
Globalizacja

Liberalizacja

Etyka

Szczecin  2013

Wspó ł c zesne 
Prob lemy 
Ekonomic zne 
n r  6  (2013)

UNIWERSYTET 
SZCZECIŃSKI

Wydawnictwo Naukowe  
Uniwersytetu Szczecińskiego

Zesz y t y  
Naukowe 

n r  76 9



Rada Wydawnicza
Adam Bechler, Tomasz Bernat, Anna Cedro, Paweł Cięszczyk 
Piotr Michałowski, Małgorzata Ofiarska, Aleksander Panasiuk 
Grzegorz Wejman, Dariusz Wysocki, Renata Ziemińska
Marek Górski – przewodniczący Rady Wydawniczej
Edyta Łongiewska-Wijas – redaktor naczelna, dyrektor Wydawnictwa Naukowego

Rada Naukowa
prof. dr hab. Stanisław Flejterski, Uniwersytet Szczeciński
prof. nadzw. dr hab. Teresa Kamińska, Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Danuta Kopycińska, Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
prof. nadzw. dr hab. Aleksander Panasiuk, Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Irina Pilvere, Uniwersytet Ekonomiczno-Przyrodniczy w Jełgawie, Łotwa
prof. dr hab. Marek Ratajczak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. dr hab. Kazimierz Rogoziński, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. dr hab. Kwun Eric Skouby, Ingenioren Skaber Teknologien w Bellerup, Dania
prof. dr hab. Libor Svadlenka, Uniwersytet w Pardubicach, Czechy 
prof. nadzw. dr hab. Kazimiera Wilk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Wojciech Wrzosek, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
prof. dr hab. Urszula Zagóra-Jonszta, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Lista recenzentów znajduje się na stronie www.wzieu.pl (w zakładce nauka/zeszyty naukowe)

Redaktor naukowy
prof. dr hab. Grażyna Wolska

Sekretarz Zeszytów i redaktor tematyczny
dr Jolanta Kondratowicz-Pozorska

Redaktor statystyczny
dr Marcin Hundert

Adres redakcji
WZiEU, 71-004 Szczecin, ul. Cukrowa 8 
www.wzieu.pl/nauka/zeszyty, e-mail: jolanta.pozorska@wzieu.pl

Redaktor językowy | Agnieszka Rytel
Korektor | Renata Bacik
Redakcja techniczna i skład komputerowy | Wiesława Mazurkiewicz
Projekt okładki | Paweł Kozioł

Streszczenia opublikowanych artykułów są dostępne w adnotowanej bibliografii zagadnień ekonomicznych BazEkon;  
http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/index.php

Wersja papierowa jest wersją pierwotną. Pełen tekst publikacji jest na stronach:  
www.wzieu.pl/nauka/zeszytynaukowe/wspolczesneproblemyekonomiczne.globalizacja.liberalizacja.etyka  
lub www.wzieu.pl/?y=4502&yy=6705

© Copyright by Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2013

ISSN 1640-6818 
ISSN 2081-9579
Wydanie I

Nakład 20 egz.



Spis treści

Wstęp ................................................................................................................................  5

Globalizacja

Lilianna Jodkowska
Elastyczność a bezpieczeństwo socjalne na rynku pracy w Niemczech ...................  9

Joanna Kurowska-Pysz
Rola innowacji w procesach transferu wiedzy w relacjach nauka–biznes .................  19

Liberalizacja

Joanna Hawlena
Liberalizacja rynku pasażerskich przewozów lotniczych a rozwój turystyki ..............  29

Jolanta Kondratowicz-Pozorska
Problemy szczecińskiego rynku pracy w latach 2002–2011 ......................................  41

Grażyna Wolska
Postal infrastructure and the challenges of contemporary economy.  
Selected problems ......................................................................................................  55

Urszula Zagóra-Jonszta
Spór Kopernika z Decjuszem o reformę pieniężną – spojrzenie współczesne .........  65

Etyka

Iwona Chomiak-Orsa
Zaufanie w kontekście relacji międzyorganizacyjnych ...............................................  81

Marcin Janowski
Wybrane patologie społeczne: dezorganizacja rodziny, samozniszczenie  
oraz przestępstwo – charakterystyka zjawisk w kontekście ekonomii społecznej ....  91

Katarzyna Zioło-Gwadera
Sytuacja kobiet na rynku pracy w kontekście społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw ..........................................................................................................  103

Kazimierz Rogoziński
Ethos marketingu usług ..............................................................................................  113



�



�

Wstęp

Prezentowany Państwu szósty numer Zeszytu Naukowego „Współczesne Problemy 
Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka” jest próbą połączenia opisu i analizy 
zagadnień związanych z szeroko pojętymi procesami globalizacyjnymi i liberalizacyj-
nymi w aspekcie teoretycznym i praktycznym, jak również dylematami związanymi 
z szeroko rozumianą etyką instytucji oraz biznesu. Zespolenie podejścia teoretycznego 
z empirią i wymogami współczesnej gospodarki pozwoliło Autorom zaprezentować kie-
runki prowadzonych przez ekonomicznych badań naukowych. W efekcie powstało opra-
cowanie charakteryzujące się wysokim poziomem merytorycznym oraz dużą aktual-
nością omawianej problematyki. 

Autorzy umieszczonych w szóstym numerze Zeszytu Naukowego „Współczesne 
Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka” tekstów, dołożyli wielu sta-
rań, aby studium to odznaczało się wysokim poziomem merytorycznym oraz dużą ak-
tualnością omawianej problematyki. Żeby nadać pewną perspektywę tematom porusza-
nym w opracowaniu, postanowiono zachować podział treści na trzy części. W części 
pierwszej umieszczono teksty omawiające procesy globalizacyjne zarówno w ujęciu hi-
storycznym, jak też branżowym. W drugiej znajdują się artykuły nawiązujące do proce-
sów liberalizacji zarówno w Polsce, jak też w innych krajach UE. Trzecia część opraco-
wania ujmuje z kolei zagadnienia dotyczące relacji między etyką a ekonomią. W tej 
składowej Zeszytu, autorzy tekstów starali się wskazać jak wiele korzyści można osiąg-
nąć, gdy działania wszystkich podmiotów gospodarczych mają charakter etyczny, a więc 
ponadindywidualny i ponadpartykularny lub też jak wiele strat może ponieść gospodar-
ka i społeczeństwo, gdy etyczne zasady zostają zastąpione interesami grupowymi lub 
indywidualnymi. 

Wszystkim interesującym się aktualnymi problemami ekonomii z przekonaniem po-
lecam przedstawione opracowanie, pokładając nadzieję, że artykuły zawarte w szóstym 
numerze Zeszytu Naukowego „Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Li-
beralizacja. Etyka”, wzbudzą tak jak poprzednie duże zainteresowanie. Wierzę, że za-
warte w publikacji treści okażą się pomocne w głębszym zrozumieniu rozwoju i obecne-
go stanu współczesnej gospodarki oraz będą przyczynkiem do dalszych naukowych 
rozważań. 

Przekazując tę publikację do rąk czytelników, chciałabym wyrazić podziękowania 
Autorom i Recenzentom, mając nadzieję, że nasza współpraca będzie kontynuowana.

prof. nadzw. dr hab. Grażyna Wolska
redaktor naukowy
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Elastyczność a bezpieczeństwo socjalne 
na rynku pracy w Niemczech

Słowa kluczowe: flexicurity, elastyczność rynku pracy, bezpieczeństwo socjalne
Keywords: flexicurity, flexibility, social security

Wprowadzenie

Modernizacja europejskich rynków pracy została wpisana w cele Unii Europejskiej 
i jest realizowana w ramach strategii flexicurity, która oznacza społeczną politykę łączą-
cą zabezpieczenia socjalne z konieczną elastycznością. Idea ta została przejęta przez 
Unię Europejską – po pozytywnych doświadczeniach m.in. Danii i w Austrii – w celu 
zwiększenia elastyczności rynków pracy i uzyskania możliwości szybkiego reagowania 
na zmiany.

Celem opracowania jest przedstawienie wybranych, coraz popularniejszych form 
zatrudnienia – na niepełnym etacie, na stanowiskach nisko płatnych oraz w ramach kon-
traktów ograniczonych czasowo – i ich wpływu na sytuację ekonomiczną pracowników 
w Niemczech. W wyciągnięciu wniosków pomocna będzie weryfikacja następujących 
hipotez:

1.  Zwiększenie elastyczności form pracy odbywa się kosztem pracowników bez za-
pewnienia należytego bezpieczeństwa socjalnego.

2.  Zaistniałe zmiany w formach podaży pracy, m.in. nisko płatne stanowiska pracy 
na pełnym lub niepełnym etacie, prowadzą do powiększającego się rozwarstwie-
nia dochodowego oraz zagrożenia ubóstwem w grupie osób pracujących. 

*  Doktor Lilianna Jodkowska pracuje w berlińskiej Hochschule für Technik und Wirtschaft, Fach-
bereich. E-mail: lilianna.jodkowska@gmx.com.
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Porównanie sytuacji na rynku pracy (wskaźnik zatrudnienia) oraz zagrożenie ubó-
stwem zostanie przeprowadzone za pomocą analizy danych udostępnionych przez Euro-
stat. Analiza obejmuje rynek pracy w Niemczech na tle Danii, Holandii, Austrii oraz 
Polski.

Opracowanie składa się z dwóch części merytorycznych (opisu idei flexicurity oraz 
nowych form zatrudnienia i ich wpływu na wzrost zagrożenia ubóstwem), wstępu oraz 
uwag końcowych.

Cechy modelu flexicurity

Termin flexicurity powstał w wyniku połączenia wyrazów flexibility (elastyczność) 
oraz security (bezpieczeństwo socjalne). Istota tego modelu zatrudnienia opiera się na 
założeniu, że podejmowanie pracy po jej ewentualnej utracie następuje szybko (osoba 
bezrobotna przebywa krótko na zasiłku; przejścia między okresami zatrudnienia i bez-
robocia są płynne; zarazem możliwy jest udział w ustawicznym kształceniu). Z drugiej 
strony model ten ma zapewnić pracodawcy uproszczoną procedurę zwalniania pracow-
ników. Wartością dodaną dla obu stron ma być elastyczność przy jednoczesnym bezpie-
czeństwie zatrudnienia lub – zastępczo – źródle dochodu w okresie bezrobocia dla pra-
cownika. 

W języku polskim termin flexicurity jest tłumaczony opisowo jako elastyczne bez-
pieczeństwo na rynku pracy lub elastyczność i bezpieczeństwo na rynku pracy, a także 
elastyczny rynek pracy i bezpieczeństwo socjalne. Podstawowymi przesłankami idei 
flexicurity są: łatwość podjęcia pracy, dostępność ofert podnoszących kwalifikacje, mo-
tywowanie bezrobotnych do poszukiwania pracy w ramach aktywnej polityki rynku 
pracy, uzgadnianie stanowisk partnerów społecznych, tj. związków zawodowych i orga-
nizacji pracodawców, tak aby upowszechniać rozwiązania korzystne dla obu stron pozo-
stających w stosunku pracy, upowszechnianie nietypowych form zatrudnienia oraz no-
woczesne systemy zabezpieczenia socjalnego.

Po pozytywnych doświadczeniach w Danii, Austrii oraz Holandii idea flexicurity 
została przejęta przez Unię Europejską w ramach celów strategii lizbońskiej, by zwięk-
szyć elastyczność rynków pracy i możliwość szybkiego reagowania na zmiany. Komu-
nikat Komisji Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- 
-Społecznego i Komitetu Regionów ujęty w dokumencie Wspólne zasady wdrażania 
modelu flexicurity w następujący sposób określa cele flexicurity�:

� Por. Wspólne zasady wdrażania modelu flexicurity, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela 
2007.
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1. „by zwiększyć poziom innowacyjności i konkurencyjności, firmy powinny mieć 
możliwość zatrudniania pracowników, których kwalifikacje, wydajność i ela-
styczność lepiej odpowiadają potrzebom przedsiębiorstw”,

2. „by stworzyć dynamiczną i dobrze funkcjonującą gospodarkę opartą na wiedzy, 
umożliwiającą wszystkim bardziej równomierny dostęp do płynących z niej ma-
terialnych korzyści”,

3. zagwarantowanie wysokiego poziomu zatrudnienia, tzn. „możliwości szybkiego 
znalezienia pracy na każdym etapie życia zawodowego i dużych szans rozwoju 
zawodowego w warunkach szybko zmieniającej się gospodarki”,

4. wykorzystanie możliwości, jakie daje globalizacja, zarówno przez pracowników, 
jak i pracodawców.

Dania, Holandia i Austria są w kontekście porównywania osiągnięć flexicurity kra-
jami referencyjnymi, uważanymi za pozytywne przykłady�. 

Należy jednak wziąć pod uwagę, że idea flexicurity powstała w Danii, gdzie jest 
jednocześnie częścią składową umowy taryfowej i przepisów prawnych wywalczonych 
przez związki zawodowe. Zgodnie z zawartymi porozumieniami pracodawcy podejmu-
ją autonomiczne decyzje o przyjęciach i zwolnieniach pracowników, przekazując jednak 
związkom zawodowym prawo do pertraktacji o wynagrodzeniach i warunkach pracy�. 
Specyficzna i silna rola związków zawodowych odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu 
tego modelu i nie występuje w taki sposób w innych krajach unijnych. Także w Niem-
czech i Polsce związki zawodowe nie odgrywają takiej roli w systemie zabezpieczeń 
społecznych�.

Wskaźnik zatrudnienia a nowe formy zatrudnienia w Niemczech

W krajach Unii Europejskiej na przyrost liczby osób czynnych zawodowo mają 
wpływ różne czynniki. W Holandii, jednym z krajów uważanych za modelowy w zakre-
sie wdrażania idei flexicurity, realizowany jest on przez formy zatrudnienia w niepeł-
nym wymiarze czasu pracy, zwłaszcza wśród kobiet. W Niemczech wzrost wskaźnika 
zatrudnienia osiągnięto dzięki przyrostowi liczby nisko płatnych miejsc pracy oraz 

� Por. A. Bassanini, R. Duval, Employment Patterns in OECD Countries: Reassessing the Role of 
Policies and Institutions, OECD, Paris 2006; oraz A. Tangian, Towards Consistent Principles of Flexi
curity, WSI Diksussionspapiere, nr 159.

� Por. m.in. L. Jodkowska, Państwo opiekuńcze w Polsce i w Niemczech, Difin, Warszawa 2009.
� Postulowane zmiany dopasowania funkcjonowania polskiego systemu zabezpieczeń społecz-

nych zebrane zostały w raporcie: Flexicurity w Polsce diagnoza i rekomendacje. Raport końcowy 
z badań, red. E. Kryńska, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, 
Warszawa 2009.
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o niepełnym wymiarze czasu pracy (rys. 1). Są to te formy zatrudnienia, które uznano 
za nietypowe – w przeciwieństwie do pełnoetatowego zatrudnienia.

Rys. 1.  Odsetek pracowników zatrudnionych na czas określony w całkowitej liczbie zatrudnionych 
w wybranych krajach

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych portalu Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/
eurostat/home, 30.06.2012.

Wskaźnik zatrudnienia utrzymywał się w Niemczech od 1999 r. na poziomie powy-
żej 65%, wzrastając do roku 2008 do ponad 70% i nawet w okresie kryzysu nie uległ 
zmianie (2010 r. 71,1%) (rys. 2). Wyraźny jest również, zwłaszcza od 2002 r., trend przy-
rostu liczby osób mających dwa miejsca pracy (podobnie jest także w Polsce5). Widocz-
ny jest on w szczególności w Niemczech i można przyjąć, że wpływ na rozwój tej sytu-
acji mają głównie niskie stawki godzinowe w niektórych branżach, zwłaszcza w usługach, 
co sprawia, że uzyskiwane dochody są niewystarczające na zaspokojenie podstawowych 
potrzeb.

Uwzględniając rozwój cen (1,1%–2%), realny poziom wynagrodzenia brutto obniżył 
się o 4,8% (średnio z 24 873 euro do 23 684 euro)6. Spowodowane jest to m.in. zmniej-
szeniem się odsetka przedsiębiorstw związanych płacowymi umowami taryfowymi oraz 
wzrostem osób zatrudnionych na nisko płatnych stanowiskach pracy. Choć działalność 
związków zawodowych w Niemczech jest rozbudowana, nie chronią one wszystkich 
grup zawodowych – występuje więc poważna różnica systemowa w porównaniu  
z Danią.

5 Zjawisko to nie występuje w takiej mierze w Danii i w Austrii; jest natomiast rozpowszechnione 
w Holandii, gdzie stanowi jednak podstawę elastyczności rynku pracy.

6 Lebenslagen in Deutschland. Der 3. Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung, Bun-
desministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung, Bonn 2009, s. 12.
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Rys. 2.  Wskaźnik zatrudnienia w wybranych krajach w grupie wiekowej 20–64 lata (%)

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych portalu Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/ 
eurostat/home, 30.06.2012.

Rys. 3.  Wskaźnik Giniego dla wybranych krajów w latach 2005–2010 (%)

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych portalu Data market, http://datamarket.com/data/ set/1b7j/
#!display=line&ds=1b7j!w0y=5.n.14.k.d.y.2, 30.06.2012.

Rozwój sytuacji dochodowej ludności odzwierciedla się we wskaźniku Giniego i wy-
kazuje wzrastające nierówności dochodowe (rys. 3). Badania porównawcze dotyczące 
realizacji modeli flexicurity wykazały, że aktywowano osoby długotrwale bezrobotne, 
uzyskano wyższy wskaźnik zatrudnienia oraz umożliwiono dłuższe pozostanie na ryn-
ku pracy osobom w wieku przedemerytalnym�. Jednocześnie wyróżniono klastry, w któ-
rych pogrupowane są kraje według sukcesu modelu flexicurity. Przede wszystkim są to 
kraje skandynawskie, Holandia i Austria. Niemcy i Francja nie są w stanie zapewnić 

� S. Huber, Der Erfolg von Flexicurity, Osteuropa-Institut Regensburg, Wirtschaftswissenschaft-
liche Abteilung, Working Papers, nr 277 Oktober 2009, Regensburg 2009, s. 9.
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należytego i przewidzianego przez postulaty flexicurity bezpieczeństwa8. Do podobnych 
wniosków doszli autorzy raportu: Flexicurity w Polsce diagnoza i rekomendacje9.

W latach 1995–2006 wzrósł w Niemczech udział pracowników na nisko płatnych 
stanowiskach pracy, tj. z wynagrodzeniem poniżej 2/3 mediany: wśród wszystkich za-
trudnionych z 15% do 22%�0. Wynagrodzenie brutto za godzinę o wysokości do 6,81 
euro w landach wschodnich i 9,62 euro w landach zachodnich jest granicą zatrudnienia 
na stanowiskach nisko płatnych��. W porównaniu z innymi krajami na stanowiskach 
nisko płatnych w Niemczech zatrudnieni są głównie pracownicy z wykształceniem co 
najmniej zawodowym (75%)��, co wypiera z rynku pracy osoby niewykwalifikowane i spy-
cha je w dół drabiny dochodowej. Wymienione formy zatrudnienia powodują wzrost 
odsetka osób zagrożonych ubóstwem mimo zatrudnienia (rys. 4), a tym samym polary-
zację dochodów, tj. stosunku średnich dochodów grupy osób najbogatszych (np. górnych 
10 lub 20% społeczeństwa) do średnich dochodów osób najbiedniejszych.

Rys. 4.  Odsetek osób zagrożonych ubóstwem mimo zatrudnienia

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych portalu Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/ 
eurostat/home, 30.06.2012.

Wzrost prawdopodobieństwa zagrożenia ubóstwem oraz ubożenie pewnych grup 
społeczeństwa koreluje z wynikami badań, których głównym celem było wykazanie, że 
klasa średnia społeczeństwa skurczyła się. Okazało się jednak, że jest ona w miarę sta-
bilna, natomiast zwiększyła się liczba osób o niskich zarobkach, a nieznacznemu zmniej-

8 Tamże.
9 Flexicurity w Polsce diagnoza i rekomendacje... 

�0 T. Kalina, C. Weinkopf, Niedriglohnbeschäftigung 2007 weiter gestiegen – zunehmende Bedeu
tung von Niedriglöhnen, IAQ-Report 2009-05, Institut Arbeit und Qualifikation, Essen 2009, s. 3.

�� Tamże, s. 2, 3.
�� W 1995 r. bez wykształcenia – 33,5%, z wykształceniem zawodowym – 58,6% i 7,9% 

z wykształceniem akademickim, w 2006 r. analogicznie: 26,4%, 67,5%, 6,1%. Por. Mittelschicht, 
„Focus” 22/2008, s. 87.
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szeniu w okresie kryzysu uległa liczba osób o wysokich zarobkach��. W grupie osób o naj-
niższych dochodach zaszły dwa zjawiska jednocześnie: grupa ta powiększyła się, a jej 
dochód uległ dalszemu obniżeniu��. Odzwierciedlają się one we wzroście wartości 
wskaźnika Giniego oraz w stosunku do średnich dochodów „górnych” 20% społeczeń-
stwa do „dolnych” 20%, które wzrosły w latach 1999–2009 o 21%15.

Podsumowanie

Oferowane nisko płatne stanowiska pracy stwarzają nowe problemy socjologiczne 
(ponownie pojawiło się zagadnienie klas – w znaczeniu klas zawodowych) i psycholo-
giczne, związane z niepewnością jutra: obawa dotycząca pozostania na danym stanowi-
sku i obniżenia statusu społecznego, niemożność planowania przyszłości i oszczędzania 
ze względu na niskie zarobki, ryzyko utraty pracy. W tym przypadku nie zadziałały 
mechanizmy przewidziane w ramach idei flexicurity we wszystkich krajach.

Zaistniałe zmiany na rynku pracy można ocenić w dwóch kategoriach: negatywnie 
z punktu widzenia pracownika (niepewność, obciążenie psychiczne, dochód niewystar-
czający na godną egzystencję) oraz pozytywnie z punktu widzenia pracodawców (odej-
ście od porozumień płacowych i obniżenie stawek godzinowych zapewnia im elastycz-
ność w podejmowaniu decyzji w zależności od sytuacji na rynku).

W maju 2011 r. ONZ apelowała do rządu niemieckiego o rozwiązanie kwestii braku 
programu zwalczania zagrożenia ubóstwem (zgodnie z raportem ONZ 13% obywateli 
Niemiec żyje w ubóstwie). Wśród tej grupy znajduje się ok. 2,5 mln dzieci oraz 1,3 mln 
osób pracujących i pobierających dodatkowe świadczenia socjalne16. W analizującym 
sytuację raporcie wskazano także na czynniki, które do niej doprowadziły i uznano, że 
Niemcy, jako długoletni lider w zakresie eksportu, konkurencyjność cenową produktów 

�� Klasy dochodowe zostały podzielone w następujący sposób: niskie dochody wyznaczają docho-
dy gospodarstwa domowego wynoszące mniej niż 70% mediany, co odpowiadało w 2005 r., około 
860 euro miesięcznie; średnie dochody to co najmniej 70%, ale nie więcej niż 150% średniego docho-
du. W 2005 r. stanowiło to ok. 1844 euro miesięcznie. Wysokie dochody to te wynoszące powyżej 
150% średniej, tj. ponad 1844 euro miesięcznie. W tym miejscu przytoczono klasyfikacje DIW 
według J. Goebel, M. Gornig, H. Häußermann, Polarisierung der Einkommen, Wochenbericht des 
DIW, Berlin nr 24/2010, s. 3. Należy jednak wspomnieć, że UE uznała za dolną granicę niskich 
dochodów 60% mediany, będącą zarazem granicą dla dochodów gospodarstw domowych zagrożonych 
ubóstwem.

�� Tamże, s. 5.
15 Stosunek średnich dochodów „górnych” 20% społeczeństwa do „dolnych” 20% określany jest 

jako kwintyle rozkładu dochodów i oznaczany w literaturze niemieckojęzycznej jako S80 do S20. 
Por. Lebenslagen in Deutschland, Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Köln 2011, s. 17.

16 Por. Consideration of reports submitted by States parties under Articles 16 and 17 of the Cove
nant, Concluding Observations of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, United 
Nations, E/C.12/DEU/CO/5, Geneva 2011.
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utrzymują przez powściągliwość płacową firm i koncernów w celu maksymalizowania 
zysku.

W wyniku przeprowadzonych analiz zweryfikowano przyjęte hipotezy. Zwiększe-
nie elastyczności form zatrudnienia odbyło się w Niemczech kosztem pracowników bez 
zapewnienia należytego bezpieczeństwa socjalnego i doprowadziło do powiększającego 
się rozwarstwienia dochodowego oraz zagrożenia ubóstwem w grupie osób pracują-
cych.
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Streszczenie

Celem opracowania jest przedstawienie głównych założeń idei flexicurity i związanych z jej wdrożeniem zmian 
form zatrudnienia (m.in. zatrudnienia na niepełnym etacie) oraz wykazanie ich wpływu na sytuację ekonomiczną pra-
cowników w Niemczech.

W opracowaniu przyjęto dwie hipotezy, który w wyniku przeprowadzonych analiz zostały zweryfikowane. Wynika 
z nich, że zwiększenie elastyczności form zatrudnienia odbyło się w Niemczech kosztem pracowników bez zapewnienia 
należytego bezpieczeństwa socjalnego i doprowadziło do powiększającego się rozwarstwienia dochodowego oraz do 
zagrożenia ubóstwem w grupie osób pracujących. W Niemczech nie udało się dotychczas zapewnić należytego i prze-
widzianego przez postulaty flexicurity bezpieczeństwa socjalnego.

Flexibility vs. security in Germany

The purpose of this paper is to present the main assumptions of the idea of the flexicurity and changes of forms 
of employment related to its implementation (including part-time employment) and to demonstrate their impact on the 
economic situation of employees in Germany.

The study adopted two hypotheses, which have been verified by the analyses. They show that increasing the 
flexibility of employment forms took place in Germany at the expense of employees without ensuring the proper social 
security and led to the growing dissection of income and the risk of poverty among working people. Germany, so far, 
failed to provide proper social safety according to the demands of the flexicurity.

Translated by Natalia Pieczyńska
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Wprowadzenie

Praca dotyczy problematyki pobudzania innowacyjności przedsiębiorstw, rozwija-
nia twórczych postaw, nowatorskich koncepcji i projektów – przede wszystkim w aspek-
cie wykorzystania wiedzy zewnętrznej, zaczerpniętej ze świata nauki, m.in. z uczelni 
wyższych. Uzasadnieniem tematu jest osobiste przekonanie autorki o rosnącym znacze-
niu problematyki wykorzystania wiedzy płynącej z otoczenia w bieżącej działalności 
przedsiębiorstw, jak też zaobserwowane nowe podejście ośrodków naukowych do wie-
dzy, traktowanej już nie tylko jako obszar edukacji akademickiej, ale także produkt 
rynkowy, na który popyt zgłasza także gospodarka.

Celem badawczym pracy jest określenie realnego znaczenia innowacyjności w pro-
cesach transferu wiedzy w relacjach nauka–biznes, zarówno w odniesieniu do przedsię-
biorstw, jak też do ośrodków akademickich, oraz sformułowanie rekomendacji dotyczą-
cych optymalizacji procesów transferu wiedzy. Autorka analizuje kolejno wpływ 
innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw oraz możliwości i oczekiwania nie tylko 
uczelni wyższych, ale również i firm w procesach transferu wiedzy, a także diagnozuje 
wpływ innowacyjności na relacje nauka–biznes. W pracy przedstawiono m.in. wnioski 

*  Doktor Joanna Kurowska-Pysz jest zatrudniona w Katedrze Zarządzania Akademii Techniczno- 
-Humanistycznej w Bielsku-Białej. E-mail: jkurowska@ath.bielsko.pl.
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z badań studialnych i empirycznych, przede wszystkim obserwacje własne autorki, wy-
nikające z uczestnictwa w świadczeniu usług badawczo-rozwojowych (B + R) na rzecz 
przedsiębiorstw�, ale tylko tych, które wykazały przynajmniej minimum aktywności 
innowacyjnej, tj. zgłosiły zapotrzebowanie na wykonanie diagnoz potrzeb technologicz-
nych, a tym samym sygnalizowały zainteresowanie transferem wiedzy i nawiązaniem 
współpracy. Choć jakościowy charakter tych obserwacji nie pozwala uogólnić sformu-
łowanych wniosków w odniesieniu do całej populacji firm bądź jednostek naukowych, 
to podjęta dyskusja może stanowić punkt odniesienia do dalszych, pogłębionych badań 
dotyczących tej problematyki.

Innowacyjność jako koło zamachowe rozwoju przedsiębiorstw

Większość przedsiębiorstw dostrzega rosnącą dynamikę zmian, zachodzących w ich 
otoczeniu, i są świadome, że utrzymanie się na rynku, a tym bardziej poprawa pozycji 
konkurencyjnej, wymagają nie tyle podążania za zmianami, ile nawet wyprzedzania 
trendów rynkowych, zaskakiwania nowościami, trafnego i wczesnego rozpoznawania 
potrzeb klientów. Szybki postęp technologiczny, coraz krótsze cykle życia produktów 
czy też postępująca liberalizacja dostępu do wielu rynków sprawiają, że czas jako para-
metr efektywności procesów gospodarczych nabiera szczególnego znaczenia, kluczowe-
go z punktu widzenia innowacyjności czy adaptacyjności przedsiębiorstwa. Wielo-
aspektowe procesy globalnych, regionalnych czy lokalnych przemian gospodarczo- 
-społecznych część firm postrzega jako zagrożenie, ale dla innych jest to inspiracja do 
podejmowania nowych wyzwań, wewnętrznej reorganizacji, większego otwarcia na no-
wości i gotowości do ich wdrożenia, zanim zrobią to inni.

Wszechobecne zmiany w stosunkach gospodarczych są rozpoznawalne w skali ma-
kro jako wynik zmian w sposobach funkcjonowania przedsiębiorstw, które następnie są 
upowszechniane m.in. w drodze dyfuzji przez imitację, patenty i wdrożenia, nowe inwe-
stycje itp. Drugą drogą wdrażania zmian są reformy instytucji narodowych, ugrupowań 
polityczno-gospodarczych czy instytucji międzynarodowych�, które nie odnoszą się do 
działalności poszczególnych firm, ale mają oddziaływanie bardziej uniwersalne.

� Obserwacje prowadzone były w Centrum Innowacji i Transferu Technologii Akademii Tech-
niczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, gdzie w latach 2011–2012 wykonano 15 diagnoz potrzeb 
technologicznych dla firm produkcyjnych i usługowych z terenu woj. śląskiego, wykorzystując dofi-
nansowanie ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu: Kreator 
innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej 2011–2012. Usługi te były 
realizowane dla firm nieodpłatnie, w zespołach naukowych, eksperckich, oddelegowanych w ramach 
projektu do wybranego przedsiębiorstwa.

� W. Świtalski, Innowacje i konkurencyjność, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, War-
szawa 2005, s. 68.
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Istnieje szereg przesłanek motywujących przedsiębiorstwa do wprowadzania zmian, 
m.in. pragnienie bycia innowacyjną firmą, co często jednoznacznie kojarzy się z rozwo-
jem i wysoką pozycją rynkową. Jak słusznie zauważa S. Łobejko, innowacja jest efek-
tem m.in. aktywności przedsiębiorstwa w zakresie zdobywania nowych umiejętności� 
i odważnego wychodzenia naprzeciw zmianom, które należy traktować także jako in-
spirację do permanentnych starań o utrzymanie tempa rozwoju firmy. Przedsiębiorstwa 
opierające swoją konkurencyjność na stymulowaniu innowacyjności charakteryzują się 
ciągłym poszukiwaniem nowych idei, ale także doskonaleniem procesu ich samodziel-
nego lub kooperacyjnego generowania, a także wyróżniają się umiejętnością ciągłego 
uczenia siebie i innych�.

Niektóre firmy, o szczególnie silnym proinnowacyjnym nastawieniu, są skłonne za-
akceptować zwiększone ryzyko towarzyszące samodzielnemu projektowaniu innowacji 
i podejmują indywidualnie trud wypracowania własnych nowatorskich rozwiązań. Z ko-
lei inne, bardziej ostrożne, preferują przeszczepianie na grunt własnej działalności ta-
kich nowoczesnych rozwiązań, które już wcześniej sprawdziły się np. na innych ryn-
kach, w pokrewnych branżach itp. Wdrażanie rozwiązań innowacyjnych, bez względu 
na ich skalę, powinno jednak ściśle wpisywać się w strategię rozwoju przedsiębiorstwa, 
a także zostać poprzedzone możliwie dokładną analizą skutków, jakie niosą dla rozwoju 
firmy. Praktyka wskazuje, iż w przypadku niektórych procesów innowacyjnych, szcze-
gólnie wówczas, gdy mamy do czynienia z rozwiązaniami rewolucyjnymi, ich autorzy 
tak dalece skupiają się na samej istocie innowacji i jej skutecznym wdrożeniu, iż zapo-
minają, że jest ona jedynie środkiem prowadzącym do celu, jakim powinien być rozwój 
przedsiębiorstwa, a nie celem samym w sobie.

Obserwacje autorki dowodzą, iż wiele firm wstępnie określa siebie jako innowacyj-
ne, nawet wówczas, gdy brak argumentów potwierdzających ten fakt. Dzieje się tak, 
gdyż często jako innowacyjność firmy uznają zainteresowanie potencjalnymi zmianami 
i przyjazne nastawienie do nich. Tymczasem innowacyjność, jako strategiczny i wartoś-
ciowy atrybut współczesnych przedsiębiorstw, przejawia się nie tylko gotowością na 
zmiany i ich wdrożenie, ale szeregiem innych cech, niezbędnych w działalności innowa-
cyjnych firm. Do takich cech zaliczyć można:

−	 zgłaszanie stałego popytu na nowe rozwiązania, idee i koncepcje,
−	 świadomość wartości wiedzy i kapitału intelektualnego w aktywach firmy,
−	 umiejętność czerpania wiedzy z własnych zasobów wewnętrznych oraz oto- 

czenia,

� S. Łobejko, Innowacje otwarte źródłem konkurencyjności przedsiębiorstw, w: Podejście inno
wacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. R. Nowacki, M. Staniewski, Difin, Warszawa 2010, 
s. 54.

� Tamże.
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−	 umiejętność przekształcania dostępnej wiedzy w rozwiązania korzystne dla 
przedsiębiorstwa5.

Mimo niezwykłej kariery, jaką w ostatnich latach zrobiło słowo „innowacyjność”, 
rozsądnie zarządzane przedsiębiorstwa nie mogą jej traktować jako cel, do którego 
zmierzają, ale raczej jako narzędzie budowania własnej wartości. Innowacyjność powin-
na być postrzegana jako „rozległy i wewnętrznie złożony zestaw środków do podnosze-
nia sprawności gospodarowania, budowania silnych pozycji konkurencyjnych i uzyski-
wania korzyści ekonomicznych przez przedsiębiorstwa”6. Aktualnie innowacyjność 
można uznać za jeden z najważniejszych czynników konkurencyjności przedsiębior-
stwa�.

W obserwacjach autorki rysuje się istotna zależność pomiędzy proinnowacyjnymi 
postawami firm a ich podejściem do wiedzy transferowanej z uczelni wyższych:

1. Przedsiębiorstwa są niekonsekwentne, chętnie korzystają z doradztwa kadry aka-
demickiej w kwestiach technologicznych, organizacyjnych czy wszelkich innych, 
przyjmują wnioski płynące z analiz opracowywanych przez akademików, ale je-
dynie w części przypadków rekomendowane proinnowacyjne rozwiązania docze-
kają się choćby prób ich wdrożenia.

