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5WPROWADZENIE  

Wprowadzenie

Niniejszy numer „Handlu Wewnętrznego” (w trzech tomach) jest poświęcony „Tren-
dom i wyzwaniom zrównoważonego rozwoju w XXI wieku”. Zagadnienia w nim poru-
szane wpisują się w nurt dyskusji związanych z dążeniem i możliwościami zapewnienia 
wszystkim państwom trwałego i zrównoważonego rozwoju (społecznie, ekonomicznie 
i ekologicznie). Ma to istotne znaczenie ze względu na fakt, że koncepcja zrównoważo-
nego rozwoju jest od 20 lat uznawana za priorytetowy kierunek rozwoju społeczno-eko-
nomicznego. W tym czasie bardzo rozwinęła się zarówno teoria, jak i praktyka związana 
z realizacją tej koncepcji, i to na wszystkich poziomach gospodarowania. Znalazło to od-
zwierciedlenie w prezentowanych artykułach naukowych. 

Artykuły zawierają bardzo interesujące materiały badawcze i przemyślenia, które do-
tyczą wielu aspektów i wyzwań zrównoważonego rozwoju, pojawiających się wraz ze 
zmieniającą się rzeczywistością gospodarczą. Należy również podkreślić, że autorzy prac 
reprezentują ośrodki naukowe i badawcze z regionów całej Polski. Dzięki temu istnieje 
możliwość poznania zainteresowań i kierunków badań prowadzonych w tym zakresie.

Różnorodność zagadnień i problemów poruszonych przez autorów artykułów jest tak 
duża, że zostały one odpowiednio pogrupowane i ujęte w trzech tomach publikacji. W to-
mie I zaprezentowano wybrane makro- i mikroekonomiczne aspekty zrównoważonego 
rozwoju. W tomie II zawarto zagadnienia dotyczące zrównoważonego rozwoju na pozio-
mie regionalnym i obszarach wiejskich. Natomiast w tomie III ujęto narzędzia wdrażania 
oraz aspekty społeczne, prawne i edukacyjne zrównoważonego rozwoju.

Należy oczekiwać, że zaprezentowane artykuły będą cennym źródłem informacji dla 
wszystkich zainteresowanych tematyką zrównoważonego rozwoju i inspiracją do prowa-
dzenia dalszych badań przyczyniających się do upowszechniania i wdrażania tej koncep-
cji.

Barbara Kryk
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Introduction

This issue of “Handel Wewnętrzny” (Internal Trade) is devoted to trends and chal-
lenges of sustainable development in the 21st century. The questions touched in it fit well 
in the discussion on the strive and opportunities for ensuring sustainable development 
(socially, economically and environmentally) for all states. This is of a substantial impor-
tance due to the fact that the concept of sustainable development has for 20 years been 
considered as the priority direction of socioeconomic development. Over that time-period, 
there has been vastly developed both the theory and the practice related to implementation 
of this concept, and at all levels of management. This is reflected in the presented research 
articles. 

The articles comprise very interesting research materials and thoughts concerning 
many aspects and challenges of sustainable development, which appear together with the 
changing economic reality. It must also be emphasised that the authors of studies represent 
scientific and research centres from the regions of entire Poland. Owing to this, there is an 
opportunity to learn interests and directions of the research carried out in this area.

Variety of issues and problems touched by the authors of articles is so vast that they 
are properly grouped and included into the three volumes of the issue. In Volume 1, there 
are presented the selected macro- and microeconomic aspects of sustainable development. 
Volume 2 includes the issues relating to sustainable development at the regional level and 
in rural areas. And Volume 3 presents the tools of implementation as well as the social, 
legal and educational aspects of sustainable development.

It is proper to expect that the presented articles will be a valuable source of informa-
tion for all concerned with the subject matters of sustainable development and inspiration 
to carry out further research contributing to popularisation and implementation of this 
concept.

