nie odnotowano w
pozostałych miastach na prawach powiatu w województwie małopolskim. Ludność Krakowa w
ostatnich dwóch dekadach wzrosła do 771,1 tys. osób306, tj. o 4,2%, a liczba mieszkańców Nowego
Sącza na koniec 2018 roku w porównaniu do 1996 roku wzrosła o 1,2% (mniej więcej do 84 tys.
osób307). Należy zaznaczyć, że w Nowym Sączu obok PWSZ dość prężnie działa niepubliczna
uczelnia – Wyższa Szkoła Biznesu. W skali całej Polski w latach 1996-2018 nastąpił nieznaczny
wzrost liczby ludności z 38294 tys. do 38413 tys. osób, tj. o 3,1‰308.
Kryzys demograficzny ma również wpływ na wysokość dochodów własnych jednostki
samorządu terytorialnego. Aż 37,98% dochodów z PIT trafia przecież do gminy, którą zamieszkują
podatnicy (tabela 5).

Tabela 5. Udział jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatków dochodowych w 2018 roku [w
%]

Wyszczególnienie
Gminy

PIT

CIT

37,98

6,71

Czarne chmury nad PWSZ w Tarnowie, „Kurier Tarnowski” 2017, nr 20(61), s. 5.
Informator statystyczny – miasto Tarnów 2019, Urząd Statystyczny w Krakowie, Kraków 2019, s. 8.
306
Biuletyn statystyczny miasta Krakowa II kwartał 2019 r., Urząd Statystyczny w Krakowie, Kraków 2019, s.
24.
307
Informator statystyczny – miasto Nowy Sącz 2019, Urząd Statystyczny w Krakowie, Kraków 2019, s. 8.
308
Rocznik demograficzny, GUS, Warszawa 2019, s. 26.
304
305

Powiaty

10,25

1,40

Województwa

1,60

14,75

Źródło: Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Dz. U.
2003, nr 203, poz. 1966, art. 4-6.

Opisany problem dotyczy również Tarnowa. Utrzymujący się w ostatnich latach deficyt budżetowy
powoduje wzrost zadłużenia miasta do poważnych rozmiarów. Już na koniec 2018 roku wartość
zaciągniętych pożyczek i kredytów ogółem wyniosła 355,1 mln zł309 (na koniec 2016 roku było to
240,9 mln zł310), a zadłużenia miasta na koniec 2018 roku wyniosło 52,2% w relacji do dochodów.
Wskaźnik ten nie napawa optymizmem, ponieważ w skali całego kraju, w grupie miast na prawach
powiatu, relacja długu do dochodów ukształtowała się na koniec 2018 roku na poziomie 42,3%311.
Problemu Tarnowa nie rozwiązuje ani położenie miasta na zmodernizowanym niedawno
szlaku komunikacyjnym wschód – zachód z wygodnym połączeniem kolejowym na Słowację i
Węgry, ani rozwinięty przemysł chemiczny, ani nawet szeroko promowana Strefa Aktywności
Gospodarczej będąca jedną z najważniejszych inwestycji prorozwojowych Tarnowa. Brak
radykalnych zmian w polityce społeczno-gospodarczej samorządu doprowadzić może do zakłóceń w
realizacji zadań miasta na rzecz jego mieszkańców. Niezbędne są zatem pilne działania realnie
wspierające rozwój kapitału ludzkiego. Zamiast Strefy Aktywności Gospodarczej należałoby
rozważyć powstanie Strefy Aktywności Intelektualnej, która promowałaby miejscowych naukowców i
nauczycieli akademickich.
Przemysł chemiczny, dynamicznie rozwijany w Tarnowie w okresie międzywojennym312,
przez długie dekady miał pozytywny wpływ na życie mieszkańców miasta. Współcześnie, jak
wskazują badania długich cykli koniunktury gospodarczej, nie jest on już gwarantem pomyślnego
rozwoju miasta i regionu. Źródłem przewagi konkurencyjnej na rynku jest obecnie kapitał ludzki
wykorzystywany – w sposób zrównoważony i harmonijny wraz z kapitałem pochodzenia
antropogenicznego – w procesie tworzenia dochodu. Zaniechanie inwestowania w kapitał ludzki –
wsparcia rozwoju kadry we własnej uczelni zawodowej – spowoduje, że Tarnów pozostanie poza
głównym nurtem przemian społeczno-gospodarczych kraju, będzie miastem w znacznym stopniu
zadłużonym, borykającym się z problemem depopulacji i niekorzystnych zmian struktury wiekowej
mieszkańców.

Wnioski

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Tarnowa za 2018 rok, Urząd Miasta Tarnowa, Tarnów 2019, s. 53
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Tarnowa za 2016 rok, Urząd Miasta Tarnowa, Tarnów 2017, s.
55.
311
Sprawozdanie z działalności Regionalnych Izb Obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki
samorządu terytorialnego w 2018 roku, Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Warszawa 2019, s.
239.
312
Otwarta 18 stycznia 1930 roku Państwowa Fabryka Związków Azotowych w Mościcach (dzisiaj Zakłady
Azotowe w Tarnowie-Mościcach S. A.) była jedną z największych inwestycji międzywojennej Polski (R.
Lichwała, Historia techniczno-technologiczna Zakładów Azotowych w Tarnowie, „Chemik” 2012, nr 10, s.
12039-1040), a zarazem jednym z najnowocześniejszych zakładów przemysłu chemicznego w ówczesnej
Europie. Decyzja o jej budowie zapadła jeszcze przed powstaniem Centralnego Okręgu Przemysłowego (19361939), dokładnie w czasie, kiedy przemysł chemiczny i petrochemiczny był główną determinantą wzrostu
gospodarczego.
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Uczelnie wyższe charakteryzują się pewną autonomią, w tym w zakresie określania własnej
misji i celów działania. To rektor, korzystając z pomocy prorektorów i zatrudnionych pracowników,
kieruje działalnością placówki, przewodniczy pracom senatu, jest odpowiedzialny za podejmowane
decyzje i reprezentuje ją na zewnątrz. Urzędnicy samorządowi są z kolei gospodarzami miasta, w
którym znajduje się siedziba uczelni. Współpraca pomiędzy władzami uczelni i władzami miasta jest
nieunikniona. Głos samorządowców powinien być usłyszany, a racjonalne ich argumenty
uwzględnione w działalności uczelni. Wspieranie rozwoju miejscowej kadry akademickiej, jako
warunek rozwoju miasta, jest zatem zadaniem także dla samorządów. Trudno bowiem oczekiwać, że
osoby z zewnątrz, pracując na miejscowej uczelni, dostrzegać będą problemy lokalnej społeczności.
Rzetelnie wykonując powierzone obowiązki, w pierwszej kolejności będą one dbać o interes swojej
macierzystej uczelni.
Urzędnicza pomoc dla uczelni zawodowej jest niezbędna, ale niewystarczająca313. O
charakterze szkoły decydują przede wszystkim ludzie – ściśle identyfikująca się z uczelnią kadra
naukowo-dydaktyczna oraz studenci stanowiący wraz z pracownikami szkoły społeczność
akademicką. Zatem, aby sprostać współczesnym wyzwaniom cywilizacyjnym, niezbędny jest
konsekwentny i wieloletni proces budowy własnej kadry i wizerunku uczelni równolegle z
prowadzeniem badań naukowych na potrzeby zwłaszcza samorządu terytorialnego.
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