2. Przedsiębiorstwa są ostrożne, z dystansem podchodzą do zalecanych im funda-
mentalnych zmian czy procesów innowacyjnych, zdecydowana większość pod-
miotów korzystających z doradztwa dotyczącego potrzeb technologicznych po-
szukuje raczej rozwiązań usprawniających niż typowo innowacyjnych.

3. Przedsiębiorstwa cierpią na niedobór kapitału, mają przeważnie trudności ze 
zmobilizowaniem środków finansowych, aby zainwestować w rekomendowane 
działania modernizacyjne bądź innowacyjne, dlatego odsuwają je w bliżej nie-
określoną przyszłość, co automatycznie oznacza, że dostarczona im wiedza zdez-
aktualizuje się w kontekście permanentnych, dynamicznych zmian na rynku.

Reasumując, innowacyjność należy traktować jako wartościową cechę rozwijają-
cych się firm, natomiast samo proinnowacyjne nastawienie czy jedynie chęć wprowa-
dzania zmian, bez umiejętności odpowiedniego zastosowania w przedsiębiorstwie wie-
dzy, nie tylko wewnętrznej, ale także pochodzącej z zasobów zewnętrznych (np. ze sfery 
nauki), czyni procesy innowacyjne ułomnymi i znacząco obniża efektywność kapitału 
zainwestowanego w poszukiwanie innowacji. Rozwijające się firmy powinny oceniać 
własną aktywność innowacyjną przede wszystkim z perspektywy skutków ekonomicz-
nych, jakie niosą wdrażane rozwiązania m.in. w odniesieniu do rentowności, zwrotu 

5 L. Białoń, Firma innowacyjna, w: Zarządzanie działalnością innowacyjną, red. L. Białoń, Pla-
cet, Warszawa 2010, s. 169–175.

6 W. Świtalski, Innowacje…, s. 145.
� S. Łobejko, Innowacje otwarte…, s. 55.
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z zainwestowanego kapitału, efektywności wydatków w sferze B + R itp., co wymusza 
kompleksowe i rzetelne przygotowanie się do procesów innowacyjnych.

Pobudzanie innowacyjności przedsiębiorstw poprzez zewnętrzne źródła wiedzy

Jedną z kluczowych cech wiedzy jest zróżnicowanie źródeł jej pochodzenia, wska-
zujące na wnętrze firmy, bądź jej otoczenie8. Dla innowacyjnie zorientowanego przed-
siębiorstwa równie istotna jest indywidualna zdolność do kreowania nowych rozwiązań 
czy technologii, jak umiejętność absorpcji i zastosowania wiedzy spoza firmy, przede 
wszystkim wówczas, gdy cierpi ona na niedobór tzw. pracowników wiedzy9 bądź nie 
posiada własnego zaplecza badawczo-rozwojowego o określonym standardzie. Szcze-
gólnie takie firmy powinny korzystać ze współpracy z publicznymi i komercyjnymi 
instytucjami okołobiznesowymi, m.in.: szkołami wyższymi, instytutami badawczo-roz-
wojowymi, centrami transferu technologii czy też parkami naukowo-technologiczny-
mi�0. W literaturze wymieniany jest szeroki katalog proinnowacyjnych usług, świadczo-
nych przez te podmioty, jednakże doświadczenia płynące ze współpracy autorki 
z przedsiębiorstwami wskazują m.in. na realnie słabą znajomość oferty usług B + R 
uczelni wyższych czy też brak umiejętności realnego oszacowania ich wartości przez 
kadry przedsiębiorstw��. 

Absorpcja wiedzy z zewnątrz przeważnie jest kosztowna, stąd powinna ją poprze-
dzać dokładna analiza kosztów i korzyści. Firmy, chcące w ten sposób rozwijać własne 
zasoby wiedzy, muszą również zdobyć umiejętność wyszukiwania i oceny różnorod-
nych źródeł informacji naukowej i technicznej pod kątem przydatności dla własnych 
potrzeb. Wykorzystanie wiedzy zewnętrznej dla poprawy innowacyjności przedsiębior-
stwa nierozerwalnie wiąże się także z potrzebą wykształcenia przez przedsiębiorstwo 
umiejętności przyswojenia nabytej wiedzy i jej zastosowania w realizowanych proce-
sach innowacyjnych��.

Zastosowanie przez firmę w procesach innowacyjnych własnej wewnętrznej wiedzy 
oraz absorpcja wiedzy z otoczenia nie wykluczają się wzajemnie, ale działają synergicz-
nie. Taki pogląd prezentuje m.in. H. Chesbrough, który twierdzi, iż współczesne firmy 

8 J.P. Walsh, G.T. Ungson, Organizational Memory, „Academy of Management”, 1991, nr 16/1, 
s. 50–93.

9 T.H. Davenport, Zarządzanie pracownikami wiedzy, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007, 
s. 22 i 26.

�0 J. Bogdanienko, Zarządzanie innowacjami, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1998, s. 16.
�� Porównaj: J. Kurowska-Pysz, Miejsce wiedzy w rozwoju innowacyjnych firm – szanse i bariery 

współpracy ośrodków akademickich i przedsiębiorstw, w: Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego. 
Formy i uwarunkowania współpracy we współczesnej gospodarce, Polskie Towarzystwo Ekono-
miczne Oddział w Łodzi, Łódź 2012, s. 531–533.

�� J. Bogdanienko, Zarządzanie…, s. 119.
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powinny skłaniać się ku tzw. innowacjom otwartym, polegającym na równorzędnym 
wykorzystywaniu idei wewnętrznych i zewnętrznych oraz otwarciu się na otoczenie 
jako źródło innowacji. Jest to możliwe, gdy przedsiębiorstwo��:

−	 dopuszcza możliwość współpracy z specjalistami zewnętrznymi,
−	 dostrzega synergiczność własnych rozwiązań i zewnętrznych pomysłów,
−	 nie dąży za wszelką cenę do bycia prekursorem określonych rozwiązań, ale jest 

cierpliwe, potrafi dać specjalistom czas na dopracowanie i udoskonalenie rozwią-
zań,

−	 dopuszcza możliwość czerpania korzyści również z faktu umożliwienia innym 
korzystania ze swoich pomysłów i doświadczeń. 

Tabela 1. Relacje pomiędzy uczelniami wyższymi i przedsiębiorstwami w aspekcie transferu wiedzy

Uczelnia wyższa Przedsiębiorstwo

Oferta − usługi doradcze, B + R, patenty, 
skomercjalizowane wyniki badań itp.

− baza B + R, laboratoryjna itp.
− wiedza, kompetencje i umiejętności 

absolwentów, zasilających kadry 
przedsiębiorstw po ukończeniu studiów

− wiedza aplikacyjna, doświadczenia i praktyka 
gospodarcza, wiedza często nieskodyfikowana, 
zakotwiczona w umysłach kadry pracowniczej

− własna baza technologiczna i laboratoryjna
− możliwość badań w warunkach rzeczywistych
− środki finansowe na zakup usług badawczo- 

-rozwojowych
Oczekiwania − inspiracje do podejmowania wartościowych 

badań naukowych
− możliwość obserwacji procesów zachodzących 

w firmach i prowadzenia badań w realnych 
warunkach dostęp do bazy B + R firm

− stworzenie studentom wszechstronnych 
możliwości doskonalenia kwalifikacji 
i umiejętności oraz walidacji wiedzy 
teoretycznej w warunkach działania 
przedsiębiorstw wynagrodzenie 
za transferowaną wiedzę

− dostęp do aktualnej wiedzy naukowej w dziedzinie 
działalności firmy

− kontakty ze światem nauki pozwalające 
obiektywnie weryfikować jakość nowatorskich 
pomysłów i idei kreowanych w firmie oraz jako 
inspiracja dla rozwoju proinnowacyjnej kultury 
organizacyjnej w firmach

− poprawa jakości kapitału intelektualnego przez 
zasilanie kadr przedsiębiorstw nowymi, 
kompetentnymi pracownikami (absolwentami 
uczelni wyższych)

− dostęp do bazy B + R uczelni
Źródło: opracowanie własne. 

Ta ostatnia cecha jest szczególnie istotna, ale rzadko spotykana wśród firm, nasta-
wionych ciągle jeszcze na rywalizację. Tymczasem doświadczenia autorki wskazują, iż 
efektywny transfer wiedzy pomiędzy sferą nauki i gospodarki polega na sprzężeniu 
zwrotnym, które może być korzystne dla obu stron. Choć w literaturze częściej analizo-
wany jest proces transferu wiedzy z uczelni wyższych do firm, nie można pomijać fak-

�� H. Chesbrough, Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting for Technol
ogy, Harward Business School Press, Boston, Massachusetts 2001, za: S. Łobejko, Innowacje ot
warte…, s. 55.
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tu, iż także dla ośrodków naukowych nawiązane relacje z biznesem przynoszą istotną 
wartość dodaną, co przedstawiono w tabeli 1.

Reasumując, przedsiębiorstwa, które dostrzegają możliwość i potrzebę pozyskiwa-
nia innowacyjnych rozwiązań także z zewnątrz, zwiększają swoje szanse rozwojowe, 
gdyż zwielokrotniają dostępny potencjał wiedzy. Proces wymiany wiedzy pomiędzy 
uczelniami wyższymi i firmami przebiega dwukierunkowo. Firmy, otrzymując wiedzę 
transferowaną z ośrodków akademickich, stwarzają im zarazem szansę na pozyskiwanie 
wiedzy aplikacyjnej, płynącej z praktyki gospodarczej, co z kolei pozytywnie wpływa 
na jakość i wartość utylitarną prowadzonych badań naukowych.

Innowacyjność w procesach transferu wiedzy – podsumowanie

Przyswojenie i umiejętne zastosowanie wiedzy, zgodnie z indywidualnymi potrze-
bami firmy, to sztuka, którą opanowały tylko niektóre przedsiębiorstwa, natomiast inne 
wciąż jeszcze się tego uczą. Właściwie użyta wiedza znajduje zastosowanie nie tylko 
w rozwiązywaniu bieżących problemów firmy, ale staje się też inspiracją do podejmo-
wania proinnowacyjnych wyzwań, co jest dobrą rekomendacją dla długookresowej po-
prawy konkurencyjności przedsiębiorstwa, jak też jego zdolności do przetrwania trud-
ności i kryzysów. Najlepsze efekty daje zastosowanie przez firmy tzw. innowacji 
otwartych, kreowanych w oparciu o synergiczne wykorzystanie wiedzy wewnętrznej 
i wiedzy pochodzącej z otoczenia. Kluczową kwestią pozostaje natomiast nie tyle uzy-
skanie dostępu do wiedzy, co umiejętność jej zastosowania z korzyścią dla przedsiębior-
stwa. Poczucie własnej innowacyjności nie jest dla firmy przesłanką rzeczywistego roz-
woju, konieczna jest także dbałość o jak najwyższą efektywność procesów innowacyjnych. 
Często nieopłacalne jest samodzielne kreowanie wiedzy, która jest już dostępna na ze-
wnątrz – np. w ośrodkach akademickich, ale część firm nie dopuszcza możliwości ko-
rzystania z takich źródeł albo postrzega je jako mało wartościowe. Tymczasem sprzęże-
nie zwrotne w wymianie wiedzy pomiędzy uczelniami wyższymi i firmami niesie 
korzyści obu stronom.

Literatura

Białoń L., Firma innowacyjna, w: Zarządzanie działalnością innowacyjną, red. L. Białoń, Pla-
cet, Warszawa 2010.

Bogdanienko J., Zarządzanie innowacjami, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1998.
Chesbrough H., Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting for Technol

ogy, Harward Business School Press, Boston, Massachusetts 2001.
Davenport T.H., Zarządzanie pracownikami wiedzy, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.



Współczesne Problemy Ekonomiczne 
nr 6 (2013)

26

G
lo

b
a

li
z

a
c

ja

Kurowska-Pysz J., Miejsce wiedzy w rozwoju innowacyjnych firm – szanse i bariery współpracy 
ośrodków akademickich i przedsiębiorstw, w: Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego. 
Formy i uwarunkowania współpracy we współczesnej gospodarce, Polskie Towarzystwo 
Ekonomiczne Oddział w Łodzi, Łódź 2012.

Łobejko S., Innowacje otwarte źródłem konkurencyjności przedsiębiorstw, w: Podejście inno
wacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. R. Nowacki, M. Staniewski, Difin, Warsza-
wa 2010.

Świtalski W., Innowacje i konkurencyjność, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, War-
szawa 2005.

Walsh J.P., Ungson G.T. Organizational Memory, „Academy of Management” 1991, nr 16/1.

Streszczenie

Praca dotyczy pobudzania innowacyjności firm w aspekcie wykorzystania wiedzy zewnętrznej, zaczerpniętej 
m.in. z uczelni wyższych. Celem jest określenie realnego znaczenia innowacyjności w procesach transferu wiedzy 
w relacjach nauka–biznes. Dla rozwoju przedsiębiorstwa ważny jest nie tylko dostęp do wiedzy czy poczucie innowa-
cyjności, ale umiejętność synergicznego zastosowania wiedzy wewnętrznej i zewnętrznej dla stworzenia nowoczes-
nych rozwiązań i innowacji, opłacalnych dla przedsiębiorstwa. Proces wymiany wiedzy pomiędzy uczelniami wyższy-
mi i firmami przebiega dwukierunkowo, na zasadzie sprzężenia zwrotnego. Przedsiębiorstwa otrzymuje wiedzę 
płynącą z ośrodków akademickich, ale zarazem stwarza im szansę na pozyskiwanie wiedzy aplikacyjnej, z praktyki 
gospodarczej, co pozytywnie wpływa na jakość i wartość utylitarną prowadzonych badań naukowych.

The role of innovation in the knowledge transfer process in science – business relations

This paper concerns the stimulation of companies’ innovation in terms of usage of external knowledge taken, for 
example, from universities. The aim of this study is to determine the real value of innovation in the knowledge transfer 
process in the science-business relations. The author points out that for the development of the company, it is impor-
tant to not only to have access to the knowledge or feeling of being an innovative company, but a synergistic ability to 
apply internal and external knowledge in order to create new solutions and innovations that will be profitable for the 
company. The exchange of knowledge between universities and companies in practice runs two-way, on the feedback 
basis both giving companies the knowledge that comes from academic centers and creating the opportunity to the 
universities for the acquisition of applicable knowledge that comes from business practice at the same time, which in 
turn positively affects both the quality and the utilitarian value of scientific research.

Translated by Joanna Kurowska-Pysz
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Liberalizacja światowego rynku pasażerskich przewozów lotniczych

Istotne przemiany w lotnictwie cywilnym zaszły w drugiej połowie lat 70. XX w. 
W tym okresie transport lotniczy był dziedziną gospodarki narodowej, znajdującą się 
pod ścisłą kontrolą rządową i podlegającą scentralizowanej regulacji. Ceny usług ustala-
ło państwo, przez co w zasadzie brakowało mechanizmów rynkowych, szczególnie wol-
nej konkurencji, będącej niekwestionowanym źródłem postępu. W tym systemie w za-
sadzie nie istniała rywalizacja, co powodowało lekceważenie zasad rachunku 
ekonomicznego i wysiłków zmierzających do poprawy efektywności przewozów. Istnie-
jący model nakazowy był główną przeszkodą na drodze dynamicznego rozwoju i wyma-
gał generalnego przeorientowania. Najbardziej aktywni operatorzy lotniczy zaczęli co-
raz bardziej kwestionować niekorzystne skutki krępujących regulacji, poszukując 
sposobów prowadzenia działalności na zasadach konkurencji, pozwalającej na osiągnię-
cie zysków w oparciu o swobodę i efektywność podejmowania inicjatyw przez zespoły 
zarządcze przedsiębiorstw, poszukujących przewagi w uwarunkowaniach rynkowych.

W encyklopedycznym ujęciu przez liberalizację należy rozumieć łagodzenie istnie-
jących restrykcji najczęściej stosowanych przez organy rządowe, dotyczące wszystkich 
lub poszczególnych obszarów życia gospodarczego, społecznego i politycznego. Według 

* Doktor Joanna Hawlena jest adiunktem w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. E-mail: 
hawlena@interia.pl.
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B. Liberadzkiego liberalizacja obejmuje złagodzenie, ale nie zniesienie restrykcji, ponie-
waż to wiązałoby się z pojęciem deregulacji. Rynek zliberalizowany jest regulowany, ale 
w sposób pozwalający istnieć na rynku wielu podmiotom i swobodnie poruszać się na 
nim. Liberalny rynek jest regulowany zwłaszcza w celu ochrony praw konsumentów, 
zapobiegania stosowaniu praktyk monopolistycznych, powstawania oligopoli oraz wpro-
wadzania równych szans konkurowania�.

Rządy niektórych państw zaczęły dostrzegać błędy w stosowaniu polityki nakazo-
wej i podjęły działania prowadzące do odstąpienia od ścisłej regulacji sektora. Przeła-
manie zasad sztywnej reglamentacji podażowej stało się niezbędnym warunkiem oży-
wienia operacyjnej działalności, powstania nowych przewoźników oraz uelastycznienie 
ich oferty cenowej i kierunkowej�.

Pionierem tych przemian stały się Stany Zjednoczone, które w 1978 r. wprowadziły 
w życie ustawową deregulację krajowego pasażerskiego transportu lotniczego. Okazała 
się ona przełomem powodującym wielokierunkowe skutki na lotniczym rynku amery-
kańskim i stopniowo na coraz szerszym rynku światowym. Przede wszystkim urucho-
miono źródła swobodnej konkurencji, w wyniku której rozpoczął się proces przemian 
w dotychczasowym systemie oraz dynamicznie postępująca liberalizacja działalności 
operacyjnej. W początkowym okresie notowano zróżnicowane skutki, szczególnie licz-
ne upadki firm przewozowych, ale równocześnie powstawanie wielu nowych. Przewoź-
nicy, którzy chcieli się utrzymać na rynku, musieli obniżać ceny swoich usług, co dopro-
wadziło do „wojny cenowej”, restrukturyzacji, zmniejszenia zatrudnienia, ograniczenia 
kosztów administracji, a nawet redukowania ilości taboru. W konsekwencji procesu de-
regulacji i związanej z nią dalszej liberalizacji doszło do wyraźnej destabilizacji rynku 
amerykańskiego, co nie trwało jednak długo, ponieważ wkrótce zaczął się on ponownie 
rozwijać. Liberalizacja doprowadziła do powstania pewnych nisz rynkowych, a jedną 
z nich z wielkim powodzeniem zagospodarowali przewoźnicy niskokosztowi. Zastoso-
wany przez te podmioty model działalności operacyjnej znalazł naśladowców wśród 
wielu linii na całym świecie�. Zmiany, jakie nastąpiły w komunikacji lotniczej po dere-
gulacji, świadczą, że ich powstanie było jedną z najważniejszych decyzji w procesie 
rozwoju sektora pasażerskiego transportu lotniczego, który w uwarunkowaniach proce-
su liberalizacji stawał się obszarem coraz intensywniejszej konkurencji rynkowej.

� B. Liberadzki, Koncepcja liberalizacji transportu, w: Liberalizacja i deregulacja transportu 
w Unii Europejskiej, red. B. Liberadzki, Instytut Logistyki i Magazynowania, Warszawa–Poznań 
2007, s. 39.

� A. Ruciński, Gospodarowanie w gałęziach i rodzajach transportu, w: Transport lotniczy, red. 
W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 550.

� J. Hawlena, Konkurencja na rynku lotniczych przewozów pasażerskich w warunkach globaliza
cji, Prace Naukowe UE, Katowice 2012, s. 158.
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Liberalizacja europejskiego rynku pasażerskich przewozów lotniczych

Wymagania dotyczące swobody rozwijania się rynku lotniczego wzrastały wraz 
z liberalizacją światowego rynku lotniczego w warunkach nasilającej się globalizacji 
oraz rozwoju procesów integracyjnych�. Różnorodność uregulowań prawnych, politycz-
nych i organizacyjnych, obowiązujących w grupie integrujących się państw, stanowiła 
istotną przeszkodę na drodze przyspieszonego rozwoju gospodarczego, co w sposób naj-
bardziej widoczny można było zauważyć w Europie. Z tego powodu podjęto szerszy 
zakres działań dotyczących liberalizacji rynku lotniczego w ramach Unii Europejskiej. 
Wprowadzenie w 1997 r. kilku pakietów liberalizacyjnych oraz zniesienie wszystkich 
ograniczeń dla wolnej konkurencji otworzyło przed organizatorami europejskiej komu-
nikacji lotniczej nowe perspektywy rozwoju, w wyniku których każdemu przewoźniko-
wi umożliwiono operowanie na dowolnych trasach w ramach UE oraz stosowanie usta-
lonych przez siebie własnych taryf pod warunkiem zachowania zasad uczciwej 
konkurencji (wykluczającej dumping)5.

Rys. 1.  Liczba przewiezionych pasażerów przez najaktywniejszych przewoźników Europy w latach 2003–
2010

Źródło:  J. Liwiński, Linie lotnicze świata, „Lotnictwo” 2004, nr 9, s. 23; J. Liwiński, Linie lotnicze świata, „Lotnictwo” 2005, 
nr 11, s. 14; J. Brdulak, P. Pawlak, C. Krysiuk, Rozwój gałęziowy transportu w Europie – priorytetowe osie TEN-T,  
Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa 2012, s. 184.

Skutki tych uregulowań spowodowały dynamiczny wzrost wolumenu usług lotni-
czych na obszarze Wspólnoty, którego źródłem było utworzenie jednolitego liberalnego 
rynku obejmującego Europejską Przestrzeń Gospodarczą. Tak skonstruowany system 
otworzył drogę do działalności rynkowej nowym przewoźnikom, powodując równo-

� Deregulation and Liberalisation of the Airline Industry. Asia, Europe, North America and Ocea
nia Airlines-Deregulation, Ashgate Publishing Company, Burlington, USA 2004, s. 63.

5 M. Ojala, The Competition Law of Central and Eastern Europe, Sweet & Maxwell, 1999, s. 360–
366.
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cześnie wzrost intensywności konkurencji. W rezultacie istotne korzyści, z tytułu ob-
niżki ceny i zwiększania dostępności do usług lotniczych, wystąpiły po stronie popyto-
wej6. Taki sposób zliberalizowania rynku europejskiego wyzwolił silny impuls 
prorozwojowy w grupie przewoźników niskokosztowych, co skutecznie wykorzystał ir-
landzki Ryanair, otwierając w krótkim czasie połączenia do Europy kontynentalnej. 
W wyniku dynamicznej ekspansji w 2010 r. wyprzedził pod względem liczby przewie-
zionych pasażerów Air France – KLM i zrównał się z Lufthansą (rys. 1).

Liberalizacja unijnego rynku spowodowała dynamiczny rozwój niemal wszystkich 
podmiotów europejskiego segmentu niskokosztowych przewozów, podnosząc w szyb-
kim tempie koniunkturę na przeloty krótko- i średniodystansowe. Przeorientowaniu ule-
gły zasady planowania czasu zakupu biletu lotniczego, tworząc system, w którym do-
tychczas premiowana usługa last minute została zastąpiona zasadą kupna biletu 
w formule first minute, stając się kanonem nowej strategii marketingowej�.

Tak kształtujący się proces wykazuje, że rynek niskokosztowych usług lotniczych 
jest kategorią ekonomiczną i społeczną, w której zmienność uwarunkowań oraz sposób 
ich kształtowania i wykorzystania decyduje o charakterze jego funkcjonowania. Dla 
zachowania korzystnego kierunku rozwoju istniejących w jego ramach relacji wymaga 
stałego monitorowania i kontroli, ponieważ niektóre uwarunkowania rynkowe mogą 
wywołać znaczące niekorzystne skutki. Analiza tej problematyki wykazała, że zlekce-
ważenie inicjatyw konkurentów i niedostateczne przygotowanie przedsiębiorstwa do 
niespodziewanej ofensywy rywali może w sposób diametralny zmienić hierarchię 
i strukturę rynkową operujących na nim podmiotów. 

Liberalizacja regulacji rynkowych przyczyniła się do znacznego wzrostu zapotrze-
bowania na niskokosztową usługę lotniczą, co spowodowało, że niemal wszyscy euro-
pejscy przewoźnicy operujący w tym segmencie usług wykazywali rosnącą dynamikę 
przewozów. Oprócz zwiększenia liczby przewiezionych pasażerów i rozszerzania włas-
nej siatki połączeń zaczęli także przejmować nierentowne destynacje, z których rezyg-
nowali przewoźnicy tradycyjni, a w kilku przypadkach w całości przejęli niektóre seg-
menty usług przewoźników czarterowych. W wyniku takich działań liczba klientów 
korzystających z usług tych linii rosła w szybszym tempie niż w innych gałęziach trans-
portu, zmuszając także lotniczych przewoźników tradycyjnych do istotnej obniżki kosz-
tów i poszukiwania nowych, konkurencyjnych rozwiązań, takich jak na przykład two-
rzenie niskokosztowych spółek córek.

6 J. Hawlena, Rynek niskokosztowych przewozów lotniczych a rozwój sektora turystyki, Instytut 
Naukowo-Wydawniczy „SPATIUM”, Radom 2012, s. 58.

� Wpływ liberalizacji rynku połączeń lotniczych na konkurencję na tym rynku (wersja jawna), 
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Departament Analizy Rynku, Warszawa, luty 2010, 
s. 3.
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Liberalizacja reguł lotniczej działalności w warunkach rozszerzającej się integracji 
europejskiej spowodowała zmianę relacji na tym rynku. O ile proces ten stał się moto-
rem rozwoju przewoźników działających w segmencie LCC, o tyle integracja stawia 
przed omawianą grupą oferentów coraz większe wymagania. W ramach rynku europej-
skiego korzystniejsze warunki rozwoju zyskali przewoźnicy niskokosztowi, natomiast 
w przestrzeni międzykontynentalnej – usługodawcy tradycyjni8. Skupienie wielu państw 
na stosunkowo mniejszym obszarze Europy tworzy dogodne warunki działalności prze-
woźników bazujących na niskokosztowej podaży. Przy krótkim czasie przelotu komfort 
podróży ma mniejsze znaczenie, natomiast niska cena jest przekonującym argumentem, 
szczególnie dla głównej grupy klientów tego segmentu usług: osób podróżujących w ce-
lach prywatnych, zarobkowych, a ostatnio także służbowych. Należy jednak zauważyć, 
że te uwarunkowania zaczynają się zmieniać na skutek rosnących wymagań dotyczą-
cych poprawy jakości obsługi, głównie na wydłużających się destynacjach coraz częś-
ciej podejmowanych przez niskokosztowych przewoźników9. Nie oznacza to jednak, że 
na regionalnych rynkach niepodzielnie panują oferenci działający w sektorze low cost. 

Tradycyjni przewoźnicy obsługują także destynacje wewnątrz kontynentu, jednak 
wyższa cena ich usług powoduje, że z tego rodzaju komunikacji w większym stopniu 
korzysta bardziej zasobna część społeczeństwa. Badania dotyczące tej problematyki 
wykazują, że na lokalnych i regionalnych rynkach większą skuteczność w przejmowa-
niu popytu wykazują przewoźnicy niskokosztowi, natomiast odwrotna sytuacja ma 
miejsce na rynku globalnym. Ten schemat konkurencji międzysegmentowej generuje 
silną motywację do podejmowania coraz trudniejszych inicjatyw, dotyczących zarówno 
poprawy efektywności handlowej (głównie racjonalizacji kosztów), jak również wpro-
wadzania innowacji na każdym poziomie działalności operacyjnej w obydwu segmen-
tach usług.

Taki kształt koniecznych zachowań linii lotniczych wykazują wyniki analiz prze-
prowadzonych zarówno w wymiarze regionów, jak i niskokosztowych przewozów 
w Polsce.

Decyzje podjęte w celu zliberalizowania regulacji dotyczących międzynarodowej 
żeglugi powietrznej dokonywane pod patronatem ICAO w decydującym stopniu sprzy-
jały rozwojowi niskokosztowego modelu usług lotniczych. Ich skutkiem było między 
innymi podpisanie w 1994 r. Układu Ogólnego o Handlu Usługami (GATS)�0, odnoszą-

8 J. Hawlena, Znaczenie przewoźników niskokosztowych w procesie rozwoju turystyki kontynen
talnej, „Logistyka”, 2012, nr 3.

9 Ł. Ziob, Hybrydowe linie lotnicze – zmiany w modelu funkcjonowania przewoźników lotniczych 
jako efekt dopasowania do zmieniających się potrzeb rynkowych, w: Efektywny transport – konku
rencyjna gospodarka, red. M. Michałowska. Prace Naukowe AE, Katowice 2008, s. 54.

�0 GATS – Układ Ogólny w sprawie Handlu Usługami (General Agreement on Trade in Services) 
jest wielostronnym porozumieniem ustanawiającym prawno-traktatowe ramy międzynarodowego 
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cego się do działań państw członkowskich w zakresie handlu usługami, w tym także 
systemu norm prawnych, który objął usługi lotnicze.

Uchwalanie kolejnych aktów prawnych stało się jednym z głównych mechanizmów 
deregulacji światowego rynku przewozów. Wynikało to nie tylko z konieczności dosto-
sowania komunikacji lotniczej do zmieniających się uwarunkowań rynku, przemian go-
spodarczych, ale także niezbędnej liberalizacji istniejących uregulowań państwowych, 

handlu usługami. Stanowi, obok Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) oraz 
Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS), integralną 
część porozumienia podpisanego na zakończenie cyklu negocjacji handlowych tzw. Rundy Urugwaj-
skiej (1986–1994), w wyniku której powstała Światowa Organizacja Handlu WTO. Celem GATS jest 
stworzenie systemu jasnych i przejrzystych reguł w międzynarodowym handlu usługami, zagwaran-
towanie sprawiedliwego i równego traktowania wszystkich uczestników handlu oraz zapewnienie 
partnerom handlowym lepszego dostępu do rynków poprzez sukcesywną liberalizację handlu, pole-
gającą na ograniczaniu lub znoszeniu środków oddziałujących niekorzystnie na handel usługami, 
przy uwzględnieniu poziomu rozwoju oraz celów polityki narodowej członków GATS.

Rys. 2.  Europejski proces liberalizacji oraz proces deregulacji – główne etapy

Źródło:  Ministerstwo Infrastruktury, Koncepcja Lotniska Centralnego dla Polski – prace analityczne, Raport Cząstkowy 1: Analiza 
obecnego stanu rynku transportu lotniczego w Polsce na tle rynku europejskiego i światowego, Umowa nr 268/2009, 
Warszawa 31 stycznia 2010, s. 24.
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ograniczających dowolność operowania w przestrzeni lotniczej kontynentu. Charaktery-
stykę tego procesu, dokonanego w uwarunkowaniach kontynentu europejskiego, przed-
stawiono na rysunku 2.

Procesy deregulacji i liberalizacji sektora lotniczych przewozów pasażerskich, two-
rzące podstawowe uwarunkowania jego rozwoju, stały się najskuteczniejszymi stymula-
torami kształtującymi model przewozów niskokosztowych. O konieczności dalszej ak-
tywizacji tego procesu świadczy znaczna części regulacji ujętych w systemie umów 
bilateralnych. Najnowszym i najistotniejszym osiągnięciem w ramach tej działalności 
była umowa o otwartym niebie pomiędzy Unią Europejską a USA.

Istotnym skutkiem procesu liberalizacji jest ustanowienie jednolitego europejskiego 
rynku lotniczego, jednak w przeciwieństwie do USA skutki liberalizacji w Unii Euro-
pejskiej są mniej wyraziste, gdyż procesy te realizowano w kilku etapach. W rezultacie 
najsilniejszymi podmiotami na rynku są nadal linie lotnicze o wcześniej ugruntowanej 
pozycji��.

Wpływ podaży niskokosztowych usług lotniczych na rozwój turystyki w Europie

Liberalizacja pasażerskich przewozów lotniczych w UE, zmierzająca do ponownego 
określenia zasad obowiązujących w ramach tego rynku, dotyczy przede wszystkim 
przewoźników i ich działalności, funkcjonowania infrastruktury (tj. lotnisk i systemów 
zarządzania ruchem lotniczym) oraz rozwoju współpracy z innymi sektorami usług, 
w tym w znacznym stopniu z podmiotami sektora turystycznego. Ten zakres liberaliza-
cji wiąże się ze stopniowym otwieraniem rynku lotnictwa cywilnego w przestrzeni jed-
nego lub kilku państw, regionów, a nawet w skali globalnej, z równoczesnym ogranicze-
niem dyskryminujących umów oraz akceptowania zasad swobodnej konkurencji 
i ochrony konsumenta��.

Sprawne funkcjonowanie transportu lotniczego w dobie integracji regionów stanowi 
ważny element intensyfikacji rozwoju gospodarki turystycznej. Dzięki rozszerzającej 
się sieci połączeń lotniczych i budowaniu regionalnych lotnisk powstają korzystne wa-
runki umożliwiające zwiększenie dostępności do tego rodzaju usług i nowych rynków, 
co powoduje aktywizację zarówno ruchu lotniczego, jak i turystycznego (rys. 3). Istot-
nym stymulatorem tego procesu jest dynamika rozwoju niskokosztowych przewoźni-
ków lotniczych, których relatywnie tańsza oferta i rozszerzająca się siatka połączeń 
z portami peryferyjnymi umożliwia zwiększenie liczby osób wykorzystujących ten ro-

�� Ministerstwo Infrastruktury, Koncepcja Lotniska Centralnego dla Polski – prace analityczne, 
Raport Cząstkowy 1: Analiza obecnego stanu rynku transportu lotniczego w Polsce na tle rynku eu
ropejskiego i światowego, Umowa nr 268/2009, Warszawa 31 stycznia 2010, s. 23–26. 

�� Tamże, s. 22. 



Współczesne Problemy Ekonomiczne 
nr 6 (2013)

36

L
ib

e
r

a
li

z
a

c
ja

dzaj transportu do penetracji coraz szerszego obszaru i znajdujących się w jego obrębie 
walorów turystycznych. Tereny o ograniczonej infrastrukturze gospodarczej często dys-
ponują unikatowymi walorami naturalnego środowiska i interesującymi produktami 
turystycznymi. Udostępnienie tej bazy w krótszym czasie wymaga daleko idącej libera-
lizacji działalności na tych rynkach, szczególnie w zakresie restrukturyzacji bazy mate-
rialnej, zmiany kwalifikacji zawodowych i zmniejszenia lokalnego bezrobocia.

Niekwestionowanym sukcesem liberalizacji rynku pasażerskich przewozów lotni-
czych jest zwiększona liczba korzystających z tych usług mniej zamożnych osób, z któ-
rych wiele podjęło po raz pierwszy podróż lotniczą. Tak kształtujący się proces generu-
je coraz większe korzyści ekonomiczne nie tylko dla oferentów usług lotniczych, lecz 

Rys. 3.  Niskokosztowy lotniczy ruch pasażerski i wielkość przyjazdów turystycznych w Europie w latach 
2005–2011

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Low-cost traffic ranking, Airline Business, May 2009, s. 74; Special Report low-cost 
carriers, Airline Business, May 2010, s. 51–54; Low-cost carriers financial snapshot, Airline Business, May 2011, s. 27;  
W. Bartoszewicz, T. Skalska, Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski w 2010 roku, Instytut Turystyki w Warszawie, 
Warszawa 2011, s. 27. 