Barbara Kryk

INTRODUCTION
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7ВВЕДЕНИЕ 

Введение

Настоящий выпуск журнала «Handel Wewnętrzny» (Внутренняя торговля) посвя-
щен тенденциям и вызовам устойчивого развития в XXI веке. Вопросы, затрагивае-
мые в нем, хорошо вписываются в обсуждение стремления и возможностей обеспе-
чения устойчивого развития (в социальном, экономическом и экологическом плане) 
для всех государств. Это имеет существенное значение в виду факта, что концепция 
устойчивого развития уже в течение 20 лет считается приоритетным направлением 
социально-экономического развития. За это время весьма развилась как теория, так 
и практика, связанная с осуществлением этой концепции, причем на всех уровнях 
управления. Это нашло свое отражение в представляемых научных статьях. 

Статьи содержат очень интересные материалы исследований и мысли, которые 
касаются многих аспектов и вызовов устойчивого развития, появляющихся вместе  
с изменяющейся экономической действительностью. Следует тоже подчеркнуть, 
что авторы работ представляют научные и исследовательские центры из регионов 
всей Польши. Благодаря этому возможно ознакомление с интересами и направлени-
ями исследований, проводимых в этом отношении.

Разновидность вопросов и проблем, затронутых авторами статей, настолько ве-
лика, что они были соответствующим образом группированы и включены в 3 тома 
данного выпуска. В томе 1 представили избранные макро- и микроэкономические 
аспекты устойчивого развития. Том 2 содержит вопросы, касающиеся устойчивого 
развития на региональном уровне и в сельских районах. Том 3 же содержит инстру-
менты внедрения, а также социальные, правовые и образовательные аспекты устой-
чивого развития.

Следует ожидать, что педставленные статьи будут ценным источником инфор-
мации для всех заинтересованных тематикой устойчивого развития и инспирацией  
к проведению дальнейших исследований, способствующих популяризации и вне-
дрению этой концепции.

Барбара Крык
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Michał Adamczak, Roman Domański, Piotr Cyplik
Wyższa Szkoła Logistyki – Poznań

MODEL SCOR JAKO NARZĘDZIE KSZTAŁTOWANIA 
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Streszczenie

Cel: Celem rozważań jest przedstawienie opracowanego zestawu mierników mającego pomóc 
menadżerom przedsiębiorstw w podejmowaniu decyzji powodujących wzrost efektywności łańcu-
cha dostaw dzięki wykorzystaniu surowców odpadowych. 

Metodyka: W artykule podjęto tematykę zrównoważonego rozwoju w kontekście powtórne-
go wykorzystania surowców. Opracowany zestaw mierników oparto na modelu łańcucha dostaw 
SCOR. Dla celów analizy wykorzystania surowców odpadowych w łańcuchach dostaw wykorzy-
stano logistykę zwrotną. 

Wyniki: Opracowany zestaw mierników ma charakter uniwersalny i daje możliwość zastoso-
wania zarówno w warunkach tradycyjnego modelu (bez powtórnego zagospodarowania surowców) 
jak w warunkach funkcjonowania logistyki zwrotnej. Dzięki temu istnieje możliwość porównania 
obu wariantów i wybrania efektywniejszego.

Wnioski: Wykorzystanie modelu SCOR w budowie zestawu mierników pozwala na jego dowolną 
konfigurację zarówno w kontekście ogniw łańcucha dostaw jak i definiowania miar efektywności. 

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, logistyka zwrotna, Zielona Produkcja, łańcuch dostaw, 
model SCOR.

Kody JEL: Q01

Wstęp

Uprzemysłowienie gospodarki światowej oraz zwiększenie konsumpcji spowodowało 
wzrost zużycia surowców naturalnych. Eksploracja złóż naturalnych wiąże się z degra-

NARZĘDZIA WDRAŻANIA 
ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJUI
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10 MODEL SCOR JAKO NARZĘDZIE KSZTAŁTOWANIA...

dacją środowiska i w konsekwencji z obniżeniem jakości życia. Czy zatem wzrost kon-
sumpcji wyrażony przez wzrost PKB jest skuteczną drogą do osiągnięcia rozwoju gospo-
darczego1? Odpowiedzią na to pytanie może być koncepcja zrównoważonego rozwoju. 
Została ona oparta na trzech filarach: społecznym, ekonomicznym oraz środowiskowym. 
Po opublikowaniu przez Brundtland Commission raportu Our Common Future idea zrów-
noważonego rozwoju zaczęła funkcjonować jako zaspakajanie rosnących potrzeb ludzi 
przy jednoczesnym zachowaniu stanu środowiska naturalnego2. Zrównoważony rozwój 
funkcjonuje jako meta/koncepcja. Jej powodzenie uzależnione jest w równej mierze od 
działań odgórnych, jak i oddolnych. Jako działania oddolne w kontekście logistycznym 
rozumiane są działania na poziomie sieci dostaw. W artykule przedstawiono koncepcję 
mierników efektywności łańcuchów dostaw w warunkach zrównoważonego rozwoju. 