Rys. 4.  Przyjazdy turystów zagranicznych w różne regiony Europy

Źródło:  W. Bartoszewicz, T. Skalska: Zagraniczna turystyka..., s. 27.
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także organizatorów turystyki, zabezpieczając potrzeby transportowe związane z rosną-
cym popytem w tym sektorze usług, z zachowaniem umiarkowanego poziomu cen. W Eu-
ropie rośnie liczba budowanych i rozbudowywanych lotnisk regionalnych, na których 
operują głównie niskokosztowe i lokalne linie lotnicze. Otwierając nowe, niszowe, mniej 
opłacalne połączenia pomiędzy tymi portami, rozszerzają bazę działalności, która staje 
się coraz bardziej dostępna, powszechna i konkurencyjna w porównaniu z innymi ro-
dzajami transportu. Taki kierunek aktywizacji niskokosztowego ruchu lotniczego staje 
się katalizatorem rozwoju szeroko pojętego sektora turystyki, o czym świadczy m.in. 
wzrost przyjazdu turystów w różne regiony Europy (rys. 4). W oddziaływaniu zwrot-
nym ten ruch powoduje znaczący wzrost dochodów lokalnych oferentów towarów 
i usług, a tym samym – wielokierunkowy rozwój regionalny.

Wzrost intensywności konkurencji tworzy coraz trudniejsze warunki wypracowa-
nia wyższej efektywności ekonomicznej przez przewoźników niskokosztowych. Poszu-
kiwaniu nowych źródeł dochodów sprzyja rozwijająca się umiejętność skutecznego ku-
mulowania korzyści związanych ze ściślejszą współpracą z sektorem turystyki. 
Z przeprowadzonych w latach 2010–2011 autorskich badań empirycznych wynika, że 
w działalności tych linii lotniczych można zaobserwować zwiększony udział podróży 
w celach typowo turystycznych oraz zaliczanych do tego segmentu odwiedzin u rodziny 
i znajomych. Rosną także, lecz ze zróżnicowanym natężeniem, przeloty w celach zarobko-
wych oraz częściowo związanych z turystyką. Każda z tych grup odbiorców, stanowiąca 
potencjalne źródło popytu, jest mniej zainteresowana komfortem przelotu, natomiast 
w decydującym stopniu – niską ceną. To powoduje, że komfort łącznie z dodatkowymi 
usługami nie jest priorytetem w tym zakresie działalności. Badania tej problematyki po-
zwoliły zidentyfikować determinujące czynniki wyboru przewoźnika niskokosztowego 
w przypadku indywidualnego realizowania podróży turystycznych (rys. 5).

Rys. 5.  Determinanty wyboru niskokosztowego przewoźnika

Źródło:  opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych.
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Dla respondentów, deklarujących częstsze lub wyłączne korzystanie z tego segmen-
tu usług, najważniejsze znaczenie ma niska cena. Prawie 100% ankietowanych odpo-
wiedziało na to pytanie twierdząco. Duża część zwróciła również uwagę na możliwość 
skorzystania z wyjątkowo atrakcyjnych promocji cenowych. Pasażerowie uważali rów-
nież za istotny walor możliwość wylotu we wczesnych godzinach porannych, dzięki 
czemu zyskują więcej czasu w miejscu docelowym, oraz rozpoczęcie podróży na lotni-
sku regionalnym, położonym bliżej miejsca zamieszkania.

Analizując dane uzyskane podczas przeprowadzonych badań, można zauważyć, że 
wzrost ruchu turystycznego i rozwój niskokosztowych usług lotniczych wykazują rosną-
cą zbieżność kształtowania się trendów. Biorąc pod uwagę aktualny stan i prognozowa-
ny rozwój na najbliższe lata, można przewidywać wzrost udziału tego segmentu prze-
woźników w zabezpieczeniu potrzeb transportowych związanych z dynamicznie 
rozwijającym się w wielu regionach świata rynkiem turystycznym. Dynamika i kierun-
ki kształtowania się tego procesu wskazują, że postępujący proces liberalizacji świato-
wego rynku usług transportowych sprzyja rozwojowi zarówno niskokosztowej komuni-
kacji lotniczej, jak i turystyki, które stają się w coraz większym stopniu kompatybilne, 
zmierzając do ściślejszej harmonizacji wzajemnej współpracy. Jej skutkiem jest nie tyl-
ko rozszerzenie konsumpcji walorów turystycznego rynku, lecz także poprawa efektyw-
ności ekonomicznej obu rodzajów działalności. Tak kształtujący się kierunek rozwoju 
omawianych rynków usług przesądza o konieczności kontynuowania współpracy i głęb-
szego zainteresowania się tymi branżami w badaniach rynkowych, ujmowanych zarów-
no w wymiarze mikro-, jak i makroekonomicznym.

Podsumowanie

1. Postępujący proces liberalizacji rynku niskokosztowych pasażerskich usług lot-
niczych powoduje stopniowe ograniczenie niekorzystnych restrykcji, dzięki cze-
mu stał się znaczącym źródłem rozwoju swobodnej konkurencyjnej działalności 
i możliwości nawiązywania kooperacji z przedstawicielami prowadzącymi dzia-
łalność usługową na innych rynkach.

2. Liberalizacja rynkowych norm regulacyjnych stała się źródłem dynamicznego 
wzrostu nie tylko wolumenu usług lotniczych, lecz także wielu dziedzin gospo-
darki zależnych od tego rodzaju transportu. Ten proces zaktywizował skutecz-
ność mechanizmu służącego obniżce cen i rozszerzania dostępności, powodując 
wielokierunkowy wzrost popytu we wszystkich współpracujących ze sobą seg-
mentach gospodarki i działalności społecznej. 

3. Rozwijający się w szybkim tempie rynek usług turystycznych wymaga coraz 
sprawniejszych sposobów zabezpieczenia potrzeb transportowych. Rozszerzają-
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cy się zakres terytorialny tej działalności powoduje, że komunikacja samochodo-
wa i kolejowa jest w coraz większym zakresie zastępowana niskokosztowymi 
usługami lotniczymi umożliwiającymi oczekiwaną przez turystów i biznesme-
nów kompresję czasu i przestrzeni, istotne zmniejszenie uciążliwości podróżowa-
nia oraz wzrost efektywnego pobytu w miejscach docelowych.

4. Rozwijająca się od niedawna kooperacja pomiędzy podmiotami obu rodzajów 
działalności tworzy coraz silniejszy system sprzężenia zwrotnego. W dobie inte-
gracji regionów jest to jeden z ważniejszych procesów intensyfikacji rozwoju nie 
tylko współpracujących ze sobą podmiotów, lecz także systemu gospodarki re-
gionalnej.

5. Z analizy podjętej problematyki wynika, że ten zakres kooperacji umożliwia uzy-
skanie znacznych korzyści ekonomicznych jej uczestnikom i w istotny sposób 
wpływa na rozwój dynamiki w obu zakresach działalności. Zwiększając dostęp-
ność i rozwój obszarów peryferyjnych, podnosi konkurencyjność regionalnych 
lotnisk i potencjału gospodarczego obszarów związanych z tą działalnością.
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Streszczenie

Tematyka artykułu dotyczy nowego trendu odzwierciedlającego rozwijającą się współpracę pomiędzy usługo-
dawcami niskokosztowych pasażerskich przewozów lotniczych a organizatorami rynku turystycznego. Efektywnemu 
wykorzystaniu tkwiących w tym procesie korzyści służy rosnący zakres liberalizacji segmentu niskokosztowych usług 
lotniczych, co powoduje istotne ograniczenie niekorzystnych restrykcji istniejących w ramach tego rynku. W publikacji 
zaprezentowano mechanizm wzajemnego oddziaływania podmiotów obu zakresów działalności, wykazując wzrost 
korzystnej kompatybilności, rosnącej zależności dynamiki rozwoju oraz korzyści związanych z tego typu kooperacją.

Liberalisation of the market of air passenger and the development of tourism

Subject matter of this article concerns a new trend that reflects the growing cooperation between providers of 
low-cost air travel and tourism market organizers. Effective use of the inherent advantages of this process is the grow-
ing range of low-cost segment of the liberalization of air services, resulting in significant reduction of adverse restric-
tions that exist in this market. The paper presents the mechanism of interaction between the respective business enti-
ties, showing a growth of beneficial compatibility, increasing the dynamics of development and the benefits of this type 
of cooperative.

Translated by Joanna Hawlena
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Wprowadzenie

Położenie Szczecina wydaje się wręcz idealne dla rozwijania wszelkich typów dzia-
łalności gospodarczych. Miasto leży bowiem w północno-zachodniej części Polski, przy 
granicy z Niemcami, na trasie transeuropejskiego korytarza transportowego Północ–Po-
łudnie łączącego południową Skandynawię, Czechy i Austrię z portami Morza Śród-
ziemnego. Jest to także jedno z największych pod względem powierzchni miasto w Pol-
sce (ponad 300 km� – trzecie miejsce w kraju), które w granicach administracyjnych ma 
potężny akwen – jezioro Dąbie, a dodatkowej urody dodają miastu trzy puszcze: Buko-
wa, Wkrzańska i Goleniowska, okalające Szczecin od południa, północy i wschodu. 
Liczba mieszkańców pod koniec 2011 r. przekroczyła zaledwie 410 tysięcy mieszkań-
ców, ale w dni powszednie miasto staje się regionalnym ośrodkiem gospodarczym i kul-
turalnym dla wszystkich mieszkańców okolicznych terenów.

Jednakże te – wydawać by się mogło – sprzyjające warunki nie przekładają się na 
to, co obserwuje się na lokalnym rynku pracy. Jeżeli przyjąć, że przez rynek pracy rozu-
mie się miejsce spotkania popytu na pracę z podażą pracy ze strony chętnych do jej 
podjęcia w różnych formach, to sytuację na tak zdefiniowanym rynku można określić 
jako niedobrą zarówno dla miasta, jak i zamieszkujących go ludzi. Celem niniejszego 

* Jolanta Kondratowicz-Pozorska jest zatrudniona w Katedrze Ekonomii Uniwersytetu Szczeciń-
skiego. E-mail: Jolanta.pozorska@wzieu.pl.
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artykułu jest więc wytypowanie głównych problemów charakterystycznych dla szcze-
cińskiego rynku pracy oraz próba określenia, jak tym problemom zaradzić. 

W literaturze ekonomicznej do opisu rynku pracy wykorzystuje się takie podstawo-
we pojęcia, jak: wskaźnik zatrudnienia, wskaźnik aktywności zawodowej, wskaźnik 
bezrobocia i stopa bezrobocia. W pracy zestawiono wyżej wymienione dane z lat 2002–
2011. Przyjęcie tak długiego okresu pozwoliło na wyznaczenie kierunku zaobserwowa-
nych zmian, tj. czy zdążają one w dobrym, czy złym kierunku. Zwrócono też uwagę na 
politykę rządu polskiego i włodarzy miasta, gdyż to one wyznaczają ramy dla rozwoju 
rynku pracy w tym regionie. Prześledzono także strukturę zatrudniających podmiotów 
gospodarczych, poruszono temat odpływu z miasta najcenniejszego kapitału ludzkiego 
w związku z udostępnieniem dla Polaków europejskiego rynku pracy i określono: średni 
poziom wynagrodzenia na lokalnym rynku pracy, strukturę wieku i wykształcenia lud-
ności Szczecina oraz profil poszukiwanego przez pracodawców (pod względem wy-
kształcenia) pracownika.

Dla pełnej realizacji celu artykułu wytypowano także grupę badawczą wśród doro-
słych mieszkańców Szczecina, którym przedstawiono ankietę z pytaniami dotyczącymi 
oceny szczecińskiego rynku pracy. W sumie badaniu poddano 192 mieszkańców. Struk-
turę próby przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Struktura próby badawczej

Płeć/wiek 18–25 25–65 65–powyżej

Kobiety 32 �3 20
Mężczyźni 28 �7 12

Źródło: opracowanie własne.

Połączenie danych ze źródeł obiektywnych i danych subiektywnych pozyskanych 
z ankiet pozwala na pełniejsze poznanie charakterystyki szczecińskiego rynku pracy. 
W ten sposób łatwiej też wyznaczyć kierunki dla najbardziej pożądanych działań i do-
brać odpowiedni zestaw instrumentów. 
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Charakterystyka społeczności szczecińskiej w latach 2002–2011

Czynniki demograficzne

Każdy rynek pracy ma swoje specyficzne uwarunkowania. Do najważniejszych 
z nich należą�:

−	 po stronie podażowej: poziom wydajności pracy powiązany z wynagrodzeniem, 
stopień technicznego uzbrojenia pracy, czy kondycja i struktura podmiotów go-
spodarczych,

−	 po stronie popytu: czynniki demograficzne i kapitał ludzki.
Szczecin jest miastem, który notuje z roku na rok coraz mniejszą liczbę mieszkańców. 
W 2000 r. było w nim zarejestrowanych 416,7 tys. osób, a w grudniu 2010 r. – już tylko 
405,1 tys. osób. Jednakże według Spisu Powszechnego 2011 pod koniec roku 2011 na 
terenie miasta zameldowanych już było 410 tys. osób. Analizując dane zawarte w tabe-
li 1, można wskazać na trzy poważne problemy w strukturze społeczeństwa szczeciń-
skiego:

1. Coraz wyższy udział procentowy osób w wieku poprodukcyjnym (w 2000 r. sta-
nowili oni 15,7% ogółu, a w 2011 r. – już 19%) oraz coraz niższy – w wieku 
przedprodukcyjnym (od 19,4% do 15,7%).

2. Coraz większy odsetek kobiet w całości społeczeństwa (analogicznie od stanu 
52,1% do 53,5%).

3. Ujemny przyrost naturalny i duża liczba zgonów w przeliczeniu na 1000 miesz-
kańców potwierdzają przypuszczenie, że Szczecin jest miastem coraz starszych 
ludzi.

Także obserwacja poziomu salda migracji wewnętrznej i zagranicznej pozwala na 
stwierdzenie, że mieszkańcy tego miasta coraz chętniej poszukują innych miejsc do za-
mieszkania i rozwoju.

Dla społeczności miasta Szczecin zmiany powstałe na skutek starzenia się ludności 
dotyczą wielu dziedzin życia – zachodzą one w rynkowym modelu produkcji oraz kon-
sumpcji, w sposobie gospodarowania budżetem domowym, jak również określają kon-
dycję rynku pracy oraz jego wydajność, a także warunkują zakres poszukiwanych ro-
dzajów usług oraz model wydatków pochodzących z budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego i pokrewnych�.

� P. Gajewski, Uwarunkowania rynku pracy województwa łódzkiego, Księży Młyn Dom 
Wydawniczy M. Koliński, Łódź 2009, s. 28–43.

� Analiza i prognoza zjawisk demograficznych Szczecina 2025 z uwzględnieniem ich wpływu na 
gospodarkę miasta i rozwój usług publicznych, Public Profits, Poznań–Szczecin 2009, s. 15. 
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Tabela 2. Wybrane miary charakteryzujące ludność Szczecina w latach 2002–2011

Wyszczególnienie 2002 2003 200� 200� 2006 2007 2008 2009 2010 2011*

Ludność (tys. osób) �1� �1� �12 �11 �09 408 �07 �06 �06 �10
W tym kobiet (tys.) 217 217 216 216 21� 21� 21� 213 213 21�
W wieku przedprodukcyjnym 74,4 71,7 69,8 68,1 66,7 65,5 64,6 6� 63,5 64,3
W wieku produkcyjnym 273,6 274,5 27� 274,2 272,5 271,3 269,6 268,1 266 268
W wieku poprodukcyjnym 67,1 67,8 68,3 68,8 69,9 71,1 72,7 74,3 76,2 77,9
Przyrost naturalny na 1000 osób –2,2 –1,7 –1,7 – 1,3 –1,7 –1,4 0,5 –1,2 –1,0 b.d
Zgony na 1000 osób 9,9 9,8 10,0 –5,8 7,6 6,8 4,3 6,8 7,2 b.d
Saldo migracji wew. i zagr. –1,1 –0,4 –1,2 +0,1 –0,2 –1,7 –2,0 –0,9 –0,7 b.d

* Z braku aktualnych pozycji podano dane z końca marca 2012 r.
b.d. – brak danych.

Źródło:  opracowano na podstawie Banku Danych Regionalnych GUS za lata 2002–2011, Rocznik Statystyczny Województwa 
Zachodniopomorskiego 2010, Rocznik Statystyczny Szczecina 2011, Wyd. WUS, Szczecin 2011, s. 26–27 oraz www.stat.
gov.pl/cps/rde/xbcr/szczec/Assets_miasto2008_tabl_pogladowe_01.pdf, 1.02.2012.

Analizując poziom migracji zagranicznych, należy pamiętać, iż w Polsce brakuje 
możliwości formalnego monitorowania poziomu migracji poza granicę kraju – liczba 
wymeldowań i zameldowań nie oddaje rzeczywistego poziomu migracji, gdyż w prze-
ważającej większości nie wiąże się z wyjazdami na stałe. Tymczasem w Szczecinie za-
graniczna migracja, zwłaszcza migracja zarobkowa, nabiera charakteru temporalnego 
– jest raczej długim wyjazdem niż stałą zmianą miejsca zamieszkania�. Większość wy-
jeżdżających za granicę deklaruje chęć pozostania tam w krótkim przedziale czasowym 
(średnio 14,5 tygodnia), swoista jest także sezonowość migracji – wyjazdy odbywają się 
głównie w miesiącach letnich, co związane jest nie tylko z większą ilością czasu, jaką 
dysponują osoby uczące się, ale i większą dostępnością zajęć sezonowych�. Dane doty-
czące salda migracji prezentowane w tabeli 1 powinny być zatem znacznie wyższe, gdyż 
nie obejmują tych osób, które faktycznie się nie wymeldowały, aczkolwiek ich pobyt w mie-
ście jest już tylko sporadyczny. Negatywnym zjawiskiem dla rozwoju miasta jest to, że 
osobami, które najczęściej pracują poza granicami kraju, są młodzi ludzie z dobrym 
wykształceniem, dla których w Szczecinie i okolicy nie znalazły się miejsca pracy.

Zmiany w poziomie wykształcenia mieszkańców Szczecina

Jak napisano w Raporcie na temat wielkich miast Polski5, w Szczecinie tylko 17% 
społeczeństwa legitymuje się wyższym wykształceniem, mimo że działa tu ponad 

� Zagraniczna migracja zarobkowa, raport pobadawczy przygotowany dla WUP w Szczecinie 
2010.

� Analiza i prognoza zjawisk demograficznych Szczecina 2025…, s. 34.
5 Raport na temat wielkich miast Polski – Szczecin, Wyd. PwC, Warszawa 2011, www.pwc.com/pl, 

1.02.2012. 



Jolanta Kondratowicz-Pozorska 
Problemy szczecińskiego rynku pracy w latach 2002–2011

��

L
ib

e
r

a
li

z
a

c
ja

20 uczelni wyższych. Gorzej jest jedynie w Białymstoku i Bydgoszczy (14,3%). Dla po-
równania, w Poznaniu i Wrocławiu co piąty mieszkaniec ma wyższe wykształcenie, 
a w Warszawie – co czwarty. 

Analiza wyników z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, prze-
prowadzonego w 2002 i 2011 r. oraz danych z roczników województwa 2006, 2008 i 2010 
pozwala na stwierdzenie, że ogólna tendencja jest jednak pozytywna, tzn. coraz więcej 
szczecinian ma wykształcenie średnie i powyżej średniego (tabela 3). Jednakże ze strony 
pracodawców sytuacja ta określana jest jako niekorzystna, gdyż na rynku coraz częściej 
brakuje fachowców do prac ręcznych (spadek liczby osób z wykształceniem zasadni-
czym i średnim technicznym).

Tabela 3. Struktura wykształcenia szczecinian [%]

Wykształcenie 1998 2002 2006 2008 2010 2011 Wykształcenie

Wyższe 11,2 16,7 16,9 9,5 17,2 26,1 wyższe

Średnie 34,0 39,5 44,9 24,1 23,4 23,3 licencjat i średnie 
zawodowe

Zasadnicze 
zawodowe 20,7 17,6 15,6 9,3 11,5 14,2 ogólnokształcące

Podstawowe  
i gimnazjalne 34,1 26,2 22,6 33,1 26,5 18 zasadnicze zawodowe

2� 21,4 18,4 podstawowe 
i gimnazjalne

Źródło:  opracowanie na podstawie Roczników Statystycznych Województwa Zachodniopomorskiego 2002, 2008 i 2010,  
GUS, Warszawa; wykorzystano też dane z pozycji pt. Raport w województwie zachodniopomorskim. Narodowy Spis 
Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, GUS, Warszawa–Szczecin 2012.

Ze względu na zmianę układu prezentacji dane za lata 2002 i 2011 są trudno porów-
nywalne. Wykształcenie wyższe zostało na nowo zdefiniowane jako te zakończone 
otrzymaniem tytułu magistra, następnie wyróżniono licencjat i średnie zawodowe, ogól-
nokształcące, zasadnicze zawodowe oraz podstawowe z gimnazjalnym. Taki stan rzeczy 
nie zmienia jednak zasadniczo obrazu poziomu wykształcenia szczecinian.

Szczeciński rynek pracy

Podmioty gospodarcze

Od końca XIX do końca XX wieku Szczecin był postrzegany jako silny ośrodek 
gospodarczy z wysoko rozwiniętym przemysłem i usługami. Jednakże zmiany ustrojo-
wo-gospodarcze z przełomu lat 80. i 90. ubiegłego stulecia sprawiły, że zmieniły się 
warunki ekonomiczne i prawne, w których funkcjonowały lokalne podmioty. Obecnie 
wydaje się, że miasto nie umie odnaleźć się w nowych realiach gospodarki rynkowej. 
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Szczególnie drastyczne zmiany w strukturze podmiotów gospodarczych notowane są 
w ostatnich dziesięciu latach. Zgodnie z tendencją zaobserwowaną w całym kraju coraz 
więcej podmiotów prowadzi działalność usługową i inną (wzrost o 50%), a coraz mniej 
produkcyjną (spadek o 75%) (rys. 1. i tab. 5).

Rys. 1.  Udział procentowy szczecińskich przedsiębiorstw według poszczególnych rodzajów działalności 
gospodarczych w wybranych latach

Źródło:  opracowanie na podstawie Raportów o stanie miasta Szczecin z lat 2002, 2004 i 2008 oraz Szczecin w liczbach 
2010.

W 2011 roku działalność budowlaną i przemysłową prowadziło już niecałe 20% 
podmiotów, handel i naprawy – 14%, a działalność transportową i magazynową – nieca-
łe 10,5% przedsiębiorstw.

W Szczecinie brak jest przede wszystkim dużych zakładów, natomiast przeważają 
mikrofirmy. W tabelach 4 i 5 przedstawiono udział podmiotów gospodarczych Szczeci-
na według wybranych charakterystyk.

Tabela 4. Podmioty Szczecina według form organizacyjno-prawnych (31.12.2011 r.)

Wyszczególnienie 2000 2007 2008 2009 2010

Ogółem �9 3�� 6� 39� 64 098 6� 373 6� 761
Sektor publiczny 1 7�3 2196 1 849 1 784 17 881
w tym: przeds. państwowe �7 602 62 198 62 2�9 62 589 �
Spółdzielnie 2�6 2�6 2�1 237 238
Sp. prawa handl. 3 69� � 760 6 058 6 363 6 729
w tym z kapitałem zagr. 1 312 1 771 1 850 1 906 1 9�9
Sp. cywilne 6 ��1 � �12 5 278 � 2�3 � 267
Os. fiz. �� 290 �7 7�� �7 173 �7 039 47 880

Źródło:  Szczecin w liczbach 2010: www.szczecin w liczbach_2010_pl.pdf, 1.02.2012, oraz Rocznik Statystyczny Szczecina 2011, 
Wyd. WUS, Szczecin 2011.
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Większość z istniejących dużych podmiotów pracodawców państwowych nie prze-
trwała na rynku bez względu na podejmowane zabiegi prywatyzacyjne lub ich brak 
(np. Odra, Wiskord, Załom, Dana, Polmos, FMS Polmo, PPDiUR Gryf, Transocean, 
Stocznia Szczecińska, Espebepe, Huta Szczecin, ZP Skolwin). W 2010 r. w Szczecinie 
działały już tylko 4 produkcyjne przedsiębiorstwa państwowe, których kondycja była 
bardzo różna: od świetnie radzącej sobie na rynku międzynarodowym Polskiej Żeglugi 
Morskiej, przez rynkowych „średniaków”, takich jak PP-U Port Rybacki Gryf i PZF 
Cefarm, po postawioną w stan upadłości Szczecińską Wytwórnię Wódek Polmos6.

Tabela 5. Liczba funkcjonujących podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców Szczecina

Dział gospodarki 2002 2009 Zmiana procentowa

Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 0,87 1,14 30,6
Rybactwo 0,11 0,09 –17,4
Górnictwo 0,05 0,09 93,6
Przetwórstwo przem. 12,70 13,30 4,8
Wytw. i zaop. w wodę, gaz i energię 0,15 0,39 168,0
Budownictwo 16,80 17,50 4,1
Handel hurtowy, detal. i naprawy 44,20 40,40 –8,7
Hotele i restauracje 3,80 4,50 17,9
Transport i gosp. mag. 12,70 13,30 3,7
Pośrednictwo finans. 5,20 5,70 9,5
Obsługa nieruchomości i wynajem 3�0 37,90 8,1
Adm. publ.i obr. narod. 0,23 0,28 18,0
Edukacja 2,70 3,50 32,7
Ochrona zdrowia i opieka społeczna 7,90 10,20 29,5
Dz. usług. komunalna, społeczna i indywidualna 8,20 10,30 25,7

Źródło: Diagnoza społeczno-gospodarcza Szczecina…, s. 273.

Od roku 2002 rozpoczął się najtrudniejszy okres dla miasta i jego mieszkańców. 
W tym czasie aż 66 szczecińskich zakładów pracy zgłosiło zamiar grupowych zwolnień, 
m.in: Stocznia Szczecińska S.A. (5070 osób), Porta Technik Sp. z o.o. (488), Porta Elek-
tra Sp. z o.o. (120), Porta Transport Sp. z o.o. (17), Porta Projekt (98) oraz wiele firm 
budowlanych (327) i banków (107). W 2003 r. grupowe zwolnienia zgłosiły m.in.: SPBO2 
(108 osób), Kabeltechnik (171), Cukrownia (150), SPSK Nr 1 (50), SPSK Nr 2 (73)�. 
W 2011 r. 35 zakładów zgłosiło plan zwolnień grupowych, z czego trzy wycofały się 
z realizacji przyjętych zamierzeń, ale i tak ponad 580 osób straciło pracę8. Proces zwol-
nień grupowych lub zgłaszanie upadłości podmiotów trwa po dzień dzisiejszy. 

6 Diagnoza społeczno-gospodarcza Szczecina, w: Szczecin dla Ciebie. Aktualizacja Strategii Ro
zwoju Szczecina, red. D. Zarzecki, Urząd Miasta Szczecin, Szczecin 2010, s. 77.

� Raport o stanie miasta Szczecin2004, Wyd. Urząd Miejski Szczecin 2005, s. 38.
8 Rynek pracy w mieście Szczecinie w 2011 roku, Wyd. PUP, Szczecin, luty 2012.
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Pozytywnym efektem opisanych zmian jest to, że brak dużych zakładów pracy skło-
nił szczecinian do większej niż w wielu innych miastach aktywności gospodarczej. 
Szczecin pod tym względem jest liderem (wraz z Poznaniem i Warszawą). 15,8% szcze-
cinian prowadzi własną działalność (średnia dla 11 miast wynosi 14%)9. Jednakże w mie-
ście dominują mikro- lub mali przedsiębiorcy, którzy nikogo nie zatrudniają (2,4% cało-
ści) lub zatrudniają od 2 do 9 osób (55% wszystkich pracodawców). Podmioty, w których 
pracuje od 10 do 50 osób, stanowią 42,7% całości. W sumie przedsiębiorstwa, które mają 
ponad 50 pracowników, stanowią znikomą część wszystkich firm w mieście�0.

Podstawowe miary szczecińskiego rynku pracy

Na koniec 2009 roku w Szczecinie pracowało ponad 107,4 tysiąca osób, z czego 
ok. 57% stanowiły kobiety. W sektorze publicznym zatrudnionych było 44,8%, w sekto-
rze prywatnym – 55,2%. Analiza pracujących w poszczególnych działach potwierdziła, 
że w Szczecinie schyłkowe są podmioty z działu rolnictwo, leśnictwo i łowiectwo (741 
pracujących) oraz przemysł z budownictwem (razem: 21 424 osoby). Najwyższe zatrud-
nienie notuje się w handlu, naprawach, transporcie, usługach magazynowych, gastrono-
micznych, informacji i w komunikacji – razem: 32,5 tys. osób, oraz w tzw. pozostałych 
działach – 46 760 osób. Na działalność finansową i ubezpieczeniową oraz obrót na ryn-
ku nieruchomości przypadło 6079 osób��. W 2011 roku w Szczecinie pracowało już 
159,5 tys. osób, jednakże głównie w tzw. pozostałych rodzajach działalności. W tabeli 6 
przedstawiono wszystkie najważniejsze miary charakteryzujące szczeciński rynek pra-
cy w latach 2002–2011.

Najważniejszymi problemami Szczecina są:
1. Utrzymująca się wysoka stopa bezrobocia. Tylko w 2008 r. spadła ona poniżej 

5%, ale w tym samym czasie inne miasta – jak Poznań czy Wrocław – miały sto-
pę bezrobocia poniżej 3%. 

2. Okres globalnego kryzysu sprawił, że poziom bezrobocia w mieście znów rośnie. 
Na koniec 2011 r. stopa bezrobocia wynosiła prawie 12,5%.

3. Coraz niższy wskaźnik zatrudnienia jest niepokojący, tym bardziej że – jak poka-
zuje wskaźnik aktywności zawodowej – coraz więcej osób jest chętnych aktywnie 

9 Raport na temat wielkich miast Polski – Szczecin, Wyd. PwC, Warszawa 2011; www.pwc.com/pl, 
1.02.2012.

�0 Dane na podstawie opracowania: Profile demograficzno-zawodowe pracowników w wojewódz
twie zachodniopomorskim. Sytuacja i oczekiwania pracodawców w powiatach województwa zachod
niopomorskiego. Przewidywanie oczekiwań pracodawców odnośnie pożądanych kwalifikacji, kom
petencji i usług szkoleniowych – raport końcowy, Wojewódzki Urząd Pracy, Szczecin 2011, s. 164.

�� Dane na podstawie Województwo Zachodniopomorskie. Podregiony, powiaty, gminy, Wyd US, 
Szczecin 2010, s. 139; oraz Rynek pracy w mieście Szczecinie w 2011 roku, Wyd. PUP, Szczecin, luty 
2012.
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uczestniczyć w życiu gospodarczym Szczecina. Należy zatem mocno podkreślić 
wzrost wartości wskaźnika zatrudnienia z 2011 r. w stosunku do roku poprzed-
niego (prawie o 10 jednostek). 

4. Niezadowolenie społeczne wynikające z coraz większych trudności przy znale-
zieniu pracy i rozczarowanie tych, którzy pracę już podjęli.

5. Brak tzw. przedsiębiorców działających na skalę ponadregonalną.

Tabela 6. Charakterystyka szczecińskiego rynku pracy

Wyszczególnienie 2002 2003 200� 200� 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Pracujący (tys. os) 154,1 150,1 149,7 153,0 159,3 163,6 164,7 152,5 109,0 159,5
Kobiety (tys. os) 74,6 72,9 72,0 74,0 76,6 77,3 78,8 75,5 57,9 b.d.
Bezrobotni ogółem (tys. os) 28,2 29,4 27,6 25,5 21,5 11,5 7,4 14,3 16,5 16,5/22,6*
Kobiety (%) 49,5 49,6 50,9 51,8 54,6 58,0 54,6 45,4 48,5 50,2
<24 lat (%) 19,8 18,6 15,4 13,9 12,3 11,0 13,5 12,9 12,7 10,9
>1 rok (%) 43,0 50,4 52,9 53,5 53,2 42,2 19,5 12,4 24,0 47,9
Stopa bezrobocia (%) 15,2 16,2 15,3 14,1 11,8 6,5 4,3 8,5 9,6 9,9/12,4*
Wskaźnik bezrobocia (%) 10,4 10,8 10,1 9,3 7,9 4,2 2,7 5,3 6,2 b.d.
Wsk. zatrudnienia (%) 43,3 42,0 41,9 42,8 45,2 47,8 48,1 40,1 37,8 47,3
Wsk. aktywności zawod. (%) 51,2 51,9 49,7 49,9 51,2 51,1 50,2 �2 52,9 ��
Średnie wynagrodzenie 
brutto (tys. zł) 2,126 2,248 2,327 2,466 2,575 2,765 3,291 3,472 3,374 3,587

b.d. – brak danych, * – w zależności od źródła podawane są inne dane.

Źródło:  opracowano na podstawie danych z PUP w Szczecinie oraz Statystyczne Vademecum Samorządowca 2010, GUS, 
US Szczecin, Szczecin, s. 1; Rocznik Statystyczny Szczecina 2011, Wyd. US, Szczecin 2011, s. 26–27, P. Nowak, Gminy 
województwa zachodniopomorskiego w świetle bezrobocia w latach 1999–2008, Zachodniopomorskie Obserwatorium 
Rynku Pracy, Wyd. WUP, Szczecin 2009 oraz Rynek pracy województwa zachodniopomorskiego w latach 2008–2009, 
Informacje i Opracowania Statystyczne, US Szczecin 2010 oraz wykorzystano dane z pozycji pt. Raport z w wojewódz-
twie zachodniopomorskim. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, GUS, Warszawa–Szczecin 2012.

Problemy omawianego rynku pracy zaczynają się już w momencie, kiedy zdolni 
młodzi ludzie podejmują decyzję, co i gdzie chcą studiować. Najczęściej ci najzdolniejsi 
wybierają uczelnie poznańskie, wrocławskie lub warszawskie, gdyż wiedzą, że w tych 
miastach po skończeniu nauki będzie dla nich praca i szansa na rozwój. Analizując od-
powiedzi zawarte w ankietach skierowanych do ludzi poniżej 25 roku życia, uwypukla 
się kolejny problem. Na 100% zbadanych osób do 25 roku życia (60 osób), aż co trzecia 
deklaruje, że opuści Szczecin, z czego połowa z nich czyni już konkretne przygotowania 
(10 osób). Jest to poważny problem dla rozwoju miasta w przyszłości. Kolejny dylemat 
dotyczy odpływu z miasta mężczyzn w wieku produkcyjnym. W zbadanej grupie na 
75 mężczyzn dziewięciu pracuje poza granicami państwa (np. Niemcy, Norwegia), a ko-
lejnych ośmiu wyjeżdża do innych rozwijających się ośrodków krajowych. A zatem pra-
wie 23% mężczyzn pracuje poza Szczecinem. Ze względu na to, że w mieście pozostają 
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ich rodziny, można domniemać, że to do nich spływa dochód uzyskany z pracy poza 
miastem i zasila strumień konsumpcji dóbr i usług w Szczecinie.

Oczekiwania pracodawców

Wśród pracodawców dominują ci, którzy są w stanie zatrudnić do 9 osób. Są to fir-
my małe, szybko podatne na wahania rynkowe, bez dużych rezerw finansowych. Stąd 
też widoczne w tabeli 5 nagłe załamanie na szczecińskim rynku pracy po roku 2008.

Jeżeli liczba osób poszukujących pracy jest większa aniżeli liczba miejsc pracy, to 
zgodnie z zasadami mechanizmu rynkowego wartość pracy jest niżej wyceniana. Po-
twierdzeniem tego stanu rzeczy jest wysokość średniej płacy w Szczecinie w stosunku 
do średniego wynagrodzenia otrzymywanego w środkowej lub południowej części kraju 
(stanowi ona ułamek tego, co otrzymują pracownicy w tamtych regionach). Tymczasem 
oczekiwania pracodawców w stosunku do pracowników są wysokie. Poszukują oni 
głównie osób w pełni dyspozycyjnych, najczęściej z wykształceniem wyższym (szcze-
gólnie technicznym) lub średnim technicznym (rys. 2).

Rys. 2.  Udział procentowy preferowanego wykształcenia pracowników  
w szczecińskich przedsiębiorstwach

Źródło:  Profile demograficzno-zawodowe pracowników w województwie zachodniopomorskim…, s. 166.

Ze względu na to, że pracodawcy mogli wskazać kilka rodzajów wykształcenia, 
suma prezentowanych wyników nie stanowi 100%. Jednakże główny trend można od-
czytać. Na rynku poszukiwani są głównie pracownicy z wykształceniem technicznym 
– średnim i wyższym. Ci ostatni będą sukcesywnie zastępować osoby z wykształceniem 
zawodowym. Analiza struktury poszukiwanych zawodów wskazuje na dużą rozbież-
ność pomiędzy poszukiwanym wykształceniem a poszukiwanymi zawodami. Według 
materiałów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie i prywatnych agencji pośredni-
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ctwa pracy najczęściej oferuje się miejsca pracy dla: sprzedawców, handlowców, kierow-
ców, monterów, pracowników biurowych i księgowych. Na szczecińskim rynku pracy 
kwalifikacje mieszkańców powinny być zatem wyższe, aniżeli wymagają tego zajmo-
wane stanowiska. W mieście nie ma wielu możliwości zmiany pracy, w związku z tym 
pracownicy godzą się na gorsze uposażenie i większe wymagania. Ta sytuacja w długim 
okresie rodzi rozgoryczenie i spadek motywacji, co odbija się na wydajności pracy. W pró-
bie na 192 badanych zatrudnienie miało 127 osób. Przy czym tylko 43 z nich było zado-
wolonych ze swojej pracy, tzn. uznali, że są dobrze opłacani, mają szansę na awans i nie 
czują się zagrożeni zwolnieniem. Pozostali (tj. 84 badanych) stwierdzili, że chętnie po-
rzuciliby dotychczasową pracę, gdyż albo są niezadowoleni z wynagrodzenia (45 osób), 
albo wykonują pracę niezgodną z ich wykształceniem (tj. poniżej swoich umiejętności 
– 25 osób), albo jednocześnie nie mają perspektyw na awans, lepsze zarobki i pracę 
zgodną ze swoimi umiejętnościami (14 osób).

Według materiałów PUP w Szczecinie z początku 2012 r. najliczniejsza grupa bez-
robotnych to między innymi: sprzedawca, technik-ekonomista, ekonomista oraz ślusarz. 
Natomiast najwięcej ofert pracy było skierowanych do: robotników gospodarczych, 
techników prac biurowych, sprzątaczek biurowych oraz monterów kadłubów okręto-
wych. Rozróżniono także zawody nadwyżkowe i deficytowe. Zawody nadwyżkowe to 
między innymi: ekonomista, technik telekomunikacji, inżynier zootechniki, inżynier 
mechanik oraz pedagog. Natomiast zawody deficytowe to: sprzedawca w branży mięs-
nej, pracownik ochrony fizycznej I stopnia, kierowca autobusu, monter rusztowań oraz 
glazurnik��. 

Wpływ decyzji politycznych na szczeciński rynek pracy

Brakuje dobrych pomysłów na rozwój miasta. W Strategii Rozwoju Szczecina przy-
jęto hasło: Szczecin miasto pływających ogrodów 2050, które zamiast przyciągać inwe-
storów, po prostu ich odstrasza. Idea jest również niezrozumiała dla mieszkańców mia-
sta. W badanej grupie 192 dorosłych szczecinian aż 74% z nich nie wiedziało, co 
powinno wpisać w rozwinięcie hasła. Natomiast w polu: Jakie inwestycje powinny być 
realizowane w szczecińskim regionie?, aż 9 na 10 pytanych odpowiedziało, że w Szcze-
cinie nie ma przemysłu. Tymczasem, jak wspomina Stanisław Korenik, w każdej gospo-
darce potrzebny jest tzw. biegun wzrostu. Biegun wzrostu jest punktem w przestrzeni 
(najczęściej miejskiej), w którym została zlokalizowana działalność przemysłowa, mają-
ca charakter podstawowy. Cechami tej działalności są dobre prosperity i liczne 

�� Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku, Wyd. PUP Szczecin, Szczecin 
2012, s. 20.
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powiązania z innymi dziedzinami działalności gospodarczej. Dzięki wzrostowi zatrud-
nienia i dochodów ludności przyciągane będą pozostałe dziedziny działalności. Kolejne 
lokalizacje powodują zaś, że obszar ten staje się atrakcyjny dla kolejnych podmiotów��. 
A zatem Szczecinowi potrzebni są inwestorzy, którzy będą tworzyć miejsca pracy przy 
produkcji, a potem rozwinie się sieć usług związanych z dystrybucją tych dóbr. Wśród 
oceniających dominowało stwierdzenie, że sytuacja na szczecińskim rynku pracy pogar-
sza się z roku na rok. Zadowolonych z obecnej sytuacji było niecałe 5% badanych, 27% 
uznało, że sytuacja jest,,w miarę’’ dobra, 45% zaznaczyło, że pogarsza się, a ponad 23% 
oceniło ją negatywnie. Ogólnie panuje zły nastrój – zarówno wśród świadczących pracę, 
jak i tych poszukujących pracy. Sytuacja wśród przedsiębiorców także nie jest lepsza, gdyż 
coraz częściej myślą oni o przeniesieniu swojego biznesu w inny region Polski.

Władze miasta szukają zatem nowych inwestorów, jednakże brak jasno określonego 
celu, a przede wszystkim – odpowiedniej infrastruktury drogowej, sprawiają, że Szcze-
cin przegrywa we wszystkich konkursach i projektach gospodarczych. Pozytywnie oce-
niane są natomiast starania władz miasta, by trudna sytuacja Szczecina i województwa 
zachodniopomorskiego została dostrzeżona przez rząd. Wsparcie władz centralnych jest 
bowiem konieczne, gdyż rośnie dystans Szczecina do pozostałych aglomeracji w Polsce, 
a jest on wynikiem w dużej mierze wieloletnich zaniedbań w zakresie krajowej infra-
struktury drogowej i kolejowej łączącej miasto z resztą kraju. Szczecin potrzebuje inter-
wencji rządowej, której główną częścią powinien być program inwestycji infrastruktu-
ralnych o dużej skali, które bezpośrednio i pośrednio ożywią szczeciński rynek pracy. 
Nie ulega wątpliwości, że jest to polska racja stanu, gdyż słaby, podlegający dalszej de-
gradacji Szczecin, to słaba, wyludniająca się Polska północno-zachodnia��.

Podsumowanie

Rynek pracy w Szczecinie podlegał w ostatnich latach gwałtownym przeobraże-
niom. Zmiany te były wynikiem złożonego spektrum uwarunkowań historycznych, spo-
łeczno-ekonomicznych, przestrzennych i demograficznych. Z przeprowadzonej analizy 
wynika, że jest to rynek niestabilny i bardzo podatny na wszelkie zmiany gospodarcze. 
Charakteryzują go wysoka stopa bezrobocia oraz zmniejszająca się ilość miejsc pracy 
w sferze produkcyjnej na rzecz miejsc pracy głównie w handlu. Wśród podmiotów gos-
podarczych dominują firmy mikro i małe, które mają stosunkowo wysokie wymagania 
wobec pracowników, ale nie mogą odpowiednio ich wynagrodzić. W związku z tym 

�� S. Korenik, Dysproporcje w rozwoju regionów Polski: wybrane aspekty, Wyd. AE we Wrocławiu, 
Wrocław 2003, s. 24.

�� Szczecin dla Ciebie…, s. 261.
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część osób mieszkająca w Szczecinie szuka miejsc pracy w innych państwach lub wy-
jeżdża do centrum Polski. Porównanie warunków pracy i wysokości zarobków wyjeż-
dżających z warunkami pracy i wysokością zarobków osób zatrudnionych na miejscu 
jest wyjątkowo niekorzystne dla tych drugich. Być może dlatego tak wielu szczecinian 
w badaniach negatywnie oceniło zmiany zachodzące na ich rynku pracy.

Jeżeli władze miasta – w swych staraniach o poprawę sytuacji gospodarczej Szcze-
cina – nie zostaną wsparte działaniami władz państwowych, to problem tzw. drenażu 
mózgów będzie się nasilał. Jest to sytuacja wyjątkowo niekorzystna dla miasta, które już 
boryka się z problemami związanymi ze starzeniem się społeczeństwa i brakiem cen-
nych inicjatyw na rynku pracy.
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Streszczenie

W latach 90. XX wieku Szczecin był w rankingach miastem takim, jak Wrocław czy Poznań. Dzisiaj jest to miasto 
z wielkimi problemami i niestabilnym rynkiem pracy. Dlatego też celami referatu było wytypowanie głównych dylema-
tów trapiących szczeciński rynek pracy oraz próba określenia środków zaradczych. Badaniem objęto wszelkie zmiany, 
które miały miejsce pomiędzy 2002 a 2011 rokiem.

Szczecin’s labor market problems in the years 2002–2011

In the 90s of the twentieth century Szczecin was in cities rankings, such as Wrocław and Poznań. Today it is 
a city with big problems and an unstable labor market. Therefore, the aim of article was to predict the major dilem-
mas that are characteristic for labor market of Szczecin and attempt to determine how to remedy these problems. 
The study included all the changes that took place between 2002 and 2011.

Translated by Jolanta Kondratowicz-Pozorska
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Introduction

In the literature of the subject, chiefly in Polish bibliography, infrastructure is most 
frequently dividend into economic and social infrastructure. According to Marek Rata-
jczak the term “social infrastructure” is well-established, apart from rare instances of 
limiting the concept of infrastructure only to economic infrastructure or to using en-
tirely different criteria of systemization. Whereas economic infrastructure is one of the 
names used next to its practical, though not semantic synonym, such as: production in-
frastructure�. A majority of economists use only one of the above terms of economic 
infrastructure, applying it to devices at local level as well as constructions important for 
the entire economy. In Zdzisław Karasta’s opinion, differentiating the terms of individ-
ual infrastructure components justifies the use of phrases such as technical infrastruc-
ture (facilities of local significance) as well as technical-economic infrastructure of the 

* Professor Grażyna Wolska, D.Sc., University of Szczecin, Chair of Economics. E-mail: grazyna.
wolska@wzieu.pl.

� M. Ratajczak, Infrastruktura w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 
w Poznaniu, Poznań 1999, s. 17.
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national economy (a selective set of basic systemic devices of prominent importance for 
the functioning and development of the economy of the entire country)�. 

In numerous publications in the field of economic sciences, transport and widely 
understood communications are unconditionally qualified as economic infrastructure�. 
Postal activity is a branch of communications. Thus, postal infrastructure can be defined 
as economic infrastructure. 

Selected problems of theory and practice of managing postal infrastructure

Postal infrastructure in Poland features many imperfections. The group of factors 
that have particularly contributed to poor condition of the postal infrastructure in Poland 
includes: research experience, implemented solutions in the economic practice and 
the state politics. These factors may be defined as being crucial due to their rank and 
scope of their influence.

The first of the factors listed concerns the inability of traditional scientific disci-
plines to encompass the subject and scope of research in the area of postal infrastructure 
in a comprehensive fashion, despite the fact that many fields of study have their own 
achievements and they indicate some of its developmental regularities. Meanwhile, 
mono-disciplinary approach appears to be insufficient for conducting a complete analy-
sis on postal infrastructure. Not attempting at this point to provide an overall evaluation 
of the degree of development and “maturity” of research on postal infrastructure, one 
can observe, be it based on knowledge of literature of the subject, that in Poland the 
mono-disciplinary approach continues to predominate. This approach undoubtedly 
brings many benefits, however, in many cases applying multi-disciplinary approach 
could be more advisable (co-existence of a number of fields), even more so an interdisci-
plinary approach (co-operation of a number of fields). The realities in the area of postal 
infrastructure constitute on the one hand an integrated whole, while on the other hand, 
they require co-operation with many entities and institutions. That is why, examination 
by separate disciplines of science is not only recommended, but it is necessary and justi-
fied, as it results from its complexity and interdisciplinary nature.

In light of the above arguments, one can deduce that in studying modern economy, 
including postal infrastructure, traditional – that is mono-disciplinary – approach will 
be less and less adequate, unsuitable in view of the complexity and instability of the 

� Z. Karst, Techniczno-ekonomiczna infrastruktura gospodarki narodowej, Wydawnictwo Nau-
kowe PWN, Warszawa–Wrocław 1986, s. 8.

� Other type of activity, e.g. power engineering, water management, environment protection, is 
also placed in the area of infrastructure, but with certain limitations. Cf. M. Ratajczak, Infrastruk
tura w gospodarce rynkowej…, s. 18–19.
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object of research. That is why, for a better understanding of the nature and principles of 
postal infrastructure operation, it is necessary to reconstruct the context of its opera-
tions. Therefore, one needs to refer to a variety of disciplines, from a wide ranging field 
of economics, through methodology of sciences, sociology, geography, demographics, 
mathematics and related disciplines, to the theory of organization and management, po-
litical sciences, international relations, law and ethics. Using the assistance of these dis-
ciplines is necessary, nevertheless research related to postal infrastructure ought not to 
be dominated by considerations, which essentially are to serve an auxiliary function. 
Postal infrastructure ought to remain the main focus of the research.

Comprehensive, simultaneous and scientific approach to all the issues related to 
postal infrastructure presents many difficulties, among the largest of such difficulties is 
bringing it to the rank of a research area. In Poland it is doomed to fail, since postal in-
frastructure has never evoked any particular interest among theoreticians and politicians 
alike. Overall, postal infrastructure, and thereby, postal services market, has been mar-
ginalized in Poland over subsequent decades both in the former political system – social-
ism, as well as in the present one – capitalism. One could say that it has always operated 
overshadowed by telecommunications services market, and presently by IT and logisti-
cal services. Whereas scientific research in this area has been successfully conducted in 
Germany, inter alia by the Scientific Institute of Communications Services (Wissen-
schafliches Institut für Kommunikationsdienste) and by the Federal Association of 
German Postal Service Providers (Bundesverband Deutscher Postdienst-leister e.V.)�. 
The effect of the scientific study is modern and efficient German postal infrastructure, 
which has contributed to a rapid development of postal services market and consequent-
ly the entire economy5. 

The second group of charges comprises the assessment of practical solutions in the 
field of postal infrastructure. There are many objections in this group. The chief ones 
are: inadequate solutions in the sphere of regulations and lack of comprehensive and 
cohesive state policy in postal infrastructure development.

It is worth commencing the deliberations regarding regulatory solutions in the do-
main of postal infrastructure in Poland by reminding that postal activity was one of the 
most regulated spheres of administration, featuring a significant degree of nationaliza-
tion of the means of production along with low dynamics of innovation implementation. 

� Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post, “Jahresbericht” 2002, Nr. 4, s. 65.
5 Analyses conducted on the European postal services markets and the state of postal infrastruc-

ture clearly demonstrate that through scientific research carried out and the state policy aimed at the 
development of postal infrastructure Germany has become a leader not only in the European postal 
services market, but in the global one as well. Cf. G. Wolska, Zmiany strukturalne rynku usług pocz
towych w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Rozprawy i Studia nr 597T, 
Szczecin 2005.
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Due to excessive state regulation and too slow reaction to changes, postal infrastructure 
had been developing relatively slowly. Consequently, a demand for liberalization and 
deregulation was put forward in order to remove administrative limitations and 
barriers.

Liberalization and deregulation was supposed to involve, above all, establishing 
market solutions. In other words, a change of the functions fulfilled by the state was to 
be based mostly on consolidating the autonomy of a regulatory office, as well as develop-
ing and implementing regulatory solutions facilitating depoliticizing and rendering the 
state operator of Poczta Polska independent. The aim of the planned transformation was 
to ensure substantial independence between the government, the office regulating the 
Polish postal services market and Poczta Polska. Figure 1 provides a graphic representa-
tion of the proposed links and interdependencies among the entities of the regulatory and 
real spheres in the Polish market of postal services. 

Fig. 1.  A model representation of links and interdependencies among the entities of the regulatory 
and real spheres in the Polish market of postal services

Source:  own work.

The solutions demonstrated in figure 1 would enable creating a new, more efficient 
structure of postal services market and they would streamline postal infrastructure. 
Granting a larger degree of independence to the office regulating the Polish market of 
postal services and to Poczta Polska would also enable a more effective use of its devel-
opment potential. The solutions would also facilitate these entities in adjusting to the 
needs of modern market, which demands flexible behaviour as well as quick and correct 
decision-making. It could also help in eliminating informal relations, which, as the prac-
tice demonstrates, have an adverse impact on managing postal infrastructure.
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However, the intended changes have not been fully carried out. Consequently, strong 
links between political and economic powers still exist in the Polish market of postal 
services. Political-regulatory tasks have not been separated from economic tasks. As a re-
sult, the state continues to actively engage in postal operations. It results in perpetuating 
the system in which the state at the same time:

−	 defines the legal framework for postal market operation,
−	 jointly with Poczta Polska manages postal infrastructure,
−	 sets the rules of operation for entities in the postal services market,
−	 is a sole shareholder of Poczta Polska Spółka Akcyjna,
−	 is a body to which the regulatory office is directly answerable.
This constellation creates a danger that the state may not take a completely objective 

position vis-à-vis all the participants of the postal services market. The system also dem-
onstrates that the privileged position Poczta Polska enjoys did not trigger the practice of 
any significant entrepreneurship or efficiency in maintaining and developing postal in-
frastructure.

The next charge regards the lack of comprehensive and cohesive state policy in the 
area of postal infrastructure. As mentioned before, it is difficult to carry out quick and 
radical changes in the area of postal infrastructure. However, the fact that such changes 
require relatively long time does not justify an assumption that a quick and at the same 
efficient change is impossible. One can risk a claim that accelerating postal infrastruc-
ture development is realistic, all the more so that the process can be observed in many 
countries (Germany, the Netherlands, Austria). The problem of a relatively slow pace of 
postal infrastructure modernization and development so far lies above all in the lack of 
a clearly defined concept, and consequently a devised and consistently implemented 
development strategy. Therefore, devising a comprehensive program in the area of oper-
ating and using postal infrastructure requires the state to concentrate on long-term plan-
ning, and not, as has been the case so far, on current management and solving of immedi-
ate problems. To achieve the assumption so defined, it is necessary to introduce changes 
to the state policy so far, which involve chiefly creating a strategy of infrastructural 
transformations in the Polish market of postal services. As has already been emphasized, 
solving those problems would facilitate the development and modernization of postal 
infrastructure, which due to a long period of negligence requires a long-term, compre-
hensive and cohesive development strategy.

Alternative paradigm of postal infrastructure development in Poland

Creation of every infrastructural network, including a postal network, is capital-in-
tensive and time-consuming. Investments in postal infrastructure need substantial out-
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lays and longer time, which is especially true of the network for providing universal 
services6. For many potential postal operators it constitutes a barrier to entering the mar-
ket of postal services. All the more that in the area of postal business no extensive op-
portunities of network leasing exist, as is the case in the telecommunications services 
market. In other words, possessing significant financial means is not sufficient to create 
postal infrastructure. In order to create such a network, especially a network for provid-
ing universal postal services, an additional essential factor is time. 

Capital intensiveness and the time required for building postal infrastructure is the 
reason why operators interested in providing postal services can only establish small, 
regional postal networks. However, one needs to realize that these types of networks will 
not enable achieving the economies of scale necessary for a sound operation of a given 
operator. Whereas creating nationwide postal infrastructure with conditions adequate 
for the provision of postal services, especially universal ones (as mentioned earlier), 
is not a question of a short time, even for operators with start-up facilities and significant 
financial resources.

Taking the above findings into consideration, it can be assumed overall that the fol-
lowing factors constitute a significant obstacle to private operators in building a nation-
wide postal infrastructure: 

−	 incurring substantial sectoral investments not easily reversible, for instance, 
linked with the establishment of dispatching-sorting centres,

−	 overcoming difficulties related to the need of integrating various technical sys-
tems, informational and organizational solutions within the framework of own 
postal infrastructure,

−	 incurring outlays necessary to build a reputation for an founded company.

6 Although it is obvious that universal postal services must be provided, it is not unequivocally 
defined which services they ought comprise. The definition of a universal postal service is imprecise 
not only in Poland. Also in other EU countries the term has remained undefined so far. In Poland the 
following services are categorized as universal:
a) accepting, transporting and delivering:

− letters weighing up to 50 g, including registered mail and insured letters,
− parcels weighing up to 10 000 g, including insured parcels,
− letters for the blind,

b) delivery of parcels weighing up to 20 000 g sent from abroad,
c) executing postal orders,
rendered for home and foreign postal traffic in the territory of the Republic of Poland, in a uniform 
manner, on comparable conditions and at affordable prices, maintaining the quality required by the 
law and ensuring emptying a post box at least once daily and delivering letters at least on every work-
ing day and not fewer than 5 days a week. Cf. The Post Services Law of 12 June 2003. Journal of Laws 
nr 130, poz. 1188; Act of 18 March 2004 amending – the Postal Services Law. Journal of Laws nr 69, 
poz. 627.
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Assuming that the presented considerations are correct, one can risk concluding that 
private postal operators will not be competitive for a long time in relation to the public 
postal operator of Poczta Polska.

However, making such an assumption does not mean that it is impossible to establish 
conditions facilitating a better use of postal infrastructure and thereby increasing the 
competitiveness of the Polish market of postal services. However, it requires a resolution 
of the following issues:

1. Devising clearly defined rules of co-operation, involving mutual collaboration, 
penetration and complementation of the competences of the regulatory office, the 
state and Poczta Polska, which administers postal infrastructure. Previous experi-
ence shows poor information flow between these entities. It hinders the conduct 
of an in-depth and comprehensive analysis, assessment and control of postal 
structure operation.

2. Defining the rules of access to postal infrastructure. Poczta Polska as its admin-
istrator ought to have clearly specified instructions concerning the rules of using 
postal infrastructure, including above all postal centres, by other postal opera-
tors�. Effective instruments of such regulation ought to be:
−	 defining a minimum number of dispatches, whose accumulation by a competi-

tor enables such entity to use the network of the dominant operator,
−	 administrative confirmation of prices or administrative setting of prices 

charged for the same service by the dominant entity, in case when operators 
find it impossible to come to an agreement in that respect. 

3. Solutions concerning addressing possible complaints of non-public postal opera-
tors, which result from blocking access to postal infrastructure by the public op-
erator8. 

To achieve that aim, it is essential to define a model of postal infrastructure develop-
ment that will set the order and scope of implementing intended undertakings. The mod-
el ought to address above all issues such as:

−	 trends occurring in the European and global markets of global services as well as 
behaviour of private postal operators in the national market of postal services,

−	 intensifying research of multi-disciplinary and inter-disciplinary character,
−	 social costs,

� On condition, however, that a competitor has a right to handle given postal dispatches.
8 All-Poland postal infrastructure enabling reaching all the existing and potential clients is in pos-

session of Poczta Polska. The situation will most probably change only in 2013, when a new Post 
Services Law will enter into force. According to its provisions, Poczta Polska, similarly to Telekomu-
nikacja Polska SA before, will be obliged to make postal network available to other operators render-
ing postal services. Meanwhile Poczta Polska, blocking its competition, prevents other postal opera-
tors from accessing its network.
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−	 financial resources that the state can allocate from the budget to support the de-
velopment of postal infrastructure (it chiefly concerns the government making 
reliable declarations, informing of the scale and sources of financial resources 
allocated to that aim, as well as the subsequent governments accepting and con-
tinuing such an adopted strategy),

−	 timeframe.

Conclusions

Devoting considerable attention to adaptive actions, aimed at developing postal infra-
structure, results from the conditions of postal services market operation9 and conse-
quently the need to subject postal infrastructure to new rigors of verifying efficiency. 
The verification concerns both the questions of the conduct of state representatives, and 
of business entities. It is also worth considering the impact that the state’s undertaking or 
failing to undertake the proposed changes would have on the economic situation of the 
country. With a high degree of probability, one can assume that the positive effects would 
include:

1. Increased importance of the Polish market of postal services and of the public 
postal sector, thanks to modern postal infrastructure, involving new technologies, 
including in particular IT network, which enables quick and efficient information 
flow. It will above all result in an increased concentration of business activity of 
foreign companies – technological and economic leaders – in the territory of Po-
land.

2. Accelerated integration of the Polish economy with better developed and better 
equipped economies, whose resources, capabilities and trade markets will create 
extensive possibilities for Poland raising its international efficiency. 

3. Further activation of competition, which will affect the increase of the range and 
quality of postal services on offer and their lower prices, mostly through introduc-
ing a reliable cost calculation of producing postal services and starting up mecha-
nisms of their market verification in price-cost relations. Above all, it will elimi-
nate unjustified cost and price increases, covering the effects of wasteful and poor 
management.

4. Disburdening the state budget by engaging private capital in developing postal 
infrastructure.

9 Within the framework of the recommendations of directive 2008/6/EC of the European Parlia-
ment and of the Council of 20 February 2008, called directive III, all the EU countries are obliged to 
fully liberalize the national markets of postal services, including above all to remove the area re-
served to national public postal operators, by the end of 2012. 
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5. Creating a possibility for Polish postal operators, chiefly for the public postal 
operator, to participate in globalization processes and in the processes of interna-
tionalization of postal services market.

6. Reducing development disproportions of the Polish market of postal services in 
relations to highly developed European Union countries. 

If the state fails to undertake the actions aimed at modernization and development of 
postal infrastructure, it can be presumed that such a decision will spur many more ad-
verse consequences. The effects of failing to make such decisions would include, inter 
alia:

1. Lower attractiveness of Poland’s location, among other things, on account of 
a limited offer of postal services, especially those based on the most advanced 
production technologies. Currently a wide range of postal services and the speed 
of information processing gains more and more significance for companies, one 
could even assume that it is becoming one of the most important strategic re-
sources of every business entity.

2. Emergence of a barrier, which will significantly restrict the development of inter-
national economic and non-economic relations. Poor postal infrastructure, inco-
hesive with the postal infrastructure of the remaining European Union countries, 
will hinder co-operation of international enterprises and institutions. 

3. Continued consolidation of convenient attitudes, not demonstrating entrepreneur-
ship or inclinations to risk-taking by the representatives of both the state authori-
ties and the personnel managing the public postal operator. It will cause an al-
ready weak position of the public postal operator in the Polish and European 
market of postal services to grow even weaker. 

4. Increase of developmental disproportions of the Polish public postal operator in 
comparison to public postal operators in highly developed European Union coun-
tries. Present legal and economic situation prevents Poczta Polska from undertak-
ing independent, quick decisions suited to the market requirements. This situation 
limits the development of postal infrastructure to a significant degree.

5. Dominating the Polish market of postal services by leading, economically strong 
foreign postal operators.

The arguments presented in the article lead to a conclusion that current postal infra-
structure, being far from satisfactory, is a result of the country politics, oriented to short-
term actions. In fact, one is under an impression that the changes undertaken so far fo-
cused chiefly on implementing the most urgent recommendations imposed by the 
European Union. Therefore, it is evident that such conduct failed to create the conditions 
that would enable the development of postal infrastructure. The process was also not 
facilitated by frequent changes of the government, and consequently – frequent changes 
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of the personnel managing Poczta Polska. The effect of the state politics conducted in 
such a fashion lacks clearly defined development plans, both for the entire market of 
postal services, as well as for postal infrastructure. In such circumstances, creation of 
a strategy for the development of postal infrastructure ought to become a priority. 
To achieve that goal, it is necessary that a model of changes is defined, providing the 
order and scope in which these undertakings would be implemented.
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Summary

The aim of the article is to conduct a multidirectional evaluation of the solutions implemented in the field of the 
Polish postal structure’s development as well as to define the role of the state as the main force influencing the direction 
of this development. The intention of the author is to conduct a theoretical study, i.e. to attempt to embrace a wide 
concept of the postal infrastructure and its features. Therefore the features concerned with technical or branch under-
standing of the issue were not included. Multidimensional view of the problems is also an important scope of the paper. 
It results from the opinion that in the field of postal infrastructure’s studies comparative research is much needed and 
it should aim to prove the importance of the infrastructure in the Polish economy. 

Infrastruktura pocztowa wobec wyzwań współczesności. Wybrane problemy badawcze

Celem artykułu jest wielokierunkowa ocena rozwiązań w obszarze rozwoju infrastruktury pocztowej w Polsce 
oraz określenie roli państwa jako głównego kreatora kierunku i intensywności jej rozwoju. Intencją autorki było zacho-
wanie teoretycznej formy rozważań, a więc próba wydobycia tego, co dotyczy szeroko rozumianej infrastruktury pocz-
towej i cech ją określających, dlatego nie uwzględniono w artykule tych wszystkich właściwości, które znaleźć można 
w opracowaniu ujmującym ten aspekt tylko z punktu widzenia technicznego i gałęziowego. Zamiarem opracowania jest 
też relatywnie wielostronne ujęcie problematyki badawczej. Przyczyną takiego podejścia jest przekonanie, że w ob-
szarze badań związanych z infrastrukturą pocztową konieczne są również badania porównawcze, których efektem 
powinno być udowodnienie jej dużego znaczenia w polskiej gospodarce.

Tłumaczyła Grażyna Wolska
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Wprowadzenie

Przełom XV i XVI wieku to początek nowego okresu w dziejach Europy. Odkrycia 
geograficzne, pociągające za sobą rozwój handlu międzynarodowego, postęp technicz-
ny, który spowodował dynamiczny wzrost produkcji w rzemiośle i rolnictwie, rodzenie 
się świadomości narodowej w społeczeństwach europejskich, czego efektem było two-
rzenie się państw narodowych – to wszystko przyczyniło się do powstania gospodarki 
towarowo-pieniężnej. Do tego trzeba dodać zjawisko wielkiego ruchu religijnego, zwa-
nego reformacją, który osłabił pozycję Kościoła katolickiego i skierował myśl ludzką na 
nowe tory, uwalniając ją od wpływu kanonistyki. Wszystkie te czynniki wpłynęły na 
rozwój nowej doktryny ekonomicznej, a zarazem polityki gospodarczej, zwanej merkan-
tylizmem. Rozwinął się on we wszystkich krajach Europy, przybierając jednak różny 
charakter w zależności od sytuacji społeczno-gospodarczej państwa oraz jego narodo-
wych interesów. Wśród wielu ważnych problemów poruszanych w pracach merkantyli-
stów na plan pierwszy wysuwają się zagadnienia pieniężne. Merkantyliści zrozumieli 
bowiem, że pieniądz jest jedną z najważniejszych kategorii ekonomicznych.

*  Prof. dr hab. Urszula Zagóra-Jonszta pracuje w Katedrze Ekonomii Uniwersytetu Ekonomiczne-
go w Katowicach. E-mail: urszula.zagora-jonszta@ue.katowice.pl.



Współczesne Problemy Ekonomiczne 
nr 6 (2013)

66

L
ib

e
r

a
li

z
a

c
ja

Celem artykułu jest przedstawienie sławnego w swoim czasie sporu, dotyczącego 
przebiegu reformy monetarnej i realizowanej polityki pieniężnej w XVI-wiecznej Pol-
sce, jaki toczył się między dwoma znanymi bulionistami� – Mikołajem Kopernikiem i Ju-
stusem Ludwikiem Decjuszem. Wydaje się również, że był to pierwszy tak znany spór 
w polskiej literaturze ekonomicznej. Wśród merkantylistów powszechna była świado-
mość potrzeby zreformowania systemu pieniężnego. Dyskutowano na ten temat, jednak 
nie wypracowano konsensusu. Mimo upływu prawie pięciuset lat od owego sporu pew-
ne wątki zawarte w poglądach merkantylistów wydają się nadal aktualne, a przede 
wszystkim stanowią podstawy uznawanych dziś teorii pieniężnych. Wiele ówczesnych 
spostrzeżeń do dziś nie straciło na znaczeniu. Z tego chociażby powodu warto sięgnąć 
do tematu.

Wzrost znaczenia stanu szlacheckiego, rozwój gospodarki i rynek pieniężny

W drugiej połowie XIV w. na tronie polskim, po śmierci Kazimierza Wielkiego, 
zasiadł Ludwik Andegaweński, król Węgier. Chcąc zapewnić jednej ze swych córek 
tron, zgodził się na nadanie szlachcie przywilejów, ograniczających władzę królewską. 
Od tej pory stan szlachecki stał się podmiotem polityki, reprezentującym interesy pań-
stwa, niezależnie od planów dynastii. Po przywileju koszyckim (1374 r.), bo o nim mowa, 
posypały się następne. Już Władysław Jagiełło, chcąc z jednej strony potwierdzić swoje 
prawa do tronu, a z drugiej – zapewnić sukcesję swoim synom (Władysławowi i Kazi-
mierzowi), nadał temu stanowi w 1388 r. w Piotrkowie kolejne przywileje. Za nimi po-
szły dalsze, ponieważ każdy następny władca musiał nie tylko potwierdzić dotychczaso-
we przywileje, ale jeszcze je rozszerzyć. W ten sposób przywileje wydane pod koniec 
XIV i w pierwszej połowie XV wieku zmieniały ustrój państwa, tworząc podwaliny 
państwa szlacheckiego i jego instytucji: Senatu i Sejmu. Skutkiem tego było zaostrzenie 
sporu między szlachtą i magnaterią, która również walczyła o potwierdzenia dominacji 
w życiu politycznym i gospodarczym. Spotkało się to z ostrym sprzeciwem „braci młod-
szych” (szlachty), którzy zintensyfikowali działania na rzecz nowych ustępstw ze strony 
króla, osiągając uprzywilejowaną pozycję w państwie�. Jednocześnie eliminowanie 
mieszczan i chłopów z życia gospodarczego zaciążyło na przyszłych losach Rzeczypo-
spolitej.

� Bulionizm to nazwa pierwszego etapu merkantylizmu, pochodząca od słowa bullion, oznaczają-
cego sztabkę złota lub srebra, szerzej – pieniądze.

� W. Kula, Rozwój gospodarczy Polski w XVI–XVII w., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
1993; J. Marciszewski, Szlachta polska i jej państwo, Wiedza Powszechna, Warszawa 1986, s. 55–74; 
A. Sucheni-Grabowska, Spory królów ze szlachtą w złotym wieku, Krajowa Agencja Wydawnicza, 
seria wydawnicza: Dzieje narodu i państwa polskiego, Kraków 1989, s. 7–54.
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Początkowo jednak, mimo sukcesywnego ograniczania władzy królewskiej, gospo-
darka dobrze się rozwijała. Dobra koniunktura gospodarcza utrzymywała się niemal 
przez całe szesnaste stulecie, sprzyjając nie tylko rozwojowi rolnictwa, ale również rze-
miosła, przemysłu i handlu. 

W efekcie utowarowienia produkcji rolnej polska gospodarka w XVI wieku została 
włączona do europejskiego systemu gospodarczego, zyskując w niej specjalizację rolni-
czo-hodowlaną (monokultura zbożowa pojawiła się dopiero w XVII wieku). Rozwój go-
spodarki folwarczno-pańszczyźnianej, nastawionej na produkcję i eksport płodów rol-
nych oraz przetwarzanie produktów rolniczych, nie powodował jeszcze negatywnych 
następstw dla innych działów gospodarki narodowej. Dopiero wiek następny przyniósł 
pogorszenie sytuacji w tym zakresie. Bardzo opłacalny był eksport polskiego zboża, co 
dodatkowo umacniało pozycję szlachty. Polska przez długie dziesięciolecia utrzymywa-
ła dodatnie saldo bilansu handlowego. Napływ kruszców szlachetnych przyczyniał się 
do pobudzenia wzrostu gospodarczego�. Nie bez powodu wiek XVI nazywany jest „zło-
tym wiekiem” Polski. 

Merkantylizm jako doktryna ekonomiczna i zarazem polityka gospodarcza skupia 
swoją uwagę na problemie bogactwa, pojmowanego, zwłaszcza w pierwszym okresie, 
jako zasób dużej ilości środków pieniężnych. W takim ujęciu rozumieli go również pol-
scy merkantyliści i szerzej polskie społeczeństwo reprezentowane przez posłów, którzy 
już w statucie sejmu w Radomiu z 1505 r. wyraźnie stwierdzili, że „ze zgromadzenia 
złota bywa rozmnożenie bogactw”�.

Tymczasem odkrycia geograficzne pociągnęły za sobą grabież kolonii i rozwój han-
dlu zagranicznego. Skutkiem tego był wzrost znaczenia kupców i napływ kruszców do 
Europy. Z kruszcu wybijano monety i puszczano je w obieg. Spowodowało to zjawisko 
wzrostu cen, zwane później „rewolucją cen”. Stopniowo zmieniała się mentalność spo-
łeczeństwa – z „być” na „mieć”. Kupcy nie kryli, że ich nadrzędnym celem jest bogace-
nie się. Zaczęto zdobywać pieniądze dla samego ich posiadania. Pogoń za pieniądzem 
najdobitniej wyraził sam Krzysztof Kolumb, stwierdzając: „Złoto jest wspaniałą rzeczą 
– ktokolwiek je posiada, jest panem wszystkiego, czego zapragnie. Przy pomocy złota 
można nawet wprowadzić duszę do raju”5. Rosła rola funkcji tezauryzacji. Cyrkulacja 
czystego kruszcu tworzyła skarb – zasób kapitału pieniężnego, który jeśli nawet był 
chwilowo niezaangażowany, mógł w przyszłości stanowić źródło dodatkowych inwesty-

� N. Davies, Boże Igrzysko. Historia Polski, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Warszawa 
2001, s. 214.

� Volumina Legum, Petersburg 1859, t. I, s. 306; cyt. za: Merkantylistyczna myśl ekonomiczna 
w Polsce XVI i XVII wieku. Wybór pism. Wyboru dokonali J. Górski i E. Lipiński, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 1958, s. VI.

5 J.K. Galbraith, Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna, Państwowe Wydawnictwo Eko-
nomiczne, Warszawa 1991, s. 47.
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cji. Dlatego bardzo ważne było utrzymanie stałej wartości kapitału pieniężnego, co gwa-
rantował pieniądz „dobry”, o niezmiennej sile nabywczej.

Silny i stabilny pieniądz był gwarantem siły i potęgi kraju, tymczasem już od cza-
sów późnego średniowiecza pojawił się w Europie proceder psucia pieniądza, który 
przeszkadzał akumulacji bogactwa. Wielu merkantylistów pisało o tym, iż handel mię-
dzynarodowy, dostarczający krajowi bogactwa, był zarażony „złym” pieniądzem. Za-
równo szlachta i mieszczanie, jak również kupcy byli zainteresowani ujednoliceniem 
systemu pieniężnego, uporządkowaniem obiegu pieniądza i ustanowieniem dobrej, peł-
nowartościowej monety. Problem stał się na tyle poważny, że często poruszano go w li-
teraturze merkantylistycznej. 

Proceder „psucia” pieniądza („podlenia” monety) i brak jednolitego systemu mone-
tarnego dotknął również Polskę. Na początku XVI w. w Rzeczypospolitej istniały trzy 
systemy pieniężne: polski, litewski i pruski, w obiegu krążyło aż 17 rodzajów monet 
o różnej wartości i różnej zawartości kruszcu, a kursy monet ciągle się zmieniały. 
To utrudniało kontakty handlowe z zagranicą. Przed reformą z 1526 r. w obiegu były 
czerwone złote, zwane też polskimi florenami, stanowiące równowartość 30 groszy. 
„Grosz dzielił się na 18 denarów, nazywanych też obolami, a więc złoty liczył 540 dena-
rów. Jednocześnie używane były grzywny liczące po 4 wiardunki lub fertony, wiardu-
nek liczył 6 skojców, a skojec 2 grosze, z czego wynika, że grzywna liczyła 48 groszy, 
a zatem 864 denary. Skojce dzieliły się prócz tego na 4 półgroszki lub kwartniki, a więc 
2 kwartniki stanowiły 1 grosz, 60 kwartników 1 złoty, a 96 – grzywnę”6. Zawiły sposób 
liczenia komplikowało dodatkowo istnienie różnych grzywien i kwartników. Grzywny 
były polskie i chełmińskie. „Kwartników różnej wartości było 7; inną wartość miały 
półgroszki z czasów Jagiełły, inną z czasów Aleksandra, Olbrachta czy Zygmunta Sta-
rego, a jeszcze inną półgroszki świdnickie”�. Jeśli do tego dodać, że w obiegu były rów-
nież pieniądze węgierskie, czeskie i duża ilość fałszywych o różnej zawartości srebra, 
trudno się dziwić, że problem reformy pieniężnej często był poruszany na licznych sej-
mikach obradujących w początkach XVI w. Próbę ujednolicenia waluty rozpoczął już 
w 1501 r. król Aleksander Jagiellończyk, wybijając w mennicy wileńskiej półgrosze i de-
nary według wzoru polskiego. W tymże roku sejm elekcyjny w Piotrkowie uchwalił, aby 
Korona i Litwa miały wspólną monetę, różniącą się tylko herbami. Nie weszło to jednak 
w życie ze względu na większą zawartość kruszcu półgroszków litewskich oraz chęć 
zachowania przez Litwę pewnej odrębności. Mimo podjętych prób nie udała się również 
unifikacja waluty z Prusami. Zbyt silny był opór Gdańska, Torunia i Elbląga, które czer-
pały korzyści z bicia monet. Na przeszkodzie stanęły również wojny prowadzone przez 

6 Rozwój polskiej myśli na ekonomicznej przestrzeni wieków, red. S. Czaja, Wyd. Akademii Eko-
nomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1997, s. 19.

� Tamże.
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Koronę. Dopiero Zygmunt Stary w 1519 r. zażądał, aby Wielki Mistrz nie wybijał monet 
bez zgody króla polskiego i rady ziem pruskich, co Prusy przyjęły z wielką niechęcią 
i odwlekały realizację.

Reforma pieniężna w koncepcji Mikołaja Kopernika

W pierwszej połowie XVI w. sprawy monetarne wysunęły się na czoło zagadnień 
ekonomicznych Rzeczypospolitej szlacheckiej. Reforma pieniężna wydawała się palącą. 
W działania na rzecz poprawy i ujednolicenia waluty włączył się Mikołaj Kopernik 
(1473–1543). Jako administrator kapituły warmińskiej osobiście odczuwał skutki „psu-
cia” pieniądza i wzrostu cen. W latach 1517–1526 napisał kilka memoriałów dotyczą-
cych naprawy pieniądza, w 1526 r. zaś skierował obszerne pismo do swojego adwersarza 
Decjusza, doradcy króla polskiego. Memoriały były kierowane do obradujących sejmów 
i sejmików, niewielu posłów jednak rozumiało, o co w nich chodzi. Tymczasem ujedno-
licenie waluty, o które tak ostro zabiegał, okazało się sprawą niezwykle trudną, ponie-
waż miasta pruskie posiadające prawo mennicze nie były zainteresowane wprowadze-
niem wspólnego pieniądza. Zygmunt Stary wielokrotnie podejmował próby wywarcia 
nacisku na Prusy w tej kwestii. W ordynacji dla ziem pruskich z kwietnia 1521 r. zawarł 
żądanie, aby pod jednym monarchą bita była jedna moneta. Ostatecznie sprawy mone-
tarne stały się przedmiotem dyskusji podczas sejmiku w Grudziądzu w marcu 1522 r. 
i nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Kopernik wygłosił tam referat O szacunku 
monety, w którym zaproponował reformę, opartą na: 

−	 uchwale „przedniejszych obywateli”,
−	 pozostawieniu tylko jednej mennicy, bijącej pieniądze dla całego obszaru (na-

stępnie pod ostrzałem krytyki zgodził się na istnienie dwóch mennic),
−	 jednoczesnym wprowadzeniu nowej monety i wycofaniu starej,
−	 zrównaniu wartości monety pruskiej z polską poprzez wybijanie z funta czyste-

go srebra 20 grzywien dwudziestogroszowych,
−	 pilnowaniu, aby nie wypuszczono zbyt wielu monet do obiegu,
−	 jednoczesnym wyemitowaniu wszystkich monet i odnawianiu ich co 25 lat ze 

względu na fizyczne zużycie. 
Powyższe propozycje spotkały się z ostrą reakcją patrycjatu największych miast 

pruskich i przedstawicieli Zakonu Krzyżackiego. Opór Prus był tak silny, że nawet zapis 
w konstytucji ziem pruskich z kwietnia 1526 r., nakazujący wycofanie z obiegu dotych-
czasowej monety i posługiwanie się nową, dostosowaną wartością do polskiej, obowią-
zującej na obszarze Królestwa i Litwy, nie spowodował szybkiej realizacji. W końcu 
jednak, w 1528 r., mimo licznych sprzeciwów i umyślnego odwlekania w czasie, udało 
się wprowadzić wspólny system monetarny dla Polski i Prus, umożliwiający tworzenie 
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się jednolitego rynku krajowego. Wyeliminowano z obiegu sfałszowaną monetę świdni-
cką, co też przyczyniło się do powstania stabilnych stosunków pieniężnych, które prze-
trwały do początku XVII wieku8.

Memoriały Kopernika odnoszące się do kwestii pieniężnych, w tym przede wszyst-
kim sposób bicia monety, przyniosły mu opinię jednego z największych autorytetów 
w tej dziedzinie w renesansowej Polsce. Zdaniem Edwarda Lipińskiego od czasu ukaza-
nia się w 1335 r. pracy Mikołaja Oresmiusza, biskupa z Lisieux: „nie było w literaturze 
rozprawy o pieniądzu tak precyzyjnej, tak wolnej od tradycji średniowiecza, tak samo-
dzielnej, tak zgodnej z nowo powstającym typem stosunków ekonomicznych”9. Faktycz-
nie Kopernik przywiązywał ogromną wagę do kwestii pieniężnych. Świadczy o tym to, 
iż wśród czterech najważniejszych przyczyn upadku państw, wymienionych w pracy 
z 1526 r., obok niezgody, wielkiej śmiertelności i niepłodności ziemi, znalazła się czwar-
ta – spodlenie pieniądza�0. Kopernik opisywał, jak proceder ten przyczynił się do upad-
ku gospodarczego Prus.

Kopernik dostrzegał właściwie wszystkie współczesne funkcje pieniądza. Prefero-
wał teorię kruszcową, twierdząc, iż tylko pieniądz o dużej zawartości kruszcu, czyli 
dużej sile nabywczej, dobrze spełnia swoje zadanie. Mocno podkreślał, że władca nie 
może czerpać korzyści z wybijania pieniędzy, ponieważ doprowadzi to do osłabienia 
państwa. W obiegu powinny krążyć tylko monety dobre, pełnowartościowe, gdyby bo-
wiem obracano jednocześnie i dobrymi, i spodlonymi, te dobre albo uciekłyby za grani-
cę, albo wycofywano by je z obiegu w celu tezauryzacji lub przetopienia, te złe zaś słu-
żyłyby do obsługi transakcji. W traktacie Monetae cudendae ratio z 1526 r. Kopernik 
pisze: „Gdy zaś zgoła nieodpowiednie jest wprowadzać monetę nową i dobrą, kiedy w obie-
gu pozostaje nadal stara gorsza – o ile tu bardziej pobłądzono, kiedy do dawnej, lepszej 
monety, pozostawionej w obiegu, wprowadzono nową gorszą, która nie tylko zaraziła 
dawną, ale (…) z obiegu ją wypędziła. (…) A gdy stare owe solidy już z obiegu całkowi-
cie znikną, (złotnicy – przyp. U.Z.J) wybierają stopniowo co lepsze, pozostawiając stos 
podlejszych monet”��. Przyczyn spodlenia monety było kilka: zbyt mała zawartość 
kruszcu szlachetnego, niedowaga, starcie na skutek długotrwałego użycia lub wszystkie 
naraz. W tym stwierdzeniu Kopernik zawarł prawo mówiące o tym, że pieniądz gorszy 
wypiera z obiegu pieniądz lepszy. W polskiej ekonomii mówi się o prawie Kopernika–
Greshama, aczkolwiek, jak twierdzi E. Lipiński, w memoriale Greshama nie zrodziło się 

8 E. Lipiński, Studia nad historią polskiej myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 1956, s. 31.

9 Tenże, Historia powszechnej myśli ekonomicznej do roku 1870, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 1968, s. 78.

�0 Tenże, Studia…, s. 29.
�� Mikołaja Kopernika rozprawy o monecie i inne pisma ekonomiczne oraz J.L. Decjusza traktat 

o biciu monety, oprac. J. Dmochowski, Gebethner i Wolf, Warszawa 1923, s. 62. 
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sformułowanie tego prawa��. Spór o autorstwo trwa i pewnie nigdy nie będzie można go 
jednoznacznie rozstrzygnąć. John Kenneth Galbraith przypisuje je Mikołajowi Ores-
miuszowi. W ogóle nie wspomina o Koperniku. Na koniec swoich wywodów stwierdza: 
„Oresme zauważył tę tendencję pełne dwa stulecia wcześniej (przed Tomaszem Gresha-
mem – przyp. U.Z.J) i prawdopodobnie nawet on nie był w tym zakresie pierwszy, po-
nieważ jest to rodzaj odkrycia, którego każdy może sam dokonać”��.

Można by również uznać Kopernika za prekursora ilościowej teorii pieniądza na 
podstawie stwierdzenia, że moneta „...traci na szacunku szczególniej wskutek nadmier-
nej jej ilości”��. Nie rozwija jednak dalej tego wątku, dlatego wśród historyków myśli 
ekonomicznej panują rozbieżne poglądy. Na przykład E. Lipiński wyraźnie zaprzecza, 
jakoby wielki astronom uzależniał wartość pieniądza od jego ilości w obiegu.

Kopernik upatrywał w podleniu pieniądza przyczyny wzrostu cen. Według niego to 
zawartość czystego kruszcu wpływała na jego siłę nabywczą, nie zaś stempel, znak 
władzy. Wśród tych, którzy zyskiwali na podleniu monety, wymieniał chłopów płacą-
cych stałe czynsze, krajowych kupców i rzemieślników sprzedających towary według 
wartości złota, złotników ciągnących zyski z przetapiania monet oraz tych, którzy mieli 
prawo wybijania pieniędzy. Do tracących na tym procederze należeli wszyscy ci, którzy 
żyli ze stałych dochodów oraz w długim okresie również kupcy trudniący się handlem 
zagranicznym. Mocno podkreślał, że posługiwanie się dobrą monetą leży w interesie 
całego kraju, całego społeczeństwa15.

Spodlony pieniądz, zdaniem Kopernika, hamuje wymianę zagraniczną, bo nikt 
przecież nie chce sprzedawać swoich towarów za lichą monetę. Dlatego kupcy trudniący 
się handlem zagranicznym, w przeciwieństwie do kramarzy, czyli kupców obracających 
towarem na rynku wewnętrznym, byli zainteresowani silnym, zdrowym pieniądzem. 
Dyskutował na temat pieniądza z innym specjalistą w tym zakresie – Decjuszem. W li-
ście do niego pisał: „Kupcy swoje towary sprzedają według wartości złota i srebra, a nie 
szacunku monety (...), której lichotę wyrównują liczbą (...) żadnym bowiem szacunkiem 
ani jakimkolwiek surowym rozporządzeniem, liczba 40 groszy (...) nie może być ze-
pchnięta (...) na 30 groszy, jeżeli pozostanie pierwotna ich wartość. Boć nikogo nie mogę 
zmusić, aby sprzedał mi złotego za 30 groszy, jeżeli w 30 groszach znajdowało się znacz-
nie mniej srebra niż w złotym”16. 

W Polsce obok monet krajowych krążyły w obiegu również zagraniczne monety 
złote. Najdawniejszymi były floren włoski i dukat węgierski, a także dukat Łokietka 

�� E. Lipiński, Studia..., s. 33.
�� J.K. Galbraith, Ekonomia w perspektywie…, s. 41.
�� Mikołaja Kopernika rozprawy..., s. LVI, wstęp.
15 E. Lipiński, Historia…, s. 79–80.
16 Tamże, s. 178.
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wybity z okazji koronacji w 1320 r. W ciągu wieków zmieniał się stosunek monet złotych 
do srebrnych. Na skutek deprecjacji tych ostatnich pod koniec XV w. za dukata płacono 
30 groszy (30 groszy nazwano złotym polskim, a dukat – „czerwonym” złotym, który 
zawierał 3,5 grama złota próby 23,5 karata), pod koniec XVI w. – około 2 złotych pol-
skich, za Zygmunta III – 4 złote polskie. W 1518 r. za 1 złoty dukat płacono 38 groszy, 
w 1522 – 39 groszy, w 1526 – 40 groszy, w 1528 – 45 groszy, w 1538 – 47 groszy, 
a w 1545 – 50 groszy��. W wyniku reformy Zygmunta Starego zaczęto bić denary, trze-
ciaki i grosze. Wybito też niewielką ilość złotych dukatów (7000). Dopiero w 1548 r. za 
złoto z posagu Elżbiety Austriackiej, żony Zygmunta Augusta, wybito 40 000 duka-
tów18. Kopernik nie widział potrzeby bicia złotej monety, jednak za konieczne uznawał 
zachowanie stałego kursu monety złotej do srebrnej w stosunku 1 : 12. 

Analizując pozostałe poglądy ekonomiczne Kopernika trudno byłoby uznać go za 
typowego merkantylistę, jednak jego stanowisko wobec kwestii pieniądza i postulaty 
reform w tym zakresie pozwalają umieścić go w gronie najbardziej znanych przedstawi-
cieli myśli merkantylistycznej.

Reforma systemu pieniężnego w ujęciu Justusa Ludwika Decjusza

Wiele nowatorskich myśli wzbogacających problematykę pieniądza wniósł także 
doradca króla Zygmunta Starego Justus Ludwik Decjusz (1485–1545). Wśród jego trak-
tatów ekonomicznych na uwagę zasługuje wydany w 1526 r. Traktat o biciu monety. 
Podobnie jak Kopernik, i on domagał się reformy pieniądza, jednak w przeciwieństwie 
do niego nie widział niebezpieczeństwa „zarażenia” dobrej monety przez starą, spodlo-
ną. Nie rozumiał niebezpieczeństwa jednoczesnego funkcjonowania w obiegu monet 
dobrych i złych. Odrzucał więc pogląd Kopernika o wypieraniu monety lepszej przez 
gorszą. Wręcz odwrotnie, uważał, że to moneta lepsza wypiera z obiegu gorszą. W re-
zultacie wymiany poglądów i dyskusji Decjusz zaproponował jednak wykup starych 
monet i przebijanie ich na dobre, nowe. Uznał to za najlepszy sposób wycofania starych 
monet, mimo iż ich właściciele straciliby na niekorzystnym kursie wykupu, a król nie 
osiągnąłby takich zysków, jakie przyniosłoby wybijanie pieniędzy z nowego srebra. Po-
nieważ jednak należało mieć na uwadze przede wszystkim dobro całego państwa, nie 
zaś interes poszczególnych jednostek, ważne było zwiększenie ilości pieniędzy w obie-
gu. W tym celu trzeba było mennicom zapewnić stały dopływ srebra. Decjusz mocno 
akcentował, że wprowadzenie nowej monety nie może naruszyć starej skali cen, miar, 

�� J. Zagórski, Monety dawnej Polski, Warszawa 1945, s. 7–8; cyt. za E. Lipiński, Studia..., s. 52.
18 M. Gumowski, Monety złote w Polsce średniowiecznej, Kraków 1912, s. 104; cyt. za E. Lipiński, 

Studia..., s. 53.
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ilości i wagi. W celu usprawnienia procesu bicia monet opracował schemat organizacji 
pracy w mennicy oparty na specjalizacji czynności na poszczególnych stanowiskach 
pracy19. Tak jak Kopernik, uważał, że należy dążyć do ujednolicenia systemu monetar-
nego Korony, Prus i Litwy oraz pozostawić tylko dwie mennice: w Toruniu i Krakowie�0. 
Nie zgadzał się jednak z Kopernikiem w kwestii zysków fiskalnych. Uważał, że król ma 
prawo do czerpania dochodów z mennic. Będąc plenipotentem Zygmunta Starego, nale-
gał na utworzenie pod własnym zarządem mennicy w Toruniu, która miała wybijać 
monety dla Prus. Oczywiście, gdyby wprowadzono zasadę bicia pieniędzy bez zysków, 
spór o to, kto ma prowadzić mennicę, straciłby swój ważny podtekst fiskalny��.

Traktat Decjusza spotkał się z ostrą krytyką Kopernika, który w tekście zatytułowa-
nym: List do Ludwika Decjusza, mieszczanina krakowskiego, o naprawie monety 1526 
od senatorów pruskich, napisał, iż na pierwszy rzut oka wydaje się, że autor daje rady 
mające na celu poprawienie sytuacji pieniężnej kraju, lecz gdy się bliżej przyjrzeć: 
„Sprawa do tego zmierza, aby stan monety stał się gorszym, niż był dotąd”��. Kopernik 
zarzucał Decjuszowi, że błędnie, opacznie rozumie prawo wypierania się monet. W sy-
tuacji jednoczesnego obiegu dobrych i złych monet te pierwsze bowiem padną łupem 
spekulantów, którzy następnie przetopią je lub wywiozą z kraju. I miał rację. Na szeroką 
skalę ten proceder rozwinął się podczas wojny trzydziestoletniej (1618–1648), kiedy tra-
cące na wartości monety zachodniej Europy zastępowano solidnymi polskimi talarami 
i dukatami, w zamian zalewając nasz kraj drobnymi, spodlonymi. Traciła na tym uboż-
sza część społeczeństwa, regulująca transakcje drobnym pieniądzem i niepotrafiąca od-
różnić dobrej monety od złej.

Kwestie monetarne omawiał Decjusz jeszcze w 1540 r., w traktacie dotyczącym 
przyczyn wzrostu cen. Prawdopodobnie na prośbę księcia Albrechta, którego powszech-
nie oskarżano o wzrost cen dukata i drożyznę w Polsce, doszukiwał się przyczyny tej 
sytuacji we wzroście cen złota w Europie. Analiza prac Decjusza świadczy o wielu błęd-
nych założeniach dotyczących problematyki związanej z pieniądzem. Niemniej w XVI 
wieku był on, obok Kopernika, najbardziej twórczym polskim przedstawicielem myśli 
bulionistycznej, z racji pełnionej funkcji mającym większy niż inni wpływ na podejmo-
wanie decyzji ekonomicznych.

Zdecydowanie bardziej dojrzałe były postulaty reformy pieniężnej Kopernika. Wy-
chodziły bowiem naprzeciw problemom wynikającym z kryzysu monetarnego i sięgały 
głębiej w teoretyczne zawiłości zagadnienia. W praktyce jednak „partykularyzm po-

19 E. Lipiński, Historia polskiej myśli ekonomicznej do końca XVIII wieku, Ossolineum, Wrocław 
1975, s. 38.

�0 Mikołaja Kopernika rozprawy..., s. 65.
�� Rozwój polskiej myśli …, s. 24–25.
�� Tamże, s. 23. 
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szczególnych miast, prowincji i grup społecznych nie dopuścił do realizacji pełnej refor-
my monetarnej proponowanej przez Kopernika; wybrano znacznie gorszy projekt De-
cjusza”��, godząc się na niepełną reformę. Wprawdzie zamknięto mennice w Gdańsku 
i Elblągu, a mennica toruńska przeszła na własność króla polskiego (potem w 1535 r. 
została zamknięta pod naciskiem żądań szlachty sprzeciwiającej się spadkowi wartości 
pieniądza), nie został jednak zrealizowany główny postulat projektu reformy Kopernika 
– wprowadzenia pieniądza pełnowartościowego i zlikwidowania zysków fiskalnych 
z bicia monet. W konsekwencji nie zahamowano spadku wartości pieniądza, a kwestie 
pieniężne powracały często pod obrady sejmików szlacheckich. 

Po 14 latach zabiegów wokół reformy Kopernik wycofał się z czynnej działalności 
na tym polu. W praktyce realizowano projekt Decjusza, jednak w powszechnej opinii za 
jej głównego sprawcę uważano Kopernika. Wzmogło to ataki pod jego adresem, głów-
nie ze strony niezadowolonych z przebiegu reformy miast pruskich. Do postulatów zgła-
szanych przez Kopernika i zrealizowanych w praktyce należy zaliczyć: ujednolicenie 
systemu pieniężnego w całych Prusach (jedna mennica w Toruniu), przystosowanie pru-
skiego systemu monetarnego do polskiego (zrównano w wartości pruskie denary, gro-
sze, trojaki i szóstaki z monetami polskimi) oraz ustalenie zawartości kruszcu w mone-
tach według jednakowej stopy menniczej (przyjęto polską stopę menniczą)��.

Należy jednak podkreślić, że reforma monetarna, mimo iż nie była radykalna, po-
prawiła sytuację. Jeszcze silniejszy rynek pieniężny stał się po reformie Stefana Batore-
go w 1580 r. Polskie złote dukaty były mocną i poszukiwaną w całej Europie monetą. 
Problem stanowiły drobne monety, powszechnie fałszowane, które zalewały kraj. I mimo 
iż za fałszowanie i nielegalne wybijanie ich groziła kara śmierci, nie odstraszało to wie-
lu przedstawicieli wyższego stanu przed podjęciem takiego ryzyka.

Trzeba również podkreślić, że spór Kopernika z Decjuszem ukazuje wysoki poziom 
debaty ekonomicznej i uważany jest za pierwszą prawdziwie merytoryczną polemikę 
w rodzimej myśli ekonomicznej, świadczącą o właściwym poziomie ówczesnej wiedzy 
z zakresu ekonomii, a ściślej – zagadnień pieniężnych25.

Podsumowanie

Przedstawione wyżej dwa stanowiska dotyczące reformy systemu monetarnego  
w Rzeczypospolitej oraz polemika wokół naprawy tego systemu, tocząca się między 

�� Tamże, s. 26.
�� J. Kanimir, Recenzja III tomu Dzieł wszystkich Mikołaja Kopernika, pod red. A. Wyczańskiego, 

Warszawskie Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2007, „Palestra”, 9–10. 2012.
25 Z. Gazda, Na obrzeżach ekonomii, Wyd. Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, Kielce 2000, 

s. 40.
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Kopernikiem i Decjuszem, upoważnia do sformułowania kilku wniosków. Po pierwsze, 
w wyniku toczonego sporu Kopernik przeprowadził naukową analizę zagadnień pie-
niężnych. Była to bodaj pierwsza rozprawa na wskroś świecka, bez elementów moral-
nych i religijnych. Po drugie, Kopernika można, z pewnym zastrzeżeniem, uznać za 
prekursora ilościowej teorii pieniądza26. Teoria ta, mimo upływu pięciuset lat, nadal się 
rozwija i jest wyznawana przez większość współczesnych neoliberałów. Po trzecie, ist-
niała paląca potrzeba zreformowania pieniądza poprzez ujednolicenie jego systemu oraz 
zagwarantowanie stałości rzeczywistej wartości. Kopernik doskonale to rozumiał, pod-
kreślając konieczność dalekosiężnego patrzenia na interes kraju. Po czwarte, trudności 
w przeprowadzeniu reformy wynikały z partykularnych interesów części społeczeństwa 
oraz Prus i Litwy, które obawiały się osłabienia własnej waluty i większego podporząd-
kowania Rzeczypospolitej. Jak widać, partykularyzm nie jest odkryciem współczesnego 
świata. Nie udało się również doprowadzić do rezygnacji z zysków podmiotów, posiada-
jących prawo bicia monet. Radykalne plany umocnienia polskiego pieniądza okazały się 
trudne do realizacji. Jak zwykle, co zresztą nie dziwi, interes własny był ważniejszy od 
interesu państwowego.

Jeszcze jedna rzecz warta jest zastanowienia. W ślad za klasykami uczymy studen-
tów, że silny i stabilny pieniądz jest gwarantem silnej i stabilnej gospodarki. Śledząc 
sytuację na polskim rynku pieniężnym w XVI wieku, nasuwa się inny wniosek: że pie-
niądz nie ma większego wpływu na kondycję gospodarczą i polityczną państwa. Zasad-
nym jest wobec tego pytanie, czy istnieje dodatnia korelacja między siłą nabywczą pie-
niądza a pozycją gospodarczą kraju? Jak wytłumaczyć rozchwianą sytuację na rynku 
pieniężnym i jednocześnie potęgę Rzeczypospolitej w XVI wieku, w kontekście współ-
czesnej ekonomii? Wszak Rzeczpospolita szlachecka za czasów ostatnich Jagiellonów 
była silnym państwem, z którym liczono się w Europie i o którego względy zabiegali 
władcy niemal całego świata. Dopiero po śmierci Zygmunta Augusta i nastania okresu 
królów elekcyjnych sytuacja uległa zmianie. Stopniowo Polska traciła swoją potęgę, wi-
kłając się w wojny i oddając władzę w ręce królów – często nieudolnych i tracących co-
raz bardziej władzę na rzecz magnaterii i szlachty. Trudno byłoby jednak udowodnić, że 
osłabienie znaczenia na arenie międzynarodowej było skutkiem braku zdecydowanego 
zreformowania systemu pieniężnego w pierwszej połowie XVI wieku. A może mimo 
wszystko coś jest na rzeczy? Może słabość polskiej waluty, rosnąca drożyzna i chęć 
utrzymania menniczych regaliów powoli, acz konsekwentnie osłabiały ekonomiczną siłę 
Rzeczypospolitej? Wszak już w połowie XVI w. Andrzej Frycz Modrzewski w dziele 
O naprawie Rzeczypospolitej przestrzegał przed zbliżającym się nieszczęściem, postu-
lując jednocześnie wiele reform, które zresztą nie doczekały się realizacji. Może symp-

26 Taką opinię wyrażali między innymi autorzy: M. Grażyński, F. Bujak i J. Dmochowski – wy-
dawca prac Kopernika. Nie podzielał tego poglądu E. Lipiński.



Współczesne Problemy Ekonomiczne 
nr 6 (2013)

76

L
ib

e
r

a
li

z
a

c
ja

tomy późniejszych nadchodzących wydarzeń były już widoczne w okresie odrodzenia? 
A może nie warto sięgać tak daleko w przeszłość i jednak powiązać utratę niepodległo-
ści z późniejszymi grzechami Polaków i postawą państw ościennych? Wiadomo też, że 
w XVII i XVIII w. problemy pieniężne nie przestały nękać Rzeczypospolitej, a wręcz 
stały się jeszcze poważniejsze. Trudno jednoznacznie wskazać jedną przyczynę prowa-
dzącą do utraty niepodległości. Zdaniem Z. Sadowskiego główną przyczyną rozchwia-
nia na rynku pieniężnym był permanentny niedobór podaży srebra��. Skoro brakowało 
surowca, z którego można by wybijać pełnowartościową monetę, nie pozostawało nic 
innego jak jej psucie.

Wydaje się, że przyczyn powolnego staczania się Rzeczypospolitej po równi pochy-
łej było więcej. Oprócz kwestii monetarnych wymienić należałoby jeszcze wojny i poja-
wiające się w ich następstwie kryzysy, a także osłabienie władzy monarszej. Ale osta-
teczne rozstrzygnięcie tej kwestii pozostawmy historykom.
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Streszczenie

Artykuł omawia słynny spór Mikołaja Kopernika z Justusem Decjuszem dotyczący reformy pieniądza w pierwszej 
połowie XVI w. Na tle sytuacji gospodarczej starano się przedstawić obie propozycje reform oraz ich ocenę. W obliczu 
pogarszającej się sytuacji monetarnej były czynione próby uzdrowienia rynku monetarnego, które jednak nie do końca 
się powiodły.

The dispute between Copernicus and Decius about monetary reform  
– contemporary look

The article discusses the famous dispute between Nicolas Copernicus and Justus Decius concerning the reform 
of the monetary in the first half sixteenth century. Against the background of the economic situation, attempted to 
provide both reform proposals and their estimation. In the face of worsening monetary situation tried to heal the mon-
etary market, unfortunately try not to end up successful.

Translated by Urszula Zagóra-Jonszta
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Wprowadzenie

Globalizacja gospodarki, otwieranie się nowych rynków dla podmiotów gospodar-
czych oraz możliwość realizowania procesów biznesowych w wirtualnej przestrzeni  
w znaczący sposób poszerzyły perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej. 
Jednocześnie coraz większy zakres możliwości związanych z kreowaniem relacji, doko-
nywaniem wyboru partnerów gospodarczych i szerokim dostępem do różnych źródeł 
zasobów materialnych i niematerialnych zwiększył anonimowość kontaktów gospodar-
czych, a przez to osłabił ich wiarygodność oraz stabilizację, wzmagając równocześnie 
niepewność w obszarze prowadzonych relacji gospodarczych�. Prowadzi to do licznych 
zagrożeń związane z niewłaściwym doborem partnera biznesowego. Z powyższego wy-
nika więc, że zaufanie oraz jego kreowanie między podmiotami tworzącymi relacje gos-
podarcze staje się kluczowym katalizatorem relacji organizacyjnych�.

∗  Doktor Iwona Chomiak-Orsa jest adiunktem w Katedrze Zarządzania Informacją i Wiedzą Uni-
wersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. E-mail: Iwona.chomiak@ue.wroc.pl. 

� B. Nooteboom, Trust: Forms, Foundations, Functions, Failures and Figures, Edward Elgar Pub-
lishing, Northamption 2002, tenże, The dynamics of trust: Communication, action and third parties, 
„Journal of Comparative Sociology” 2011, No. 10, s. 166–185.

� K. Lisiecka, Zarządzanie jakością. Doskonalenie organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Krakowie, Kraków 2010, t. 1, s. 400; M. Moroziewski, Styl zarządzania jako instytu
cjonalny czynnik kreowania kapitału przedsiębiorczości organizacyjnej. Koncepcja ewolucyjno-nor
matywna, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010, s. 72; W. Chan Kim, Strategia 
błękitnego oceanu. Jak stworzyć wolną przestrzeń rynkową i sprawić, by konkurencja stała się niei
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Celem artykułu jest wskazane szczególnego znaczenia, jakie odgrywa zaufanie dla 
stabilizacji oraz utrwalania relacji między organizacjami. W artykule ukazano trzy 
płaszczyzny, na których powinno się zwracać szczególną uwagę na zaufanie między 
partnerami biznesowymi, aby miało ono znaczący wpływ na stabilizację ich relacji.

Relacje międzyorganizacyjne z perspektywy grup interesariuszy organizacji

Tworzenie relacji międzyorganizacyjnych postrzegane jest jako kluczowe źródło 
uzyskiwania przewagi konkurencyjnej. Jednak dla sprawnego zarządzania, umożliwia-
jącego tworzenie, utrzymanie oraz rozwój relacji międzyorganizacyjnych, prioryteto-
wym zadaniem jest zdefiniowanie i usystematyzowanie podmiotów, z którymi organi-
zacja powinna wchodzić w relacje. W teorii organizacji i zarządzania podmioty, 
z którymi organizacja tworzy relacje, pojawiają się najczęściej pod pojęciem interesariu-
szy�. Jeden z prekursorów teorii tego pojęcia, R.E. Freeman�, definiuje je jako wszystkie 
osoby lub grupy, które mogą mieć wpływ na organizację lub na które organizacja wy-
wiera wpływ5. W literaturze polskiej interesariusze organizacji określani są na wiele 
różnych sposobów, między innymi jako: strategiczni kibice organizacji, grupy zaintere-
sowania, grupy interesu, stakeholderzy lub stakeholders, czy w końcu partnerzy6.

stotna, MT Biznes, Warszawa 2005, s. 261; L. Karczewski, Założenia kulturowe – zaufanie – zarzą
dzanie zasobami ludzkimi w Stanach Zjednoczonych i Japonii, „Prakseologia” 2003, nr 143, s. 222.

� S. Cyfert, K. Krzakiewicz, Nauka o organizacji, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowa-
nia, Poznań 2009, s. 137–138; M. Lisiński, Metody planowania strategicznego, Polskie Wydawnictwo 
Ekonomiczne, Warszawa 2004, s. 80; M. Runiewicz-Wardyn, Knowledge-based Economy As Factor 
of Competitiveness and Economic Growth, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 
2008, s. 100–101; A. Paliwoda-Matiolańska, Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania 
przedsiębiorstwem, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 57–58; A. Szałkowski, Zarządzanie 
zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 
2008, s. 38; K. Borodako, Foresight w zarządzaniu strategicznym, Wydawnictwo C.H. Beck, Warsza-
wa 2009, s. 13.

� W literaturze zajmującej się problematyką interesariuszy R.E. Freeman podawany jest za pre-
kursora tego pojęcia, natomiast – jak zauważa J. Supernat (w pracy tegoż, Zarządzanie, Kolonia Li-
mited, Wrocław 2005, s. 516) – termin ten pojawił się w literaturze przedmiotu po raz pierwszy w roku 
1963 w pracach członków zespołu The Stanford Research Institute i oznaczał grupy podmiotów, bez 
których organizacja nie mogłaby istnieć

5 R.E. Freeman, Strategic management: A stakeholder approach, Pitman; Boston 1984; tenże, 
J. McVea, A Stakeholder Approach to Strategic Management; Darden Graduate School of Business 
Administration, University of Virginia, Working Paper nr 01–02; 2001. 

6 K. Obłój, Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2007; S. Galata, Podstawy zarządzania nowo
czesną organizacją: ekonomia, kultura, bezpieczeństwo, etyka, Difin, Warszawa 2007; M. Ward, 
50 najważniejszych problemów zarządzania, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 
1997; I. Penc-Pietrzak, Strategie biznesu i marketingu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Bizne-
su, Kraków 2000; A. Koźmiński, W. Piotrowski, Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Na-
ukowe PWN, Warszawa 2002;  L. Berliński, I. Penc-Pietrzak, Inżynieria projektowania strategii 
przedsiębiorstwa. Konstrukcja i technologia, Difin, Warszawa 2004; M. Lisiński, Metody planowa
nia strategicznego, PWE, Warszawa 2004.
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Efektywne zarządzanie organizacją dotyczy między innymi dbałości o tworzone 
relacje z interesariuszami, które w długiej perspektywie powinny utrwalać związki mię-
dzyorganizacyjne, przyczyniając się do rozwoju organizacji. Typologii interesariuszy 
oraz relacji, które inicjują, można znaleźć niezwykle wiele�. W artykule autorka zdecy-
dowała się na przedstawienie podziału interesariuszy na trzy kategorie, z perspektywy 
ich związku z organizacją:

−	 wewnętrznych, substanowiących – tworzą organizację, bez nich nie mogłaby funk-
cjonować. Do grupy tej zalicza się pracowników, właścicieli, akcjonariuszy8,

−	 zewnętrznych, kontraktowych – tworzone relacje wynikają z podejmowania bi-
znesowej współpracy między nimi a organizacją. Współpraca ta oparta jest na 
formalnych kontaktach mających źródło w zawieranych umowach oraz kontrak-
tach handlowych. W grupie tej znajdują się podmioty kooperujące, dostawcy, od-
biorcy, konkurencja, 

−	 instytucjonalnych – tworzących relacje wynikające z obowiązków sprawozdaw-
czych bądź podatkowych. W grupie tej wymienia się instytucje społeczne i rzą-
dowe, organizacje proekologiczne, media, ugrupowania konsumenckie, lokalne 
społeczności itp.9

Każda z wyżej wymienionych grup interesariuszy tworzy specyficzne dla swojej 
grupy relacje międzyorganizacyjne. Zestawienie ich przykładowych rodzajów zacho-
dzących między poszczególnymi grupami interesariuszy a organizacją przedstawiono 
w tabeli 1.

Tabela 1. Rodzaje relacji między organizacją a jej interesariuszami

Grupa interesariuszy Rodzaj relacji
1 2

Interesariusze 
substanowiący

– świadczenie pracy
– przekazywanie wiedzy pracownika dla organizacji realizacja procesów 

biznesowych organizacji tworzenie struktur kierowniczych oraz zależności
− współtworzenie oferty rynkowej organizacji
− tworzenie zespołów wiedzy
− przekazywanie kapitałów finansowych na rozwój działalności alokowanie 

kapitałów finansowych w odpowiednich grupach majątku organizacji
− podejmowanie decyzji strategicznych
− podejmowanie decyzji o rozwoju i innowacjach w działalności

� Bardzo dokładny i szczegółowy przegląd typologii zaprezentowany został w artykule: P. Kli-
mas, Strategiczne znaczenie relacji z interesariuszami. Wybór tekstów studentów studiów doktoran-
ckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, PTE Oddział w Katowicach, Katowice 2011.

8 M. Chyłek, Nadzór korporacyjny a kapitał relacyjny przedsiębiorstwa, w: Kapitał relacyjny 
w nowoczesnej gospodarce, red. M. Cisek, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2009, s. 82–83.

9 H. Hanzel, Decyzje w działalności inwestycyjnej – uwarunkowania, metody, efekty, Wydawni-
ctwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007, s. 185–186.
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1 2

Interesariusze 
kontraktowi

− poszukiwanie kontrahentów
− zawieranie kontraktów handlowych
− realizacja kontraktów handlowych
− wprowadzanie innowacyjnych produktów 
− dostosowanie ofert handlowych do potrzeb kontrahentów
− szkolenie klientów w obsłudze nabywanych dóbr
− zaspokajanie potrzeb psychologicznych kontrahentów
− utrzymywanie długotrwałych relacji poprzez tworzenie bazy wiedzy o klientach
− współtworzenie produktów i usług
− współdzielenie informacji poprzez dostęp do baz informacyjnych organizacji 

Interesariusze 
instytucjonalni

− działanie zgodnie z obowiązującymi uwarunkowaniami prawnymi
− realizowanie ustawowej sprawozdawczości
− wnoszenie opłat administracyjnych oraz podatkowych
− prowadzenie akcji reklamowych oraz promocyjnych
− współpracowanie oraz przynależność do organizacji konsumenckich
− kształtowanie oraz współtworzenie lokalnej społeczności

Źródło:  opracowanie własne.

Proces budowania oraz rozwijania kapitału relacyjnego w organizacji jest pochodną 
dbałości i doskonalenia stosunków międzyludzkich. Każda relacja biznesowa wynika ze 
współpracy, jaką podejmują interesariusze z organizacją bądź ze sobą wzajemnie. 
W długookresowych kontaktach biznesowych, do których tworzenia dąży większość 
organizacji, partnerzy stają się współzależni poprzez stworzenie dla zawartych relacji 
niepowtarzalnej tożsamości�0. Długoterminowa współpraca uczy partnerów rozwiązy-
wania wzajemnych konfliktów, sprzeczności interesów czy dochodzenia do kompromi-
su w sytuacjach antagonistycznych. Takie wzajemne postawy interesariuszy możliwe są 
poprzez wykreowanie wynikających z zaufania związków biznesowych.

Zaufanie jako stabilizator relacji międzyorganizacyjnych

Tworzenie zaufania oraz opartych na nich relacji jest kluczowym elementem etyki 
biznesowej. Jednocześnie stanowi zasadniczy czynnik tworzenia – ale przede wszyst-
kim przetrwania – organizacji wirtualnych w społeczeństwie informacyjnym wykorzy-
stującym zaawansowane technologie informacyjno-komunikacyjne. Największymi 
problemami związanymi z tworzeniem zaufania w procesach biznesowych realizowa-
nych w wirtualnej przestrzeni jest:

−	 zaniechanie wywiązywania się z zobowiązań, jakie ma organizacja realizująca 
wirtualnie procesy biznesowe z inną organizacją. Wynika to najczęściej z krót-
kich, sporadycznych kontraktów. Gdy partnerzy biznesowi po wykonaniu przed-
sięwzięcia biznesowego powinni dokonać rozliczenia handlowego, okazuje się, że 

�0 A. Svendsen, The stakeholder strategy: Profiting from collaborative business relationships, 
Berrett-Koehler Publishers, San Francisco 1998, s. 66.
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jeden z nich jest niewypłacalny lub usiłuje innymi metodami uniknąć uregulowa-
nia zobowiązania,

−	 wchodzenie w alians gospodarczy w celu skompromitowania partnera. Działania 
takie są efektem nieuczciwej gry konkurencyjnej, gdy organizacja wirtualna dąży 
do poprawy swojej pozycji na rynku poprzez nieuczciwe działania mające na celu 
„zniszczenie” wizerunku konkurenta,

−	 tworzenie wirtualnych międzynarodowych aliansów w celu ominięcia uregulo-
wań prawnych czy obciążeń podatkowych obowiązujących na terenie kraju, gdzie 
jest macierzysta siedziba organizacji wirtualnej��. 

W turbulentnym otoczeniu, gdzie byty organizacyjne podlegają ciągłej fluktuacji, 
problemy tworzenia zaufania oraz zarządzania nim stają się kluczowymi trudnościami 
determinującymi kulturę organizacyjną. Jest to tym istotniejsze, że funkcjonowanie 
w przestrzeni wirtualnej stwarza wiele pokus do podejmowania działań nieetycznych, 
do których przede wszystkim można zaliczyć:

−	 brak wcześniejszej znajomości partnera biznesowego,
−	 szybkość podejmowanego działania biznesowego,
−	 krótka perspektywa czasowa dotycząca nawiązywanego aliansu,
−	 tworzenie związków organizacyjnych ad hoc wyłącznie dla zrealizowania podję-

tego celu gospodarczego,
−	 brak odpowiednich uregulowań prawnych,
−	 niejasność w ustalaniu odpowiedzialności za podejmowane działania oraz decy-

zje w trakcie realizowania procesu��. 
Toteż zaufanie może stać się kluczowym czynnikiem inicjującym nawiązywanie 

oraz utrwalanie relacji biznesowych poprzez:
−	 zmniejszanie niepewności i ryzyka dla podejmowanych transakcji wynikających 

z turbulencji relacji biznesowych,
−	 zmniejszenie potencjalnej możliwości straty wynikającej z niewłaściwego czy 

nieuczciwego zachowania partnera biznesowego,
−	 zwiększenie przewidywalności zachowań partnera biznesowego, ponieważ do-

świadczenia wynikające z wcześniejszej współpracy pozwalają na przyjmowanie 
pewnych założeń,

�� J. Kisielnicki, T. Ochinowski, Etyka w organizacjach wirtualnych i tradycyjnych, w: Etyka w ży
ciu gospodarczym, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi, Łódź 2006, s. 197–
210.

�� J. Kisielnicki, Problemy etyczne w organizacjach wirtualnych, www2.wz.edu.pl/ksiz/Wirtual-
na-Etyka2005.pdf.
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−	 tworzenie relacji współzależności i wzajemności, które są warunkiem utrwalania 
współpracy i kooperacji między organizacjami��.

Ponieważ zaufanie jest pojęciem definiowanym przez wiele dyscyplin naukowych, 
takich jak: etyka, psychologia, zarządzanie, zachowania organizacyjne, systemy infor-
macyjne, toteż w literaturze można znaleźć niezmiernie wiele charakterystyk oraz defi-
nicji tego pojęcia��. Natomiast kluczowymi determinantami zaufania wymienianymi 
w znaczącej grupie definicji są: życzliwość, kompetencje, uczciwość, przewidywalność. 
Wpływają one na typ zaufania, jaki zostaje wykreowany na skutek podjętej współpracy 
między podmiotami organizacyjnymi. Typ zaufania natomiast jest ściśle skorelowany 
z rodzajem relacji międzyorganizacyjnych, jakie mogą zostać zainicjowane bądź utrwa-
lone15. Zaufanie wynikające z kompetencji wpływa na zawieranie oraz wzmacnianie 
relacji biznesowych wynikających z rachunku ekonomicznego, wskazującego na możli-
wość uzyskania znaczących zysków na skutek wejścia w alians gospodarczy. Zaufanie 
powstałe poprzez zdeterminowane przewidywalnością, czyli powstałe na skutek pozy-
tywnych doświadczeń z wcześniejszej współpracy, przyczyniać się będzie do umacnia-
nia relacji organizacyjnych wynikających ze znajomości podmiotów oraz wzajemnej 
akceptacji dotyczącej sposobu oraz zasad prowadzenia biznesu. Natomiast zaufanie wy-
nikające z życzliwości oraz wzajemnej otwartości podmiotów kreuje najczęściej relacje 
wynikające z tzw. dobrej woli podmiotów, które w przyszłości mogą przerodzić się w trwa-
łe związki organizacyjne16. 

Powyższa korelacja między typami zaufania a rodzajami relacji, które są inicjowane 
przez zaufanie, została zaprezentowana na rysunku 1.

�� P. Sztompka, Kultura zaufania, w: Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, 
Warszawa 2005, s. 326.

�� Szczegółowa analiza oraz wykaz definicji „zaufania” zaprezentowano w takich opracowaniach, 
jak: M.L. Watson, Can There Be Just One Trust? A Cross-disciplinary Identification of Trust Defini
tions And Measurement; The Institute for Public Relations 2005; P.G.W. Keen, Transforming Intellec
tual Property into Intellectual Capital: Competing in the Trust Economy, w: Capital for Our Time: 
The Economic, Legal, and Management Challenges of Intellectual Capita, Nicholas Imparato, Ho-
over Institution Press 1999, s. 3–35; P. Ratnasingam, P. Pavlou, Technology Trust: The next value 
creator in B2B electronic commerce; Information Resources Management Association Conference, 
Seattle, Washington, May 19–22, 2002, s. 889–894; W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, A. Sankowska, 
M. Wańtuchowicz, Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych, Difin, Warszawa 2007, 
s. 32–35; S.J. Jr Harvey, World Database of Trust; University of Missouri; August 2007; http://onemv-
web.com/sources/sources/World%20Database%20of%20Trust.pdf, 10.2012. 

15 M. Sako, Prices, Quality, and Trust: Inter-firm Relations in Britain and Japan, Cambridge Uni-
versity Press, Cabrmidge, 1992, s. 32; A. Sankowska, Wpływ zaufania na zarządzania przedsiębior
stwem. Perspektywa wewnątrzorganizacyjna, Difin, Warszawa 2011.

16 P. Ratnasingam, Inter-Organizational Trust in Business-to-Business, E-Commerce, IRM Press, 
2005.
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Rys. 1.  Korelacja między typami zaufania, rodzajami więzi organizacyjnych a relacjami międzyorganiza-
cyjnymi

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: P. Ratnasingam, Inter-Organizational Trust…

Dla stabilizacji relacji międzyorganizacyjnych najlepsza jest sytuacja, w której rela-
cje międzyorganizacyjne powstają w wyniku osiągnięcia zaufania na wszystkich płasz-
czyznach, czyli zaufania wynikającego z:

−	 wzajemnej życzliwości oraz uczciwości biznesowej – płaszczyzna ta jest zdeter-
minowana cechami osobowościowymi, jak również postawami osób tworzących 
relację,

−	 uznania kompetencji partnera biznesowego – wynikającego z oceny pozycji ryn-
kowej i dotychczasowych wyników ekonomicznych, jakie generował partner 
aliansu, 

−	 przewidywania pozytywnych postaw oraz ugruntowanej współpracy wynikają-
cej z wcześniejszych doświadczeń, jak również z wzajemnego szacunku oraz wy-
sokiej oceny kompetencji i umiejętności partnera biznesowego. 

Tworzenie zaufania w relacjach biznesowych, które będzie wynikało z powyższych 
trzech warstw, umożliwi zbudowanie trwałych relacji oraz ich stabilizację.

Podsumowanie

Przedstawiony w artykule punkt widzenia jest subiektywnym podejściem autorki do 
problemu stabilizacji oraz utrwalania relacji organizacyjnych. Kwestia budowy zaufania 
w relacjach międzyorganizacyjnych jest jednym z bardziej istotnych tematów w świetle 
globalizacji oraz dehumanizacji procesów biznesowych. Tym istotniejszym, że współ-
czesne organizacje nie dążą do stabilizacji wewnętrznych struktur. Tworzenie zdalnych, 
wirtualnych zespołów projektowych, organizacji fraktalnych czy organizacji wirtual-
nych spłyca więzi wewnątrzorganizacyjne, co przekłada się bezpośrednio na destabili-
zację kontaktów z otoczeniem organizacji. 
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Tendencje biznesowe polegające na destabilizacji, które wynikają z braku kontak-
tów bezpośrednich między partnerami, stanowią problem, który można zaobserwować 
również w tendencjach dotyczących tworzenia relacji społecznych. Zdaniem autorki 
tworzenie więzi międzyorganizacyjnych wynikających z zaufania zwiększa stabilność 
relacji oraz odporność organizacji na wpływ niekorzystnych impulsów z otoczenia. 
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Streszczenie

W artykule przedstawiono autorskie, subiektywne podejście do problemu stabilizacji i zachowania związków 
w organizacjach. Problem tworzenia zaufania w relacjach między organizacjami jest jednym z ważniejszych zagadnień 
w świetle globalizacji i dehumanizacji procesów biznesowych. Trendy biznesowe destabilizacji, wynikające z braku 
bezpośrednich kontaktów między partnerami, są problemem zauważalnym także w tendencji do tworzenia więzi spo-
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łecznych. Autorka uważa, że tworzenie więzi zaufania zwiększa stabilność relacji między organizacjami i ich odpor-
ność na wpływ negatywnych impulsów ze środowiska.

Trust in the context of the relationship between micro-enterprises

Presented in the article is the author’s point of view, subjective approach to the problem of stabilization and 
preservation of organizational relationships. While the problem of creating confidence in the inter-organizational rela-
tions is one of the more important issues in the light of globalisation and the dehumanization of business processes. 
Business trends of destabilisation, which result from the lack of direct contacts between the partners are a problem, 
which can be seen also in the trends for creating social relationships. The author believes that the creation of ties of 
trust increases the stability of the inter-organizational relationship and the Organization on the impact of adverse im-
pulses from the environment.

Translated by Iwona Chomiak-Orsa
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Charakterystyka zagadnień ekonomii społecznej, patologii społecznych  
oraz ubóstwa

Celem publikacji jest przybliżenie podstawowych patologii społecznych oraz poka-
zanie skali tych zjawisk w społeczeństwie w kontekście popularnego współcześnie te-
matu ekonomii społecznej.

Ekonomia społeczna stanowi zwracający obecnie szczególną uwagę obszar ekono-
mii ogólnej. Ukierunkowana jest na wspieranie środowiska regionalnego w procesie ak-
tywizacji zawodowej, m.in. jednostek wykluczonych społecznie czy pozostających 
trwale w stanie bezrobocia. Jej zadaniem jest również pobudzanie inicjatyw lokalnych 
small businessu na rzecz ogólnego wzrostu gospodarczego. Nie są to wszystkie wymie-
nione działania w ramach ekonomii społecznej. Zdaniem H. Babisa: „Ekonomia spo-
łeczna to wyodrębniony sektor gospodarki, w którym kojarzona jest działalność gospo-
darcza z celami społecznymi. Celami ekonomii społecznej są:

∗ Magister Marcin Janowski jest doktorantem na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Kate-
dry Ekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego. E-mail: marcin.janowski@wzieu.pl.
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− realizacja celów społecznych, wśród których najważniejsze jest przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu,

− aktywizacja społeczna i zawodowa,
− tworzenie miejsc pracy,
− integracja grup społecznych w społeczeństwo jako całość,
− pobudzanie rozwoju lokalnego oraz wzmacnianie spójności społecznej”�.
W rozwoju ekonomii społecznej jedną z wielu barier jest występowanie zjawisk 

patologicznych, które mają charakter społeczny i dotyczą poszczególnych jednostek oso-
bowych lub złożonych z nich grup. Termin „patologia” ma grecki rodowód językowy i po-
wstał z połączenia dwóch słów: phatos (w dosłownym tłumaczeniu – cierpienie) oraz 
logos (nauka). Słowo to pierwotnie było używane jako termin medyczny. Dopiero wiek 
XIX jest uważany za okres, w którym omawiane sformułowania zaczęto odnosić do 
negatywnych zjawisk, związanych z gospodarowaniem i naukami ekonomicznymi�. 
Aby definicję patologii przedstawić w pełnym ujęciu, ważnym dla dalszych rozważań 
z punktu widzenia ekonomii społecznej, należy wyróżnić jej sferę społeczną oraz go-
spodarczą. Podejście społeczne zaprezentowano w definicji A. Lipki, który określił pa-
tologię jako: „stan postaw, zachowań i sytuacji życiowych (...), które są szkodliwe dla 
historycznie uwarunkowanego postępu i powodują ujemne następstwa dla wszechstron-
nego rozwoju jednostki, grupy lub całego społeczeństwa, a polegają na nieprzestrzega-
niu obowiązujących przepisów prawa, norm moralnych, obyczajowych i kulturowych 
oraz na odrzuceniu lub nieposzanowaniu wartości obiektywnie zgodnych z interesami 
jednostki i ogółu obywateli na określonym etapie rozwoju kraju”�. Drugi rodzaj patolo-
gii dotyczy działalności gospodarczej, a o jej istnieniu mówi się wówczas, kiedy uczest-
nicy praktyki gospodarczej nie stosują się do przestrzegania powszechnie obowiązują-
cych w środowisku zawodowym norm i reguł uczestnictwa, obowiązujących w procesie 
gospodarowania�, dotyczących współistnienia, współdziałania i konkurowania5.

� H. Babis, Rola podmiotów ekonomii społecznej w budowaniu lokalnych partnerstw, w: Budowa 
lokalnych partnerstw na rzecz integracji społecznej, red. H. Babis, Polskie Towarzystwo Ekonomicz-
ne, Szczecin 2009, s. 35.

� M. Janowski, Etyka zawodowa a podstawowe patologie działalności gospodarczej, „Współczes-
ne problemy ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka”, red. G. Wolska, Wydawnictwo Na-
ukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 135.

� A. Podgórecki, Patologie życia społecznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1969, 
s. 24–25.

� Normy i reguły przybierają w środowisku biznesowych często postać kodeksów prawa lub ko-
deksów etycznych. Te pierwsze nazywane są twardymi regułami postępowania gospodarczego i są 
usankcjonowane prawnie. Kodeksy etyczne są natomiast określane jako normy miękkie, ustanowione 
przez przedsiębiorstwa jako wewnętrzne reguły dobrych praktyk gospodarczych, a ich zadaniem jest 
uzupełnienie kodeksów prawa.

5 Elementy etyki gospodarki rynkowej, red. B. Pogonowska, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 
Warszawa 2004, s. 245.
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Podstawowe rodzaje patologii społecznych

Zjawiska patologiczne dotyczące sfery społecznej to najczęściej pierwszy rodzaj ba-
rier, na jakie napotykają wszelkie inicjatywy, związane z ekonomią społeczną. Jaka jest 
tego przyczyna? Odpowiedź nie jest prosta ze względu na zróżnicowanie zjawisk pato-
logicznych. Jednym z powodów są uwarunkowania genetyczne. Choć nie ma jedno-
znacznych dowodów, to badania wykazały, że np. u dzieci przestępców występuje staty-
stycznie większa skłonność do łamania prawa niż u dzieci osób, które prawa nie łamią. 
Niewątpliwie jedną z najważniejszych przyczyn patologii społecznych są uwarunkowa-
nia środowiskowe, nazywane determinizmem środowiskowym. Brak więzi społecznych 
i kontroli społecznej oraz wyraźnie określonych norm postępowania powodują powsta-
nie warunków sprzyjających rozwojowi patologii. Dlatego też patologie występują 
z większym nasileniem w środowiskach wielkomiejskich, niż na wsiach i w małych 
miastach. W tradycyjnych społecznościach lokalnych, w przeciwieństwie do wielkich 
aglomeracji, człowiek nie jest tak anonimową jednostką i w większym stopniu podlega 
kontroli społecznej.

Szczególnie istotnym czynnikiem sprzyjającym rozwojowi patologii jest nierówny 
dostęp do dóbr materialnych. Pogłębiające się w okresie trwania kryzysu ekonomiczne-
go rozwarstwienie społeczne powoduje powstawanie zachowań patologicznych wśród 
ludzi najuboższych, żyjących poniżej minimum socjalnego, a niejednokrotnie wręcz na 
granicy minimum egzystencjalnego. Stan taki można określić mianem ubóstwa i doty-
czy osób, których poziom finansowy jest zbyt niski, aby utrzymać go powyżej granicy 
określanej jako „minimum biologiczne”6. W związku z rozwojem społeczno-gospodar-
czym współcześnie ubóstwo jest definiowane nie tylko jako brak środków do biologicz-
nego funkcjonowania jednostki, ale również jako niemożność zaspokojenia innych po-
trzeb. Według K. Czaplickiej współczesne ubóstwo to brak możliwości i ograniczenia 
wyborów, które uniemożliwiają korzystanie w pełni z wszystkich przywilejów społecz-
nych�. O skali problemu ubóstwa mogą świadczyć wyniki badań Głównego Urzędu Sta-
tystycznego, który w 2010 roku opracował wskaźniki zagrożenia ubóstwem na teryto-
rium Polski (dane przedstawiono na rysunku 1). Warto zwrócić uwagę na wskaźnik 
ubóstwa skrajnego, czyli powodującego biologiczne wyniszczenie jednostki, spowodo-
wane brakiem zaspokojenia potrzeb, które nie mogą być odłożone w czasie. Z badań 
wynika, że zagrożone skrajnym ubóstwem w Polsce jest prawie 6% populacji i są to 
wyniki alarmujące, dlatego tak istotne są działania społeczeństw lokalnych, w tym sa-

6 Granica minimum biologicznego jest określana w naukach społecznych jako niemożność prze-
życia w zdrowiu za posiadane środki pieniężne.

� K. Czaplicka, Globalne ubóstwo. Perspektywa społeczno-ekonomiczna, Dialogi o rozwoju, Glo-
bal Development Research Group, Warszawa 2007, s. 7.
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morządów, mających na celu walkę z ubóstwem i aktywizowanie społeczności lokal-
nych poprzez tworzenie różnego rodzaju inicjatyw, takich jak np. organizowanie stowa-
rzyszeń typu spółdzielnie socjalne, CIS8, KIS9 czy CAL�0. Działania takie wpisują się 
w ideę community development, czyli rozwoju lokalnego, który można określić jako 
proces „zaspokajania jednostkowych i zbiorowych potrzeb, a także rozwiązywania 
problemów dzięki zaangażowaniu społeczności lokalnych – w taki sposób, aby w danym 
środowisku zachodziły zmiany na poziomie kulturalnym, społecznym i gospodar-
czym”��.

Rys. 1.  Procentowy wskaźnik zagrożenia ubóstwem osób w Polsce w 2010 roku na podstawie badań  
nad budżetem gospodarstw domowych

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Ubóstwo w Polsce 2010, szacunki GUS,  
www.egospodarka.pl/68860,Ubostwo-w-Polsce-2010,1,39,1.html 13.05.2012.

8 CIS – Centrum Integracji Społecznej to instytucja, której działalność polega na kształtowaniu 
umiejętności zawodowych oraz przyuczaniu do zawodu, przekwalifikowaniu lub podwyższeniu 
kwalifikacji zawodowych oraz uczeniu umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi za-
sobami gospodarczymi.

9 KIS – Klub Integracji Społecznej; organizacja, której celem jest realizacja działań umożliwiają-
cych udzielenie indywidualnym osobom oraz ich rodzinom pomocy w powrocie do pełnienia ról 
społecznych w miejscu zamieszkania, miejscu pobytu lub miejscu pracy oraz w podniesieniu kwali-
fikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy.

�0 CAL – Centrum Aktywności Lokalnej; jest metodą budzenia aktywności społecznej w celu sa-
moorganizowania się do rozwiązywania konkretnych problemów danej społeczności. Jest to metoda 
zakładająca zaangażowanie społeczne jako podstawowy element swojej skuteczności.

�� Nowe perspektywy. Nauki społeczne dla gospodarki, red. S. Rudnicki, Wyższa Szkoła Europej-
ska im. ks. Józefa Tischnera, Kraków 2011, s. 159.
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Patologie społeczne mogą wynikać z problemów, zaliczanych do trzech głównych 
rodzajów. Pierwsze z nich dotyczą zjawisk związanych z życiem jednostki, określanych 
mianem patologii indywidualnych. Inne obejmują negatywne zjawiska związane z ży-
ciem rodzinnym i noszą nazwę patologii rodziny. Ostatnia grupa patologii wynika z ne-
gatywnych zjawisk, powstających w grupach organizacyjnych, społecznych. Trzema 
podstawowymi patologiami, związanymi z wyżej wymienionym podziałem, są: dezor-
ganizacja rodziny, przestępstwo oraz samozniszczenie. 

Dezorganizacja rodziny

Rodzina jest dla człowieka środowiskiem społecznym, w którym czuje się on naj-
bezpieczniej w sensie społecznym i psychicznym, czyli najlepiej zaspokaja tam swoje 
psychospołeczne potrzeby��. Dlatego dezorganizacja rodziny jest bardzo istotnym ro-
dzajem patologii społecznej. Ponadto skutki jej działania obejmują wszystkich członków 
rodziny, w tym dzieci. Dezorganizację życia małżeńsko-rodzinnego poprzedza najczęś-
ciej zjawisko zaburzeń psychospołecznych, nazywanych patologicznymi, które zaczy-
nają się konfliktami i zdradami małżeńskimi, a kończą często rozpadem rodziny. Kon-
flikty występujące w rodzinie określa się mianem konfliktów międzyosobniczych. Jest 
to starcie wywołane rozbieżnością celów, postaw, sposobów działania wobec konkretne-
go przedmiotu czy sytuacji. W takim konflikcie jedna ze stron dąży do podporządkowa-
nia sobie drugiej, narzucenia jej własnych postaw czy sposobów działania. Konflikt 
może dotyczyć również dążenia do wyeliminowanie partnera w celu osiągnięcia włas-
nych interesów. Konflikty międzyosobowe można podzielić na trzy podstawowe katego-
rie. Zalicza się do nich��:

1. Konflikt w zakresie wartości. Występować może zarówno wówczas, gdy dla osób 
w nim uczestniczących wartości są wspólne – np. współzawodnictwo w pracy, 
nauce, jak i wtedy, gdy te wartości są różne – np. kiedy występuje odmienność 
upodobań, zainteresowań. Konflikt wartości dotyczyć może także ocen. Osoby 
bezpośrednio zainteresowane mogą mieć odmienne poglądy na moralność, ocenę 
czyjegoś postępowania, faktów historycznych, słuszność takich czy innych form 
organizacji życia politycznego, społecznego, gospodarczego (ten rodzaj konfliktu 
wartości określa się jako konflikt przekonań).

2. Konflikty trwałe, nierozładowane. Pojawiają się wówczas, gdy osoby, między 
którymi dochodzi do konfliktu, nie przejawiają żadnych skłonności czy ochoty 

�� Dezorganizacja rodziny, Poradnik pedagogiczno-resocjalizacyjny, www.poradnikpr.info/?p= 
4068, 22.05.2012.

�� Tamże.
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do kompromisu, wyjaśnienia i usunięcia problemów spornych. Siła emocjonalna 
powstałych rozbieżności potęguje się coraz bardziej i w każdej chwili grozi uze-
wnętrznieniem w postaci gwałtownej, drastycznej. Ta kumulacja napięć stwarza 
dla rodziny sytuacje najgroźniejsze, dezorganizuje jej życie poprzez zaniedbywa-
nie obowiązków jednego lub obojga współmałżonków, często prowadzi do alko-
holizmu, sporów i kłótni, zdrad małżeńskich, a w konsekwencji – do rozbicia ro-
dziny.

3. Konflikty otwarte. Nie są ani tak groźne, jak poprzednie, ani tak gwałtowne. 
W ramach konfliktów otwartych wiele sytuacji ma charakter zatargów, sprze-
czek, wymiany zdań, jednak nie separują one rodziny i nie wykluczają dalszego 
współżycia. Ponadto nie doprowadzają do zerwania poczucia więzi, wspólnoty 
w rodzinie.

Ekonomia społeczna powinna odgrywać szczególnie ważną rolę w zwalczaniu i za-
pobieganiu dezorganizacji rodziny i taka też jest tendencja profilaktyczna w większości 
społeczeństw, w tym na terenie Polski. Widać to na przykładzie wzrostu liczby podmio-
tów ekonomii społecznej, których celem jest działanie na rzecz dzieci z niepełnych ro-
dzin, profilaktyki rodzinnej itp. Profilaktyka, dotycząca tego rodzaju patologii, nabiera 
szczególnego znaczenia w obecnej rzeczywistości społeczno-gospodarczej, dotkniętej 
niżem demograficznym. Problemy z przyrostem naturalnym są jednymi z najpilniej-
szych do rozwiązania w krajach europejskich (w tym także w Polsce).

Samozniszczenie

Samozniszczenie jest formą patologii społecznej, do której można zaliczyć wszelkie 
uzależnienia. Jedną z nich jest alkoholizm – zespół uzależnienia od środków psychoak-
tywnych, składających się z objawów behawioralnych, fizjologicznych i zmian proce-
sów poznawczych, pojawiających się w toku wielokrotnego zażywania alkoholu. Ponad-
to alkoholizm charakteryzuje silna potrzeba przyjmowania tego środka, trudności 
w kontrolowaniu takiego zachowania, uporczywe używanie alkoholu wbrew szkodli-
wym następstwom, przedkładanie tego uzależnienia nad inne zajęcia i obowiązki. Alko-
holizm osoby uzależnionej silnie wpływa na dezorganizację środowiska rodzinnego, 
pracy i otoczenia, dlatego jest obszarem zainteresowania organizacji społecznych, które 
zaliczyć można do grona instytucji ekonomii społecznej.

Drugim rodzajem patologii tej grupy jest narkomania, czyli potoczne określenie, 
odnoszące się do uzależnienia od substancji chemicznych, wpływających na czynności 
mózgu. Problemy i objawy są podobne jak w przypadku choroby alkoholowej, z tą róż-
nicą, że uzależnienie od środków halucynogennych ma gwałtowniejszy przebieg, przez 
co trudniej stosować w tym przypadku profilaktykę, jak również trudniej z tym rodza-
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jem patologii walczyć. Ponadto jest ona niebezpieczna dla zdrowia i życia uzależnionych 
oraz ich najbliższego środowiska społecznego (rodziny).

Szczególną uwagę należy poświęcić innej formie samozniszczenia – a mianowicie 
samobójstwu, które nie jest, jak by się wydawało, aktem o charakterze indywidualnym, 
lecz faktem społecznym. Dzieję się tak dlatego, że zdarzenia w życiu prywatnym, które 
zdają się być bezpośrednim powodem aktu samobójstwa, są w rzeczywistości jedynie 
przyczynami okazjonalnymi. Samobójstwo nie jest sprawą indywidualnego wyboru 
człowieka. Jest aktem społecznym, wynikającym ze stanu grupy, w której uczestniczy 
jednostka. Z tego powodu jest ono istotną patologią z punktu widzenia ekonomii spo-
łecznej. Takie stanowisko nie wyklucza oczywiście indywidualnych motywów działań 
samobójców, jednakże bardzo trudno jest odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ludzie de-
cydują się na odebranie sobie życia i jakie są indywidualne motywy ich decyzji. Przyj-
muje się więc, że istnieją cztery podstawowe kategorie samobójstw: egoistyczne, altrui-
styczne, anomiczne i fatalistyczne. Szersze spojrzenie na rodzaje wymienionych wyżej 
samobójstw przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Charakterystyka podstawowych rodzajów samobójstw

Rodzaj samobójstwa Charakterystyka:

Egoistyczne Będące skutkiem rozpadu grupy, malejącego związku między jednostką a grupą.
Altruistyczne Wywołane istnieniem nadmiernego związku jednostki z grupą.
Anomiczne Wynikające z zakłócenia ładu społecznego.
Fatalistyczne Będące przejawem sytuacji jednostkowej człowieka np. tragedii, z której nawet 

w dalszej perspektywie nie ma wyjścia.
Źródło:  opracowanie własne.

Przypuszcza się, że obecnie Polska znajduje się w pierwszej dziesiątce krajów Euro-
py o najwyższym współczynniku samobójstw. Wynika to z rosnącego współczynnika 
samobójstw w naszym kraju i ogólnej tendencji spadkowej innych krajów. W 2008 r. 
Polska plasowała się na 13 pozycji ze współczynnikiem 14,9 osoby na 100 tys. ludności, 
ale już w 2009 roku ten współczynnik wyniósł 16,9��.

Statystycznym samobójcą jest częściej mężczyzna niż kobieta, a w Polsce śmiercią 
samobójczą umiera pięciokrotnie więcej mężczyzn niż kobiet. Ponadto Polska jest jed-
nym z krajów o najniższym współczynniku samobójstw wśród kobiet. Na taki stan 
wpływ może mieć kilka czynników. Jednym z nich jest stopień wykształcenia (niższy 
u kobiet niż u mężczyzn). Kolejną przyczyną jest duża aktywność zawodowa kobiet 

�� W.A. Brodnicki, Informacje na temat samobójstw w Polsce na tle krajów europejskich, Sekcja 
Naukowa Suicydologii, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, http://psychiatria.org.pl/news,tekst,56, 
informacja_na_temat_samobojstw_w_polsce_na_tle_innych_krajow_europejskich, 3.05.2011.
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i wysoki stopień identyfikacji z rolami zawodowymi oraz wpływ rodziny i związane 
z nią wychowanie dzieci. Dane o strukturze samobójstw w Polsce zawarto w tabeli 2.

Tabela 2. Struktura samobójstw w latach 2008–2009 według płci

2008 2009
Liczby 

bezwzględne
procent współczynnik  

na 100 tysięcy 
mieszkańców

liczby 
bezwzględne

procent współczynnik  
na 100 tysięcy 
mieszkańców

Ogółem 5681 100,0 14,9 6�7� 100,0 16,9
Mężczyźni 4869 85,7 26,4 ��30 85,4 30
Kobiety 812 14,3 4,1 9�� 14,6 4,8

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: W.A. Brodniak, Informacje na temat samobójstw w Polsce na tle krajów  
europejskich, ZOOZ, Instytut Psychiatrii i Neurologii, http://psychiatria.org.pl/news,tekst,56,informacja_na_ 
temat_samobojstw_w_polsce_na_tle_innych_krajow_europejskich, 3.05.2011.

Poza płcią istotny wpływ na odsetek samobójstw ma stan cywilny. Najwyższe 
współczynniki widać wśród wdowców, wdów oraz osób rozwiedzionych. Można sądzić, 
że czynnikiem sprzyjającym autodestrukcji jest nagła zmiana stanu cywilnego, związa-
na z osamotnieniem, poczuciem izolacji i społecznego nieprzystosowania. Również w tym 
przypadku widoczny jest wzrost świadomości wśród organizacji, zaliczanych do pod-
miotów ekonomii społecznej. Świadczy o tym stale powiększająca się grupa podmiotów, 
niwelująca skutki tego rodzaju patologii. Do wyżej wymienionych podmiotów można 
zaliczyć stowarzyszenia na rzecz osób uzależnionych, samotnych czy w podeszłym wie-
ku.

Przestępstwo

Przestępstwa są określane jako naruszanie kodeksów prawnych. Charakterystycz-
nym dla tego rodzaju patologii jest fakt, że pewne działania, określane jako przestępstwa 
w jednym społeczeństwie, mogą nimi nie być w innym, a jeżeli są uznane jako przestęp-
stwo w obu grupach społecznych, to może być zastosowana do nich różna skala przewi-
nienia. W Stanach Zjednoczonych definicje zachowań przestępczych zmieniają się w za-
leżności od stanu. Można jednak sklasyfikować typy przestępstw w sposób, który 
umożliwi analizę tego zjawiska w różnych miejscach i różnym czasie. Do podstawo-
wych zaliczają się: przestępstwa przeciw osobie, przestępstwa przeciwko mieniu, prze-
stępstwa „bez ofiar” oraz przestępstwa „białych kołnierzyków” i korporacji.

Zapobieganie przestępczości i zmniejszanie poziomu lęku w społeczeństwie wiąże 
się z odbudową silnych społeczności lokalnych, czemu służyć mogą takie inicjatywy, jak 
samopomoc społeczna, która charakteryzuje się angażowaniem do działania obywateli. 
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Ważne są również aktywna praca organizacji władzy lokalnej, organizacji społecznych 
oraz policji. Aby współpraca między tymi jednostkami była owocna, muszą być one 
otwarte na wszelkie grupy społeczne, ekonomiczne czy etniczne15. Dlatego ważne jest 
odpowiednie rozpoznanie wśród wymienionych grup – identyfikacja ich potrzeb oraz 
zagrożeń.

Profilaktyka

Wyżej wymienione i scharakteryzowane patologie społeczne wymagają odpowied-
nich działań zapobiegających ich występowaniu. Zajmuje się tym profilaktyka, którą 
można nazwać ogółem działań zapobiegawczych niepożądanym zjawiskom w rozwoju 
i zachowaniu się ludzi16. Wyróżnia się trzy poziomy profilaktyki niedostosowania spo-
łecznego, które autor przedstawił poniżej. Profilaktyka I stopnia (pierwszorzędowa) 
obejmuje środki, umożliwiające zwalczanie zasadniczych przyczyn patologii, promocję 
zdrowia psychicznego i fizycznego oraz przedłużanie życia człowieka. Profilaktyka 
II stopnia (drugorzędowa) określa postępowanie, zmierzające do ujawnienia i elimino-
wania możliwie najszybciej wszelkiego rodzaju niedostosowań i zaburzeń osobowości, 
zanim nastąpi stan charakterystyczny dla danego zjawiska patologii. Ostatnia profilak-
tyka – III stopnia (trzeciorzędowa) – oznacza interwencję, która ma zapobiec komplika-
cjom i następstwom społecznym z powodu wystąpienia stanu dewiacji.

Ze względu na rodzaj intencjonalnie podejmowanych działań, mających na celu 
przeciwdziałanie dewiacjom, wyróżnia się: profilaktykę eliminująco-uprzedzającą, eli-
minująco-objawową, powstrzymującą oraz kreatywną. Profilaktyka eliminująco-uprze-
dzająca wiąże się z możliwie najwcześniejszym wykrywaniem i usuwaniem biologicz-
nych, psychicznych i społecznych czynników zwiększających ryzyko wykolejenia 
jednostki. Stosowanie takich działań wyraża się w blokowaniu patogennych czynników 
lub zwiększaniu odporności jednostki na ich wpływ. Profilaktyka eliminująco-objawo-
wa polega na możliwie wczesnym wykrywaniu i reagowaniu na początkowe objawy 
niedostosowania, np. w postaci ucieczek z domu, agresywnego stosunku dzieci do rodzi-
ców, nauczycieli czy rówieśników. Celem tych działań jest likwidowanie skłonności 
młodzieży do zachowań nieakceptowanych społecznie. Profilaktyka powstrzymująca 
uniemożliwia lub utrudnia podjęcie decyzji dotyczącej czynu nagannego bądź też wy-
wołuje zmianę takiej decyzji. Natomiast profilaktyka kreatywna wzmacnia i podtrzy-
muje formy zachowań alternatywnych do nieakceptowanych społecznie, czyli takich, 

15 A. Giddens, Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 245–246.
16 Teoretyczne i praktyczne aspekty niedostosowania społecznego dzieci, młodzieży i dorosłych, 

Profilaktyka, Reedukacja, Resocjalizacja, red. G. Miłkowska, A. Napadło, Stowarzyszenie Peniten-
cjarne „Patronat”, Zielona Góra 2009, s. 42–43.
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które mają charakter prospołeczny, wywierają wpływ na ludzi, tłumiąc siłę oddziaływa-
nia szkodliwych czynników konkurencyjnych. Zalążki postaw prospołecznych powinny 
być kształtowane w procesie wychowania. Wyniki wielu badań wskazują, że pod wzglę-
dem skuteczności i poniesionych kosztów (materialnych, społecznych i etycznych) pro-
filaktyka kreatywna jest znacznie bardziej efektywna i opłacalna niż oparta na destruk-
cji tradycyjna działalność profilaktyczna��.

Profilaktyka w zwalczaniu patologii społecznych ma ogromny wpływ na skutecz-
ność działalności, określanej inicjatywami ekonomii społecznej. Dlatego też istnieje 
ogromna odpowiedzialność, związana z identyfikacją patologii i zastosowaniem w sto-
sunku do nich odpowiedniej profilaktyki.

Podsumowanie

Wdrażanie ekonomii społecznej w środowisku przesiąkniętym patologiami jest nie-
zwykle trudne, należy jednak zdawać sobie sprawę, że w działalność ekonomii społecz-
nej jest wpisana profilaktyka zapobiegająca szeroko pojętym patologiom. Ważną rolę 
w efektywnym działaniu odgrywa kształtowanie i pobudzanie odpowiednio pojętej od-
powiedzialności społecznej mieszkańców. Zadanie to nie jest proste ze względu na 
ukształtowany pogląd głównie starszych pokoleń, w związku z faktem funkcjonowania 
w rzeczywistości poprzedniego ustroju gospodarczo-społecznego. Dlatego główną uwa-
gę w kształtowaniu odpowiednich postaw prospołecznych należy zwrócić podczas edu-
kacji młodych pokoleń. Jeżeli się to uda, środowisko funkcjonowania – czy to w znacze-
niu społecznym, czy gospodarczym – będzie przyjazne i chłonne na wszelkiego rodzaju 
inicjatywy.
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Streszczenie

Ekonomia społeczna jest obecnie obszarem gospodarki, któremu poświęca się sporo uwagi. Ma ona na celu 
wspieranie regionalnego środowiska w procesie aktywizacji zawodowej osób wykluczonych społecznie lub na stałe 
pozostających w stanie bezrobocia oraz pobudzać lokalne małe inicjatywy biznesowe do ogólnego wzrostu gospodar-
czego. Bariery stojące im na drodze, w postaci patologii społecznej, pokazują, jak rozległy i złożony jest to problem. 
Realizacja ekonomii społecznej w środowisku pogrążonym w tego typu zjawiskach jest trudna, jednak trzeba zdawać 
sobie sprawę, że działalność społeczna gospodarki jest ważna i służy jako profilaktyka zapobiegania patologiom. 
Pełni także ważną rolę w skutecznym działaniu na rzecz rozwoju oraz stymuluje właściwie rozumienie społecznej 
odpowiedzialności.

The social pathologies: family disorganization, self-destruction and crime  
– characteristics of the phenomena in the context of the social economy

The social economy is now an area of the economy, which pays special attention. Is aimed at supporting the 
regional environment in the process of professional activation among other socially excluded individuals or re-
main permanently in the state of unemployment. It also aims to encourage local small business initiatives for 
overall economic growth. Barriers in the form of social pathology shows how extensive and complex the problem 
is. Implementation of the social economy in an environment steeped in this type of phenomena is difficult, how-
ever, to realize that the social economy activity is recorded in the wider prophylaxis to prevent pathologies. 
An important role in the efficient operation of the development and stimulating play properly understood social 
responsibility inhabitants. If this succeeds, the environment and the functioning of the economic and social impor-
tance will be friendly and receptive to all kinds of initiatives.

Translated by Marcin Janowski 
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Wprowadzenie

Dynamiczne zmiany zachodzące w gospodarce polskiej stanowią przyczynę, dla 
której coraz szersza grupa przedsiębiorstw włącza w zakres swojej działalności aspekty 
społeczne i środowiskowe. Jednym z problemów, który wymaga zainteresowania ze 
strony przedsiębiorstw, jest brak równego traktowania kobiet i mężczyzn w sferze za-
trudnienia. Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie aktualnej sytuacji kobiet 
na polskim rynku pracy oraz wskazanie działań umożliwiających osiągnięcie wyższego 
stopnia aktywizacji zawodowej kobiet w ramach społecznej odpowiedzialności przed-
siębiorstw.

Współczesne podejście do społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw

Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (ang. Corporate Social 
Responsibility CSR) stanowi odpowiedź środowisk biznesowych na zmieniające się oto-
czenie społeczne. Jest ona konsekwencją występowania negatywnych zjawisk, jakie 

∗ Magister Katarzyna Zioło-Gwadera jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Gorzowie Wlkp. E-mail: k.gwadera@wp.pl.
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wiążą się z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zjawiska te przejawiają się w for-
mie degradacji środowiska naturalnego, powstawania zagrożeń życia i zdrowia w miej-
scu pracy oraz dyskryminacji pewnych grup społecznych na rynku pracy. Pojawienie się 
tego typu następstw działalności gospodarczej stanowiło argument przemawiający za 
koniecznością zrewidowania klasycznego podejścia do definiowania podstawowego celu 
przedsiębiorstwa, jakim jest maksymalizacja zysku, okazało się bowiem, iż samo dąże-
nie właściciela do maksymalnego zysku nie wystarcza do osiągnięcia i utrzymania sze-
roko rozumianego ładu społecznego. W tej sytuacji przedsiębiorstwa stanęły przed obli-
czem konieczności niwelowania negatywnych skutków swojej działalności, co stanowiło 
podstawy wprowadzenia systemu społecznej odpowiedzialności biznesu.

Dyskusja dotycząca omawianego zagadnienia rozpoczęła się już w latach 30. XX 
wieku w USA, kiedy po raz pierwszy wskazano, że przedsiębiorstwa mają do spełnienia 
w społeczeństwie role wychodzące poza maksymalizację zysku właścicieli. Druga fala 
ożywionej dyskusji na ten temat powróciła w latach 60. i skupiała się wokół ochrony 
środowiska�. W odniesieniu do polskiej gospodarki przez wiele lat, zwłaszcza w pierw-
szym okresie transformacji gospodarczej, funkcjonowało przeświadczenie, iż polskie 
przedsiębiorstwa nie dojrzały do wdrażania zasad społecznej odpowiedzialności bizne-
su. Panowało przekonanie, iż rodzimych przedsiębiorstw nie stać na społeczną odpowie-
dzialność, gdyż muszą przede wszystkim walczyć o przetrwanie na wysoce konkuren-
cyjnym rynku. W rezultacie społeczne i środowiskowe aspekty działalności gospodarczej 
pozostawały na dalszym planie, jednak w ostatnich latach można było zaobserwować 
stosunkowo wysoki wzrost gospodarczy, który zdecydowanie wpłynął na poprawę sytu-
acji finansowej polskich przedsiębiorstw, kreując tym samym możliwości wdrażania 
zasad społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw również w warunkach polskiej go-
spodarki. Paradoksalnie obecny kryzys finansowy może także stanowić czynnik sprzy-
jający społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, stanowiąc bodziec przewartościo-
wania modelu gospodarczego na bardziej odpowiedzialny, celem zapewnienia trwałych 
podstaw szybkiej odbudowy i przyszłego stabilnego rozwoju.

Aby odpowiedzieć na pytanie, czym jest społeczna odpowiedzialność przedsię-
biorstw oraz jakich obszarów ona dotyczy, należy przedstawić znaczenie tego pojęcia. 
M. Rybak przytacza jako fundamentalne dwie definicje zaproponowane przez J. McGui-
re oraz K. Davisa i R. Blomstroma. Pierwszy z autorów stwierdza, że społeczna odpo-
wiedzialność przedsiębiorstw oznacza, iż: „korporacje ponoszą nie tylko typową dla 
nich odpowiedzialność ekonomiczną i prawną, ale także pewien zakres odpowiedzial-

� M. Rybak, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, w: Etyka w biznesie, red. M. Borkow-
ska, J.W. Gałkowski, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2002, s. 64. 
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ności przed społeczeństwem jako całością”�. Nieco odmienne ujęcie zagadnienia prezen-
tują K. Davis i R. Blomstrom, formułując twierdzenie, że obowiązkiem kierownictwa 
przedsiębiorstwa jest wybór takich decyzji i działań, które przyczyniają się zarówno do 
dbałości o interes własny (pomnażanie zysku przedsiębiorstwa), jak i do ochrony oraz 
pomnażania dobrobytu społecznego�. Takie podejście kładzie nacisk na zobowiązanie 
przedsiębiorstw do niepodejmowania działań szkodliwych społecznie, nawet jeżeli mo-
głyby one przynieść zyski. Zgodnie z innymi definicjami społeczna odpowiedzialność 
przedsiębiorstw to: „filozofia prowadzenia działalności gospodarczej, uwzględniająca 
budowanie trwałych, przejrzystych relacji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami”�, 
jak również moralna odpowiedzialność i zobowiązanie przedsiębiorstw do rozliczania 
się przed prawem i społeczeństwem ze swej działalności5. Kompleksowe podejście do 
zagadnienia CSR prezentuje w swej definicji Ministerstwo Gospodarki, przyjmując, że 
społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw to: „dobrowolne, wykraczające poza mini-
malne wymogi prawne uwzględnianie przez przedsiębiorstwa problematyki społecznej 
i środowiskowej w swojej działalności komercyjnej i stosunkach z zainteresowanymi 
stronami”6. Można więc przyjąć, iż społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw ozna-
cza rozszerzenie podstawowej, tzn. ekonomicznej i prawnej, odpowiedzialności dodat-
kowo o odpowiedzialność za rozwój zrównoważony.

Znaczenie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu ulega stałemu rozsze-
rzaniu w porównaniu z pierwszymi definicjami i nadal jest przedmiotem debaty pub-
licznej. Jej istotę najwierniej odzwierciedla norma ISO 26000 w zakresie CSR. Zgodnie 
z nią społeczna odpowiedzialność biznesu to: „zobowiązanie organizacji do włączania 
aspektów społecznych i środowiskowych w proces podejmowania decyzji oraz wzięcie 
odpowiedzialności za wpływ podejmowanych decyzji i aktywności na społeczeństwo 
i środowisko”�.

� J. McGuire, Business and Society, McGraw-Hill, New York 1963, za: M. Rybak, Etyka menedże
ra – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, 
s. 28.

� K. Davis, R. Blomstrom, Business and Society: Environment and Responsibility, wyd. 3, Mc-
Graw-Hill, New York 1975, za: M. Rybak, Etyka menedżera…

� T. Wołowiec, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa nową formułą zarządzania, 
w: „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw” 2004, nr 3, za: J. Korpus, Społeczna odpowiedzial
ność przedsiębiorstwa w obszarze kształtowania środowiska pracy, Wydawnictwo Placet, Warszawa 
2006, s. 52.

5 L. Zbiegień-Maciąg, Etyka w zarządzaniu, CiM, Warszawa 1997, za: J. Korpus, Społeczna odpo
wiedzialność…, s. 53.

6 www.csr.gov.pl, 10.05.2012.
� Tamże.
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Sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce

Włączanie aspektów społecznych i środowiskowych w proces podejmowania decy-
zji gospodarczych przez przedsiębiorstwa najczęściej interpretuje się jako dbałość 
o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, ochronę konsumentów oraz ograniczanie 
wpływu działalności gospodarczej na środowisko. Można jednak zaproponować posze-
rzenie powyższego wachlarza obszarów odpowiedzialności o dbałość o równouprawnie-
nie kobiet i mężczyzn – zarówno w dostępie do zatrudnienia, jak i jednakowego wyna-
grodzenia. 

Pomimo iż zarówno prawo wspólnotowe8, jak i polski kodeks pracy9 zobowiązują 
pracodawców do jednakowego wynagradzania kobiet i mężczyzn za jednakową pracę 
oraz zapewnienia jednakowego dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodo-
wego, to analiza danych statystycznych pozwala na postawienie tezy, iż na rynku pracy 
występuje zawodowa i płacowa dyskryminacja kobiet. Wyraża się ona w dwojaki spo-
sób. Po pierwsze: zdecydowanie niższym poziomem aktywności zawodowej kobiet niż 
mężczyzn oraz wyższą stopą bezrobocia wśród kobiet, po drugie: niższym poziomem 
wynagrodzeń kobiet. 

Polski rynek pracy charakteryzuje się współczynnikiem aktywności zawodowej na 
poziomie około 55%, przy czym dla mężczyzn wynosi on 64%, natomiast dla kobiet – 
jedynie 48%�0. Podobnie kształtuje się poziom wskaźnika zatrudnienia – ogólnie wyno-
si on blisko 50%, jednakże dla kobiet jedynie 43%, podczas gdy dla mężczyzn – 59%. 
Na rysunku 1 zaprezentowano kształtowanie się współczynnika aktywności zawodowej 
kobiet i mężczyzn według wieku w latach 2006–2010 w Polsce. Przyjęcie takiego prze-
działu czasowego pozwala na uchwycenie wpływu obecnego kryzysu finansowego na 
stan polskiego rynku pracy. 

Jak wynika z danych przedstawionych na rysunku 1, dysproporcje w poziomie 
współczynnika aktywności zawodowej nie są jednakowe w poszczególnych grupach 
wiekowych. Największe różnice występują wśród osób młodych, w wieku 25–44 lata. 
Niewątpliwie jest to związane z macierzyństwem i sprawowaniem opieki nad małymi 
dziećmi przez kobiety. Oznacza jednocześnie, iż znaczna część kobiet poświęca karierę 
zawodową na rzecz wypełniania obowiązków rodzinnych. Ponadto zauważalne różnice 

8 Artykuł 141 TWE, dyrektywa 75/117/EWG z dnia 10 lutego 1975 dotycząca zbliżenia przepisów 
państw członkowskich w zakresie zastosowania zasady równego wynagrodzenia dla kobiet i męż-
czyzn Dz. Urz. UE L 45 z dnia 19.02.1975, dyrektywa 76/207/EWG z dnia 9 lutego 1976 dotyczące 
wdrożenia zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do zatrudnienia, 
kształcenia zawodowego i awansu oraz warunków pracy, Dz. Urz. UE L 39/40 z dnia 14.02.1976 
ze zm. 

9 Artykuł 11�,11�, 18�a–18�e ustawy z dnia 26.06.1974 Kodeks Pracy, DzU 1974 nr 24, poz. 141 
ze zm.

�0 Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2011, GUS, Warszawa 2012. 
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występują także w wieku 55 i więcej lat, na co z kolei ma wpływ niższy wiek emerytal-
ny kobiet. Podobnie kształtuje się poziom wskaźnika zatrudnienia. Na rysunku 2 został 
przedstawiony jego poziom w latach 2006–2010.

Rys. 1.  Współczynnik aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn według wieku w latach 2006–2010  
w Polsce

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2007–2011,  
GUS, Warszawa 2008–2012.

Rys. 2.  Współczynnik zatrudnienia kobiet i mężczyzn według wieku w latach 2006–2010 w Polsce

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Rocznik Statystyczny…

Innym zjawiskiem świadczącym o dyskryminacji kobiet na rynku pracy jest zdecy-
dowanie wyższa stopa bezrobocia kobiet niż mężczyzn. Widoczne jest to w każdej gru-
pie wiekowej. Na rysunku 3 zaprezentowano poziom stopy bezrobocia według płci 
i wieku w latach 2006–2010.
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Rys. 3.  Stopa bezrobocia według płci i wieku w latach 2006–2010 w Polsce

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Rocznik Statystyczny…

Najwyższa stopa bezrobocia występuje wśród najmłodszych kobiet (w wieku 15–
19 lat�� oraz 20–24 lata), co powinno budzić szczególny niepokój. Oznacza to, iż zawo-
dowa dyskryminacja kobiet rozpoczyna się już na etapie wkraczania na rynek pracy i trwa 
w kolejnych okresach. Należy pamiętać, iż bezrobocie wśród ludzi młodych wywołuje 
poważne konsekwencje. Praca zawodowa jest niezbędnym warunkiem osiągnięcia nie-
zależności i dojrzałości przez osoby młode, a jej brak hamuje rozwój posiadanych umie-
jętności. Przyczyną niechęci pracodawców do zatrudnienia młodych kobiet są z pewnoś-
cią uwarunkowania fizjologiczne oraz prawa związane z macierzyństwem, jak również 
przekonanie o wyższej dyspozycyjności mężczyzn. W pozostałych grupach wiekowych 
różnice w poziomie stopy bezrobocia wśród kobiet i mężczyzn nie są już tak duże, jak 
w przypadku osób młodych. W odniesieniu do osób starszych (55 lat i więcej) stopa 
bezrobocia wśród kobiet jest niższa niż wśród mężczyzn, co należy tłumaczyć niższym 
wiekiem emerytalnym kobiet.

Dane prezentowane na rysunku 3 pozwalają na wysunięcie jeszcze jednego wnio-
sku. Rok 2008 był szczególny dla gospodarki światowej. Wówczas rozpoczął się trwają-
cy do dziś globalny kryzys finansowy��. Polska gospodarka odczuła jego skutki nieco 
później, gdyż dopiero w 2009 roku. W tym okresie znacznie wzrosła stopa bezrobocia: 
do poziomu 6,7% w 2008 r. i do poziomu 8,5% w 2009 roku, jednak już w 2008 r. można 
było zaobserwować istotny wzrost stopy bezrobocia kobiet w wieku 15–19 lat (z 21% 
w 2007 do 28,2% w 2008). Zjawisko to można wyjaśnić poprzez fakt, iż część przedsię-

�� Zgodnie z metodologią GUS za minimalny wiek wejścia na rynek pracy przyjmuje się 15 rok 
życia; Zasady metodyczne statystyki rynku pracy i wynagrodzeń, GUS, Departament Pracy i Warun-
ków Życia, Warszawa 2008, s. 20. 

�� Za symboliczny początek kryzysu przyjmuje się bankructwo banku Lehman Brothers we wrześ-
niu 2008 roku.
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biorstw, zwłaszcza współpracujących z podmiotami zagranicznymi, odczuła konse-
kwencje kryzysu właśnie w 2008 roku. Najczęstszą reakcją firm na dekoniunkturę jest 
przede wszystkim spadek popytu na siłę roboczą. Oznacza to z jednej strony redukcję 
dotychczasowego zatrudnienia, a z drugiej – utratę przez przedsiębiorstwa możliwości 
tworzenia nowych miejsc pracy. Należy zwrócić uwagę, iż utrzymujący się stereotyp 
mężczyzny jako żywiciela rodziny jest istotnym czynnikiem, który powoduje, iż praco-
dawcy w pierwszej kolejności redukują zatrudnienie wśród kobiet – w efekcie rośnie ich 
bezrobocie. Ponadto w wyniku działania kryzysu absolwenci wchodzący na rynek pracy 
napotykają na trudności w znalezieniu pierwszej pracy. Grupą szczególnie zagrożoną 
dezaktywizacją zawodową są osoby młode, w szczególności kobiety. Ich pozycja na ryn-
ku pracy nawet w okres wzrostu gospodarczego jest gorsza niż mężczyzn. Jak wynika 
z danych zawartych na rysunku 3, młode kobiety okazały się grupą najbardziej wrażliwą 
na zawirowania gospodarcze.

Innym faktem świadczącym o dyskryminacji kobiet na rynku pracy jest poziom 
wynagrodzeń. Kobiety zarabiają średnio o 23% mniej niż mężczyźni��. Największe róż-
nice w poziomie wynagrodzeń można zauważyć w branży: „Działalność finansowa 
i ubezpieczenia”, w której wynagrodzenia kobiet sięgają 63% wynagrodzenia mężczyzn 
oraz w ramach „Pozostałej działalności usługowej” – 70% wynagrodzenia mężczyzn. 
We wszystkich innych obszarach, z wyjątkiem „Budownictwa” oraz „Transportu, gos-
podarki magazynowej”, zarobki kobiet są niższe niż mężczyzn. Wyższe wynagrodzenia 
kobiet niż mężczyzn we wskazanych branżach mogą wynikać z faktu, iż ogólny udział 
kobiet jest niski, natomiast kobiety w nich pracujące zajmują kierownicze, a nie robotni-
cze stanowiska.

Programy work-life balance jako narzędzie walki z dyskryminacją kobiet  
na rynku pracy

Niewątpliwie różnice w poziomie zatrudnienia oraz wynagrodzenia kobiet i męż-
czyzn, a także możliwości awansu i rozwoju, wynikają w głównej mierze z macierzyń-
stwa i opieki nad dziećmi. Absencja w czasie ciąży oraz urlopu macierzyńskiego jest 
negatywnie odbierana przez pracodawców. W tym czasie następuje osłabienie kontaktu 
pracownicy z firmą, a często również spadek kwalifikacji (może to wynikać z wdroże-
nia nowych technologii albo rozwiązań organizacyjnych w przedsiębiorstwie). Jedno-
cześnie należy obiektywnie stwierdzić, iż kobiety wychowujące dzieci stanowią grupę 
pracowników mniej dyspozycyjnych, natomiast ze względu na wysoki poziom ochrony 
zatrudnienia kobiet w okresie ciąży i wczesnego macierzyństwa – bardziej kosztotwór-

�� Kobiety i mężczyźni na rynku pracy, GUS, Warszawa 2010, s. 11.
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czych niż mężczyźni. Pomimo to trzeba podkreślić, iż w społeczeństwie wysoko rozwi-
niętym nie ma miejsca na dyskusję dotyczącą uszczuplenia praw pracowniczych ko-
biet.

Rozwiązaniem problemu dyskryminacji kobiet na rynku pracy może być wzrost 
świadomości pracodawców z korzyści płynących z ułatwienia kobietom łączenia obo-
wiązków pracowniczych z rodzinnymi. Mówiąc o społecznej odpowiedzialności przed-
siębiorstw oraz o jej współczesnych kierunkach, nie można pominąć tak ważnego spo-
łecznie problemu, jakim jest brak jednakowego traktowania kobiet i mężczyzn na rynku 
pracy. Można wręcz zaryzykować stwierdzenie, że aktualnie, kiedy aspekty środowi-
skowe działalności przedsiębiorstw doczekały się wystarczającego poziomu regulacji 
prawnych, to właśnie aspekty społeczne tejże działalności muszą zostać uwypuklone. 
W kontekście wspomnianej płacowej i zawodowej dyskryminacji kobiet można uznać, 
iż dążenie do jednakowego traktowania kobiet i mężczyzn na rynku pracy powinno 
obecnie stanowić priorytet dla pracodawców. Oznacza to, że przedsiębiorstwa świado-
me swej roli społecznej, wdrażające koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu, 
powinny poszukiwać narzędzi umożliwiających podniesienie aktywności zawodowej 
kobiet.

Problem łączenia życia zawodowego z rodzinnym jest szczególnie dotkliwy dla ko-
biet, niemniej jednak dotyczy on wszystkich pracowników. Warunkiem osiągnięcia 
równowagi między życiem rodzinnym a zawodowym przez pracownika jest świadome 
wdrażanie przez przedsiębiorstwa programów praca–życie (ang. work-life balance). Pro-
gramy te dotyczą wielu obszarów, takich jak umożliwienie opieki nad dziećmi i innymi 
osobami zależnymi, elastyczna organizacja czasu pracy, finansowanie odpoczynku 
dzieciom pracowników. Można podać wiele przykładów wdrażania tego typu progra-
mów w grupie polskich przedsiębiorstw, niemniej jednak najczęściej przedsiębiorstwa te 
to duże korporacje. W tabeli 1 zaprezentowano wybrane działania poszczególnych firm 
w zakresie programów work-life balance.

Tabela 1. Wybrane działania firm w ramach programów work-life balance w Polsce

Nazwa firmy Działania w ramach WLB

HP Dodatkowy urlop macierzyński
IBM Kolonie, półkolonie, przedszkola finansowane przez firmę
Xerox Klub fitness dla młodych mam
Procter & Gamble Możliwość zabrania dziecka i opiekunki w delegację na koszt firmy 

Źródło:  M. Bieryło, Programy równowaga praca-życie realizowane w IBM Polska, w: Najlepsze praktyki  
zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce: czwarty zestaw studiów przypadków, red. A. Pocztowski,  
Oficyna Wydawnicza, Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, Kraków 2005, s. 138–140.
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Należy przyznać, iż wdrażanie programów praca–życie wiąże się z ponoszeniem 
przez przedsiębiorstwo dodatkowych kosztów, ale również przynosi wiele korzyści. Za-
liczyć do nich można budowanie relacji pracownik–pracodawca opartych na lojalności 
oraz kreowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy. Wymienić można także korzyści 
wymierne wyrażające się spadkiem kosztów rekrutacji i szkoleń pracowników, co wy-
nika ze zmniejszenia fluktuacji personelu.

Podsumowanie

Koszty związane z realizacją programów work-life balance stanowią barierę ich 
upowszechniania w polskich przedsiębiorstwach, a tym samym barierę wzrostu aktyw-
ności zawodowej kobiet wychowujących dzieci. Oznacza to, iż niezbędne jest podjęcie 
działań mających na celu wzrost świadomości wśród przedsiębiorców, zwłaszcza mikro-, 
małych i średnich korzyści, jakie programy WLB mogą przynieść. Ponadto wydaje się, 
iż problem dyskryminacji kobiet w sferze zatrudnienia jest na tyle dotkliwy dla gospo-
darki (oznacza niepełne wykorzystanie zasobów siły roboczej o wysokim stopniu pro-
duktywności), iż nie można pozostawić jego rozwiązania jedynie przedsiębiorstwom. 
W proces ten włączyć powinny się również inne podmioty rynku pracy. Szczególną rolę 
do odegrania w tym zakresie mogą mieć organy samorządu terytorialnego, jako najbar-
dziej zorientowane w sytuacji na lokalnym rynku pracy. Można więc stwierdzić, iż wal-
ka z dyskryminacją zawodową kobiet powinna być obszarem zarówno społecznej odpo-
wiedzialności przedsiębiorstw, jak i polityki rynku pracy realizowanej na szczeblu 
samorządowym.
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Streszczenie

Dynamiczne zmiany zachodzące w gospodarce polskiej stanowią przyczynę, dla której coraz szersza grupa 
przedsiębiorstw włącza w zakres swojej działalności aspekty społeczne i środowiskowe. Jednym z problemów, który 
wymaga zainteresowania ze strony przedsiębiorstw, jest brak równego traktowania kobiet i mężczyzn w sferze zatrud-
nienia. Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie aktualnej sytuacji kobiet na polskim rynku pracy oraz wska-
zanie działań umożliwiających osiągnięcie wyższego stopnia aktywizacji zawodowej kobiet w ramach społecznej od-
powiedzialności przedsiębiorstw.

Situation of women in the labour market in the corporate social responsibility context

Dynamic changes occurring in the Polish economy underlie the reason for which the increasingly large group of 
enterprises include social and environmental aspects in the scope of their activity. No equal treatment of women and 
men in the field of employment is one of the problems requiring interest on the side of enterprises. This article presents 
current situation of women in the Polish labour market and activities allowing for achieving higher level of vocational 
development of women within CSR.

Translated by Katarzyna Zioło-Gwadera
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Wprowadzenie

Nawet tak jednoznacznie i lakonicznie sformułowany tytuł nie może stanowić dla 
czytelnika klarownego przekazu co do sposobu ujęcia kluczowych kwestii. Wypada 
więc uzupełnić go przytoczeniem głównych założeń, jakie zmuszony byłem przyjąć, by 
tak postawiony problem można było w ogóle podjąć w objętościowo ograniczonym arty-
kule. Uznawszy teoretyczną zasadność oddzielenia moralności od etyki, traktuję etykę 
jako wiedzę moralną (w znaczeniu fronezis Stagiryty), natomiast marketing usług wy-
prowadzam z wiedzy praktycznej. Punkty styczne dla obu obszarów wyznaczam, stosu-
jąc podejście instytucjonalne, a więc uwagę skupiam na tym, co uznane być może jako 
społeczna „instytucjonalizacja” typowych zachowań w obu obszarach aktywizmu ludz-
kiego. Wreszcie ethos sygnalizować ma nie tylko złożoną etymologię słowa, ale tym 
samym komunikować, że rozważane są problemy etyczne po M. Heideggerze, który 
przeprowadził obowiązującą do dzisiaj egzegezę Heraklitańskiej sentencji: ethos anthro
po daimon1. Oznacza to, że z wielu możliwych podejść do etyki biznesu czy etyki mar-
ketingu będę starał się wykazać podstawowe znaczenie ethosu usługodawcy, występują-
cego zwykle również w roli marketera. Po tych wstępnych ustaleniach semantycznych 

∗  Profesor zwyczajny Kazimierz Rogoziński jest zatrudniony w Katedrze Usług poznańskiego 
Uniwersytetu Ekonomicznego. E-mail:k.rogozinski@ue.poznan.pl.

� M. Heidegger, List o humanizmie, w: tegoż, Znaki drogi, KR Wydawnictwo, Warszawa 2006, 
a także K. Mrówka, Heraklit, Wyd. Nauk. Scholar, Warszawa 2005.
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formułuję cel. Otóż zamierzam wykazać, dlaczego usługodawca powinien – niejako ex 
definitione – wykazać się wyższym poziomem wrażliwości etycznej.

Zamiast bibliograficznego przeglądu literatury, co zwykle sprowadza się do przy-
woływania najczęściej cytowanych podręczników czy też sporządzania zestawu pod-
ręcznikowych definicji, zaczynam od wprowadzenia podstawowego rozgraniczenia 
i przedstawienia kontekstu, w jakim będę analizował następstwa wynikające z zestawie-
nia tytułowych pojęć. Owo podstawowe rozgraniczenie, stosowane na użytek tego arty-
kułu, odnosi się do oddzielenia etyki biznesu od etyki marketingu, a tego ostatniego – od 
ethosu marketera – po to, by uwagę skupić na zależności między dwoma ostatnimi czło-
nami. Natomiast jeśli chodzi o zakres podejmowanych tu zagadnień, to można wydzielić 
kilka wewnętrznych terytoriów, z których przynajmniej cztery powinno się wziąć pod 
uwagę w punkcie wyjścia do dyskursu.

1. Obszar realnych problemów etycznych odnoszony jest zwykle do finalnej fazy 
makroprocesu gospodarczego i rozpoznawany jako podział – wymiana – konsumpcja. 
W przyjętej tutaj perspektywie dostrzec więc można akty kupna-sprzedaży, których 
charakter i złożoność sprawiają, że refleksja etyczna ich dotycząca pojawia się zwykle 
w zestawie poglądów uzasadniających konieczność skorygowania wyników żywiołowej 
wymiany. Wybór dominującej formy wymiany (wedle typologii K. Polanyiego) jest już 
jednak sprawą poza wyborem etycznym, podyktowany jest bowiem realizacją celów 
wynikających z przyjętej strategii biznesowej.

2. Poznawczo-naukowy wymiar wnosi dodatkowe podziały przebiegające wedle 
specjalizacji naukowych. Między ujęte całościowo obszary, a więc marketing a etykę, 
wnika jeszcze polityka społeczna (traktowana marksizująco, czyli jako polityka gospo-
darczo-społeczna). Oznacza to, że realizacja dystrybucyjnych celów marketingu natrafia 
w sektorze usług na redystrybucyjne zadania polityki społecznej, przypominając o jed-
nej z podstawowych funkcji sektora usług publicznych. Pojawiające się wraz z tym roz-
poznaniem kwestie dotyczące marketingu społecznego w tym artykule oczywiście po-
mijam. 

3. Prowadzenie wywodu na temat związku etyki i marketingu na tym poziomie 
ogólności nabiera sensu wówczas, kiedy się wskaże, jak wybór określonej wersji marke-
tingu wpływa na korektę realizowanych form wymiany towarowej tudzież uetycznienie 
sposobów traktowania usługobiorców.

4. Wprowadzenie pojęcia ethos uzmysłowić powinno, że w działalności usługowej 
(nawet jeśli ją sprowadzić do zaspokajania potrzeb bytowych) nie da się kwestii etycz-
nych zawiesić. Przypominają sobie o tym nawet ci, którzy poniewczasie starają się prze-
transponować kulturę organizacyjną za pomocą kompatybilnej z praktyką wersji kodek-
su etycznego.
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Człowiek jako przedmiot zainteresowań marketingu

Powyższe, generalnie ujęte kwestie w wystarczającym stopniu uzmysłowić powin-
ny to, jak marketing głęboko ingeruje w praktykę prowadzenia wymiany towarowo-pie-
niężnej i jak w znaczący sposób współokreśla jej nieekwiwalentny rezultat. Sygnalizo-
wana tu niejednoznaczność wyniku spowodowana jest rozłącznością ocen. Z punktu 
widzenia usługodawcy zastosowane instrumentarium zagwarantować powinno nie tyl-
ko wysoki poziom sprawności, ale i efektywności ekonomicznej. Zgodnie z obowiązują-
cymi we współczesnej nauce konwencjami marketing zaliczany jest do nauk o zarządza-
niu (ściśle: zarządzaniu decyzjami zakupów klientów), co nadaje mu charakter 
„przyczółkowej” subdyscypliny między naukami ekonomicznymi a humaniora (jeśli 
klienta nadal traktować jako homo sapiens, gdyż wraz z ekspansją neuromarketingu 
pojawi się niebawem homo electronikus)�. Dla prowadzonych tu wywodów większego 
znaczenia nabiera dostrzeżenie niejednoznacznego statusu marketingu, co wyraża się 
w jego następującej ambiwalencji: choć zorientowany na klienta, to finansowany przez 
producenta/pośrednika. Ujęty instytucjonalnie, marketing jest jedną z organizacyjnie 
wyodrębnionych funkcji przedsiębiorstwa, wyróżniającą się tym, że choć podobnie jak 
inne funkcje jest ona mocno zakotwiczona we wnętrzu organizacji, to jednak – niepo-
równywalnie z innymi – jest zorientowana na zewnątrz, tzn. na rynek, na klienta. Po-
wyższe stwierdzenie pozwala sformułować kluczowy problem jawiący się na styku: 
marketing–etyka. Wszystko zaczyna się i sprowadza do rozumienia pojęcia klient, po-
nieważ od tego uzależnione jest to, czy i na ile, w opcji marketingowej, przebić się może 
perspektywa nabywcy. Zabieg polegający na oddzieleniu klienta instytucjonalnego od 
indywidualnego i skupienie uwagi na tym ostatnim pozwala sformułować kluczowe py-
tanie: Co współczesny marketing wnosi do wiedzy o człowieku, jako uczestniku „gry 
rynkowej”, którego wyborami/decyzjami chce zarządzać? I na ile w tej marketingowej 
wiedzy o współczesnym człowieku brany jest pod uwagę wymiar etyczny? Domniemy-
wać wypada, że w odpowiedzi na tak sformułowane pytanie zawiera się nie tylko sum
ma, ale i sedno wiedzy marketingowej. Sądzę, że wyraża się to w następującej, synte-
tycznie ujętej tezie: Potrzeby powinny być zaspokajane w sposób satysfakcjonujący 
klienta. Wrażeniu oczywistej banalności takiego sądu chciałbym przeciwstawić brze-
mienne w skautkach konsekwencje.

Jeśli przyjąć, że cała wiedza i praktyka marketingowa przyczyniają się do prze-
kształcenia sądu w postulat, a postulatu w aksjomat (najważniejsza jest powinność za
spokajania potrzeb), to jego prawomocność udziela się bezpośrednio wyprowadzanym 
stąd wnioskom. A więc, po pierwsze, co się tyczy klienta, to „naturalnym” jest zakłada-

� Jego pojawienie się nie tylko przewidział, ale i naukowo uzasadnił W. Sedlak w wydanej przed 
laty książce pod takim właśnie tytułem.
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ny stan permanentnego rozbudzenia jego potrzeb, czyli niezaspokojenia. Przyjęcie ta-
kiego założenia dotyczącego klienta skutkuje – po stronie praktyki marketingu – dąże-
niem do zachowania „naturalności” potrzeb. Z nadrzędności imperatywu zaspokajania 
potrzeb konstruuje się więc deprywacyjny model człowieka, w którym brak, niezaspo
kojenie są jego podstawowymi atrybutami; a wyprowadzenie tego modelu z organiczne-
go podłoża powoduje w efekcie przyjęcie animalistycznej hierarchii potrzeb. Taki cha-
rakter ma w końcu hierarchia potrzeb A. Maslova, z której jednoznacznie wynika, że 
bohema nie może być twórcza, bo najpierw powinna walczyć o zaspokojenie elementar-
nych potrzeb. Animalistyczny naturalizm okazuje się na tyle przydatny w wyjaśnianiu 
zachowań człowieka, by móc go wykorzystać w sterowaniu wyborami klienta. Psycho-
logia osadzona na fizjologicznych podstawach� otwiera bowiem przed marketingiem 
szerokie spektrum możliwości. Środki bezpośredniego oddziaływania na klienta przez 
odpowiednie sterowanie zestawem bodźców potęgujących jego uczucie łaknienia/prag-
nienia/posiadania prowadzą wprost do neuromarketingu i programowania reakcji ludz-
kich. W sterowaniu reakcjami klientów wykorzystuje się już dziś cały wyrafinowany 
arsenał bodźców drażniących wszystkie receptory sensualne.

Poczynione powyżej uwagi zasadnym czynią stwierdzenie, iż na styku marketingu 
z etyką ukształtowało się coś w rodzaju „etycznego naturalizmu”, przy czym – żeby nie 
było żadnej wątpliwości – jest to „naturalizm” prowadzący w stronę przyrodoznawstwa, 
a nie „prawa naturalnego”, które zwykło się kojarzyć z gwarantem autonomiczności 
ludzkiego podmiotu. Do tego animalistycznego w genezie modelu człowieka konstruo-
wanego przez marketing dodać należy jeszcze jedną cechę. Osiągnięta przez mass custo
mazation zdolność zindywidualizowanego potraktowania klienta masowego (np. pasa-
żera linii lotniczej) powoduje utrwalenie skrajnie indywidualistycznych postaw pośród 
nabywców. Kiedy konsument (w powyższym przykładzie „rekord w bazie danych”) po-
strzegany jest przed wszystkim jako posiadacz karty płatniczej/kredytowej, to utrwala 
się w nim przekonanie, że zawartość (jego) portfela uchyla antropologiczną zasadę 
wskazującą na niesamowystarczalność bytową podmiotu ludzkiego. 

Etyka w kontekście marketingu

Szeroko rozumiana faza wymiany stanowi – jak już wspomniano – „wejście”, przez 
które do działalności gospodarczej wnikają kwestie etyczne. Z jednej strony, deklarowa-
ny partnerski charakter kontaktów z klientami zapewnić mają „prawa klienta”. Ściśle 
biorąc, ujęte separatum mają mu w gąszczu przepisów prawnych ułatwić dochodzenie 

� O ile w opracowaniach dotyczących „psychologii nabywcy” znaleźć można odniesienia do psy-
chologii transgresyjnej, to psychologiczna szkoła logo-terapii (np. V. Frankla) nie znalazła uznania 
wśród teoretyków marketingu.
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swoich praw wobec miażdżącej przewagi korporacji. Ponadto po stronie podaży obser-
wować możemy, jak przybierające formę deontologii kodeksy etyczne stają się częścią 
rozbudowanych programów PR (public relations), w coraz bardziej znaczący sposób 
wpływając na kształt opracowywanych strategii. Jeśli do tego dodamy inicjatywy po-
dejmowane na fali rosnącego zainteresowania „społeczną odpowiedzialnością biznesu”, 
to widzimy, że etyka znajduje inne, poza przyczółkiem marketingu, miejsca zakorzenie-
nia, wnikając w sferę produkcji bądź czystej komercji (banki proponują „etyczne kon-
ta”). Nic więc dziwnego, że taka „etyzacja gospodarki” wzbudzić może obawy o to, czy 
wraz z rozszerzeniem „etycznego naturalizmu” tudzież dokonującą się jednocześnie 
zmianą znaczenia samego pojęcia „etyka” nie powinniśmy dobitniej podkreślać etosu 
usługodawcy? Jednak etyka bez moralności byłaby czystą aktywnością intelektualną, 
więc nie w warstwie znaczeniowej pojęć, ale w wyborach i zachowaniach ludzkich na-
leży doszukiwać się najpoważniejszych zagrożeń. Jeśli grozi nam zoperacjonalizowanie 
„etycznego naturalizmu” i jego uniwersalizacja, to – być może – pomocne okaże się 
przypomnienie tego, jak etycznie zamieszkuje człowiek.

Ze stanowiska antropologii fundamentalnej uprawomocniona więc się staje dwojaka 
pisownia słowa: etyka/ethos, bo odsyła do dwu komplementarnych znaczeń. Odwołując 
się do tych rozróżnień, tytułowy ethos (pisany przez eta�) ma nam uświadamiać prawdę 
podstawową, że uczłowieczamy się przez ethos. Człowiek nabywa cechy „gatunkowe” 
wyróżniające go spośród naczelnych nie dlatego, iż w procesie ewolucji osiągnął sta-
dium erectus, habilis czy faber, ale dzięki temu, że w trakcie przebiegającej nie tyle 
meandrami, co skokami antropogenezy dokonał odkrycia, że istnieje coś takiego, jak 
Dobro5. Nota bene w takiej mentalnej i etycznej meandrze utknęliśmy, przekonani, że 
„dobra” to przede wszystkim rzeczy (vide podstawowy podział wyrobów stosowany w eko-
nomii klasycznej na dobra i usługi), że dobrobyt mierzy się stanem posiadania dóbr 
materialnych, a bogactwo – rozpasaniem konsumpcyjnym.

Słowo ethos może okazać się pomocne w korygowaniu i pogłębianiu znaczeń pod-
stawowych pojęć, jakimi posługuje się etyka, a po które coraz częściej sięgają ekonomia 
wraz z marketingiem. Ethos pozwala więc zrozumieć, że dobrobyt, czyli dobre życie, to 
współ-bycie w Dobru, powodując tym samym, że zakres znaczeniowy pojęcia „etyka” 
zostaje wypełniony zachowaniami/działaniami moralnymi, osadzonymi na spotkaniu 
z innym Ty (gdyż, jak dowodzi E. Levinas, Inny liczy się nade wszystko6), tym samym 

� Odnosi się do jednostki i określa jej charakter moralny. Jest też etos (pisany przez epsilon), który 
oznacza obyczaj, zwyczaj, więc chowania moralne uznane w danej społeczności za obowiązujące.

5 Dobro i jego negacja, zło, oczywiście nie odnoszą się do świata zwierząt. 
6 Całe dzieło filozoficzne E. Levinasa zasadza się na fundamencie etycznym, ale biorąc pod uwa-

gę hermetyczny język, w jakim zostało wyrażone, polecam zwłaszcza: E. Levinas, O Bogu, który 
nawiedza myśl, Wyd. Znak, Kraków 1994; jak i P. Ricoeur, Krytyka i przekonanie, KR Wydawni-
ctwo, Warszawa 2003.
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idea Dobra poczyna się, konkretyzuje i potwierdza w relacjach międzyludzkich. I właś-
nie ze względu na owo fundamentalne dla antropogenezy znaczenie ethosu nie należy 
sprowadzać etyki do: (α) społecznie usankcjonowanego systemu krępującego skądinąd 
gwarantowaną człowiekowi wolność i swobodę działania; (β) do systemu zewnętrznego 
zabezpieczenia w biznesie (w rodzaju kodeksów dobrych praktyk); (γ) czy jak w marke-
tingu partnerskim, podstawową funkcję etyki postrzegać w łagodzeniu obyczajów bi-
znesowych, ukształtowanych w warunkach darwinizmu rynkowego. Etyka po Enronie 
i pavulonie musi już być inną etyką�, nie etyką zniewolenia, ale etyką wyzwalającą. 
Tę ambiwalencję można przezwyciężyć: „etycznie oswajając miejsce pobytu/egzysten-
cji, aby mógł uobecnić się daimonion”; albo, jak wskazywał H. Elzenberg, poddawszy 
się jej wymaganiom, uznać to za podstawowy warunek wyzwolenia człowieka8.

Traktując ten radykalny osąd jako etapowe ustalenie, uznać go wypada jako prze-
słankę uzasadniającą podjęcie wysiłku reinterpretacji marketingu. Następna część jest 
taką próbą.

Zasada antropiczna jako kwintesencja relacyjnego marketingu usług  
i jej etyczne konsekwencje

W podręcznikach poświęconych relacyjnemu marketingowi usług znaleźć można 
rozbudowane fragmenty mówiące o korzyściach wynikających z jego zastosowania. 
Zwykle są to wyjaśnienia prowadzane w zakresie danej subdyscypliny naukowej, a do-
tyczące przykładowo: ekonomicznej opłacalności, zarządzania marketingiem, zarządza-
nia personelem kontaktowym, CRM – zarządzania relacjami z klientem, komunikacji 
marketingowej itp. Integracyjna rola relacyjnego marketingu usług (relationship marke
ting) usiłuje owe aspektowe ujęcia przezwyciężać poprzez dwojakiego rodzaju zabiegi. 
Pierwszy – to koordynacja międzydyscyplinarna, podjęta pod hasłem „przełomu marke-
tingowego” pojawiającego się w organizacji, która go wprowadza. Jej potwierdzeniem 
jest wypracowanie innego – relacyjnego – podejścia do usługobiorcy, a także spojrzenie 
na organizację usługową jak na „lustrzane odbicie” jej klientów. Zabieg drugiego rodza-
ju polega na osadzeniu funkcji integrującej na fundamencie (jednej) „zasady antropicz-
nej”9. Ta ostatnia zostaje wprowadzona jako podstawa relacyjnego marketingu usług po 

� Nawiązuję tu wprost do tytułu książki Etyka po Enronie pod red. J. Sójki. Pavulon z kolei jest 
symbolem spustoszenia, jakie czyni darwinizm rynkowy na pograniczu usług medycznych i funeral-
nych. Łódzki skandal określonym mianem „handlu skórami” ujawnił zupełny brak skrupułów moral-
nych u personelu ratownictwa medycznego.

8 H. Elzenberg, Kłopot z istnieniem. Aforyzmy w przypadku czasu, Wyd. Znak, Kraków 1994, 
s. 288.

9 Oczywistemu zapożyczeniu z tejże kosmologii niepodobna zaprzeczyć.
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to, aby wyeksponować i starać się zachować pierwiastek niepowtarzalności tkwiący w każ-
dym akcie usługowego świadczenia.

Jej sformułowanie i stosowanie, jak nietrudno się domyślić, podyktowane zostało 
tym, co wydarzyło i wydarza się w otoczeniu marketingu usług. Żyjemy nie tylko w erze 
postindustrialnej, co – na szczęście – również w czasie posttotalitarnym. Okoliczności te 
powodują, że powinniśmy być szczególnie wyczuleni na wszelkiego rodzaju przejawy 
zniewalania czy uprzedmiotawiania jednostki ludzkiej. Tę wrażliwość powinniśmy za-
chować zwłaszcza w naszym środkowoeuropejskim obszarze kulturowym�0, ponieważ 
w nim właśnie zdeprecjonowanie godności ludzkiej osiągnęło swoje ekstremum. Przy-
jąwszy nieuchronnie narzucającą się tu perspektywę historyczną, wypada stwierdzić, że 
jednak cały rozwój cywilizacyjny, a więc gospodarczy, społeczny i kulturalny, pomimo 
katastrof i dziejowych zakrętów, zmierzał ku takiemu stadium, w którym odkryty został 
antropologiczny – a więc relacyjny – wymiar działalności usługowej. Przyszło nam żyć 
w czasach, w których powstały warunki, aby to/go uskuteczniać. 

Prezentowana poniżej dokładniejsza analiza „zasady antropicznej” pozwala zrozu-
mieć jej zawartość, a nadto dostarcza argumentów potwierdzających zasadność jej sto-
sowania.

a. Zasada ta zostaje wprowadzona przede wszystkim celem potwierdzenia znacze-
nia, fundamentalnej dla nauk o człowieku relacji Ja–Ty, w której oba podmioty trakto-
wane są jako członkowie grupy utworzonej przez takie społeczności, jak: wspólnota 
mieszkaniowa, szpital, szkoła itp. Jej archetypowy charakter wyraża się zwłaszcza w tym, 
że jednostka dojrzewa do bycia w pełni człowiekiem w relacjach z innym Ty. 

b. Archetypowość relacji Ja–Ty oznacza nie tylko jej nieredukowalność do innych 
relacji (np. rzeczowych), ale – jak wykazał to E. Levinas – ustanawia jej pierwotny wy-
miar etyczny. „Relacja, w której Ja spotyka Ty, jest źródłowym warunkiem pojawienia 
się etyki. Fakt etyczny niczego nie zawdzięcza wartościom, to wartości wszystko mu 
zawdzięczają”��.

c. Możliwe jest takie odczytanie rozwoju cywilizacji śródziemnomorskiej, która – 
w ciągu trwających niemal trzy tysiące lat procesów – zmierzała do takiego ukształto-
wania podziału pracy, ról społecznych i form wymiany, by relacja Ja–Ty przekształcić 
się mogła w zinstytucjonalizowaną relację usługodawca–usługobiorca.

d. Osadzenie relacyjnego marketingu usług na tak rozumianej archetypowej relacji 
oznacza, po pierwsze, inną interpretację funkcji marketingowych; po drugie, inny dobór 

�0 Zamiast dyskusji nad zasadnością jego geograficznego wydzielania przypomnę, że wśród róż-
nych sposobów periodyzacji etyki (np. etyka po Enronie) podstawowa cezura wyznaczona zostaje – 
tak jak ją ujął H. Jonas – jako etyka po Auschwitz. To nie gdzie indziej, tylko w naszej Mitteleuropie, 
powinien zostać podjęty wysiłek przezwyciężenia traumy po totalitaryzmach.

�� E. Levinas, O Bogu, który nawiedza myśli…, s. 230.
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środków marketingowego oddziaływania, wśród których – na przykład – rozmowa staje 
się zasadniczym medium porozumiewania się; po trzecie, odwołanie się do podmioto-
wości usługobiorcy w celu zaangażowania go w tworzenie tego, co jako usługowy pro-
dukt ma zostać wytworzone dla niego i z jego współudziałem (choćby zredukowanym 
do fazy projektowania).

e. Nieuchronnie spada na nas obowiązek obrony ludzkiej autonomiczności i subiek-
tywności przed – wykazującymi niebywałą żywotność – totalizującymi bądź homoge-
nizującymi siłami, które w tyleż uwspółcześnionej, co złagodzonej postaci potwierdzają 
swoją aktywność. Ich wpływy utrwalają się wraz z ekspansją miękkich technologii 
i scjentyzmu. Najnowsze przejawy totalizmu usiłują oczyścić ludzką autonomiczność 
z kulturowego kolorytu i spontaniczności, podporządkowując ją obiektywnym prawom 
przyrody – słowem, zastąpić kulturowy mem kodem DNA.

f. Implikacje menedżerskie. Wprowadzenie do działalności usługowej, wraz z mar-
ketingiem relacyjnym, omawianej tu „zasady antropicznej” sprawia, że nie można już 
mówić o abstrakcyjnym wykonawcy i anonimowym usługobiorcy. Antropiczny kontekst 
kształtuje relacje usługowe, a to z kolei sprawia, że usługobiorca jawi się jako zanurzony 
w żywiole życia (w tzw. „wysokim kontekście”), natomiast usługobiorca podejmuje  
wysiłek zestrojenie usługowej  kultury organizacji z kulturą osobistą poszczególnych 
klientów.

Na koniec wypada wspomnieć o konsekwencjach metodologicznych wynikających 
z przyjęcia omawianej wyżej zasady. Wyprowadzony z niej postulat: zachować w pro
cesie obsługi nabywcy to, co jako niepowtarzalne objawiło się w akcie świadczenia, 
wymaga zastosowania innej metodologii, pozwalającej badaczowi przejść od opisu do 
eksplanacji genetycznej. Chcąc tę ostatnią metodę zastosować, trzeba porzucić jedno-
stronne (bo odwołujące się do jednowymiarowej rzeczywistości) interpretacje praktyko-
wane dzięki metodom ilościowym. O ile więc na poziomie badania jakości usług bar-
dziej przydatne okazują się metody jakościowe, to w wyjaśnianiu sposobu wydarzania 
się usługi nieodzowne są metody postfenomenologiczne, szczególnie zaś godną polece-
nia jest metodologia pozwalająca tworzyć the grounded theory (teorię fundamentalną).

Sygnalizowane wyżej wątki etyczne i wyrastający z nich kontekst kulturowo-cywi-
lizacyjny (a oba złączą się w tym, co tu pojawiać się pod pojęciem usług profesjonal
nych) zasadnym czynią namysł nad kluczowymi terminami, takimi jak: świadczenie 
pracy (jako podstawa definicji usługi��), a także usługowość. Posługując się pewnymi 
skrótami analitycznymi, można powiedzieć, że era industrialna utrwaliła otrzymane po 
feudalizmie odium ciążące na usługach i jeszcze bardziej zdegradowała to pojęcie, spy-
chając zawody usługowe – jako „służebne” – poza główny nurt życia gospodarczego 

�� Odnośnie do sposobów definiowania usług patrz: K. Rogoziński, Usługi rynkowe, Wyd. AE, 
Poznań, 2000, Tamże „pozytywna” definicja usługi (s. 36).
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i społecznego. Reliktową grupę tworzą wprawdzie jeszcze przedstawiciele wolnych za-
wodów, ale głównie dlatego, że potrafili przekształcić się w dobrze opłacanych eksper-
tów, podmieniając jednocześnie usługę na doradztwo.

Korporacjom profesjonalistów, broniącym uprzywilejowanej pozycji ich członków, 
warto wskazać na „zasadę antropiczną”, by przypomnieć, co legło u podstaw działalno-
ści usługowej. Jest to jedyna szansa, by usługowość zajęła eksponowane miejsce w dys-
kursie społecznym, w kontekście stratyfikacji zawodowej, a nie ginęła w nieświadomo-
ści czy motywice jednostkowej. W trwającym ciągle procesie przezwyciężania 
industrialnych schematów myślowych usługowość, jako zrazu zreflektowana działal-
ność praktyczna, wykorzystana być może również do wzmocnienia poczucia odpowie-
dzialności za inne Ty bądź za środowisko życia obsługiwanej wspólnoty. Znajduje to 
zanikający wyraz w określeniach w rodzaju: opieka zdrowotna, bezpieczeństwo narodo-
we czy oświata.

Podsumowując, można zadumać się nad splotem okoliczności, które doprowadziły 
nas do punktu, w jakim się znajdujemy. Okazuje się bowiem, że całe burzliwe dzieje 
cywilizacji europejskiej „pracowały” na to, by wreszcie wyłonić się mogło takie jej sta-
dium, w którym wielowymiarowość podmiotu ludzkiego nie będzie wykorzystywana 
jako racja uzasadniająca konieczność jego ujarzmiania, ale w swobodnych wyborach 
będzie mogło się manifestować całe bogactwo ludzkiej podmiotowości. Prowadzenie 
działalności usługowej w liberalnej gospodarce rynkowej wymaga uwzględnienia tej 
ewolucji. Rozwijający się od ostatnich dwu dekad minionego stulecia relacyjny marke-
ting usług staje się dziedziną odpowiedzialną za kształtowanie warunków, aby pełniej 
ujawnić się mogła „zasada antropiczna”. Postrzegać go należy również jako system kul-
turowych zabezpieczeń przed redukowaniem świadomego swej podmiotowości indywi-
duum ludzkiego do roli pasywnego konsumenta, którego reakcje sterowane są i progra-
mowane przez różnego rodzaju besserwisserów.

Usługa jako Dobro dla usługobiorcy

Dochodzimy do punktu, w którym prowadzony wcześniej wywód podsumować 
można następująco: na kolejne fazy przekształceń marketingu można spojrzeć jak na 
proces zmierzający ku temu, by można było w końcu usługę uznać za Dobro dla nabyw-
cy. Postawienie znaku równości (usługa = Dobro��) sprawia, że rozłączność marketingu 
usług od etyki staje się niemożliwa do utrzymania.

�� Słowo Dobro piszę z dużej litery, by zdystansować się od zbitki pojęciowej „dóbr i usług” utrwa-
lającej fałszywą konotację dotyczącą usług.
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Powyższe (o)sądy są nie tylko wnioskami wyprowadzonymi z bogatej literatury 
przedmiotu, ale przetworzonymi spostrzeżeniami odnoszącymi się do profesjonalnej 
praktyki usługowej. Jednakże dostrzec je można jedynie wtedy, kiedy przezwyciężyw-
szy industrialną kliszę interpretacyjną, spojrzy się na owe usługi z innej, niż tylko poda-
żowa, perspektywy. Aby taką zdolność oglądu osiągnąć, trzeba odbyć drogę obejmującą 
kilka etapów��.

 I. Wybór określonej wersji marketingu usług, która pozwala zrozumieć, o co tak 
naprawdę chodzi w usługach.

 II. Przedefiniowanie roli usługobiorcy: uznanie nie tylko jego prawa do wglądu 
w proces wytwarzania usługi, ale i zdolność współtworzenia usługowego produktu.

 III. Wykorzystanie jakości usług jako kategorii naprowadzającej na wartość.
 IV. „De-konstrukacja” przedsiębiorstwa usługowego i dostrzeżenie w nim spłasz-

czonej struktury organicznej, stwarzającej bardziej sprzyjające warunki dla wydarzania 
się usług niż realizującej cele wyindukowane ze strategicznej analizy otoczenia.

Takie systemowe ujęcie odtwarza pewien cykl przekształceń mających swoją chro-
nologię i uwarunkowania przyczynowo-skutkowe. Jednak to, co najważniejsze, co wy-
tycza generalny kierunek owych przekształceń, znane i przyjmowane jest a priori. Wy-
bór relacyjnego marketingu usług narzuca bowiem perspektywę wydłużonej współpracy 
z klientem, a więc odnawialność relacji i kolejne re-świadczenia. Taki horyzont czasowy 
niejako z góry eliminuje nieuczciwe zachowania, ponieważ klienta można oszukać tylko 
raz. A jeśli ponadto mówimy o usługach osobistych, to stanąć twarzą w twarz z oszuka-
nym jest próbą, jakiej starają się unikać nawet okrzepli w malwersacjach rynkowych 
bizensmeni. Jeszcze bardziej wygórowane wymagania stają przed usługodawcami – pro-
fesjonalistami, gdyż, zgodnie z definicją, ethosu profesjonalisty nie da się oddzielić bi
znesu. Zabiegi zmierzające ku temu, by profesjonalistę przekształcić w przedsiębiorcę, 
powodują, że – co najwyżej – przekształci się go w kontraktowego doradcę.

Podsumowanie

Podsumowując, można sformułować dwa wnioski. Po pierwsze, przyjęcie i stosowa-
nie relacyjnego marketingu usług powoduje, że w efekcie relacja usługowa może przy-
brać postać win – win, co oznacza, że uczestnicy relacji usługowej wychodzą z niej jako 
zwycięzcy. Zamiast „naturalizmu etycznego” w działalności usługowej pojawia się al-
ternatywna ścieżka postępowania, którą określić można by mianem „etyczna praktyka 
marketingowa”. Że jest to alternatywa realna – tego właśnie zamierzałem dowieść w tym 

�� Niestety, ograniczona objętość tekstu wymusza skróty. Te zaś w tym miejscu przybrać muszą 
zatem postać przewodnika czy instrukcji dla poruszających się. 
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artykule. Po wtóre, nietrudno wykazać, że powinna to być również alternatywa ze 
wszech miar preferowana. Albowiem kiedy ekspansja ilościowa zderzyła się ze swoją 
granicą, staje przed nami otworem jedynie droga sublimacji jakościowej, a zatem – jak 
twierdzi G. Picht, na którego się tu powołuję – dla etyki nie ma alternatywy15.
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Streszczenie

W nasilającym się ostatnio procesie przenikania etyki do gospodarki ważna rola do spełnienia przypada marke-
tingowi, ponieważ jest on wprost zorientowany na klienta, a nie na materialne procesy produkcji. Z punktu widzenia 
bezpośredniego oddziaływania instrumentarium marketingowego na usługobiorcę wyeksponowanie etycznego wy-
miaru marketingu usług staje się kwestią pierwszoplanową.

Ethos of service marketing

In the implementation process of the ethics into the economy, the important role plays the marketing, because 
marketing activities must be directly and well-oriented on the customer, not on production or material objects. Espe-
cially in service-organizations we may observe the first-hand influence of the marketing instrumentarium on the cus-
tomer. By this reason the choice of the suitable version of the service marketing spells key-meaning. Author proves in 
his paper that relationship marketing (which is based on personal interactions) warrants the ethical dimension of the 
service relations.

Translated by Kazimierz Rogoziński

15 G. Picht, Odwaga utopii, przekład zbiorowy, Warszawa, 1981, s. 227–228.