Aspekty zrównoważonego rozwoju

W nawiązaniu do zrównoważonego rozwoju oraz działalności produkcyjnej pojawiają 
się terminy zrównoważonej produkcji i zrównoważonej konsumpcji. Zrównoważona pro-
dukcja i konsumpcja wymagają od przedsiębiorstw, administracji publicznej, gospodarstw 
domowych przyczyniania się do wzrostu jakości środowiska naturalnego poprzez efektyw-
ną produkcję, minimalizację zużycia surowców naturalnych, minimalizację odpadów, oraz 
optymalizację procesów produkcyjnych3. Szczegółową definicję opisującą zrównoważoną 
produkcję (zieloną produkcję) przedstawili Mohanty and Deshmukh. Jest to poszukiwanie 
technologii dodawania wartości zaspokajających potrzeby klientów, jednocześnie minimali-
zujących zużycie materiałów i maksymalizujących efektywność procesów4. Dbałość o efek-
tywne wykorzystanie surowców naturalnych wynika z ich ograniczonej ilości. W 1992 roku 
opublikowano raport New Limits of Growth, w którym nakreślono problem wyczerpywania 
się naturalnych zasobów przyrody. Zgodnie z raportem, dostępne zasoby ropy naftowej oraz 
gazu ziemnego wystarczą na ok. 50 lat. Kolejnym problemem jest emisja zanieczyszczeń do 
środowiska naturalnego. Wzrost stężenia dwutlenku węgla w atmosferze jest przyczyną po-
wstawania efektu cieplarnianego5. Zrównoważona produkcja jest kolejnym stopniem w roz-
woju światowej organizacji produkcji po erze rzemiosła, produkcji masowej i elastycznych 
systemów produkcyjnych6. W przeszłości największe znaczenie miała redukcja kosztów 
produkcji oraz skrócenie cyklu produkcyjnego, aby na rynek można było dostarczać jak naj-
więcej wyrobów w jak najniższych cenach. W kontekście zrównoważonego rozwoju zna-
czenia nabiera redukcja strat oraz recycling. Stanowią one filary zrównoważonej produkcji. 
Redukcja strat obejmuje ograniczenie powstawania odpadów produkcyjnych, poprodukcyj-

1  R. Mousumi, Managing the resources for sustainable development – where we stand and where we go from here?, 
“Advance in Management” 2010, Vol. 3(5), s. 21.
2  G. Zaman, Z. Goschin, Multidisciplinarity, Interdisciplinarity and Transdisciplinarity: Theoretical Approaches and 
Implications for the Strategy of Post-Crisis Sustainable Development, “Theoretical and Applied Economics” 2010,  
Vol. XVII, No. 12(553), s. 6.
3  Sustainable Production and Consumption — a Business Perspective, World Business Council for Sustainable Development, 
Geneva 1996.
4  R. Mohanty, S. Deshmukh, Managing Green Productivity: Some Strategic Directions, “Production Planning and Control” 
1998, Vol. 9(7), s. 625.
5  E. Westkaemper, L. Alting, G. Arndt, Life cycle management and assessment: approaches and visions towards sustainable 
manufacturing, “Proceedings Institution of Mechanical Engineers” 2007, Vol. 215 Part B, s. 614.
6  M. Fox, C. Lupo, The Sustainable Manufacturing Challenge, “Quality Management”, October 2010, s. 35.
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nych, materiałów opakowaniowych. Dzięki recyklingowi możliwe jest odzyskiwanie już 
wykorzystanych surowców naturalnych7. 

Pozyskiwanie surowców odpadowych, tych pochodzących z recyclingu, materiałów 
do ponownego użycia czy wytworzenia możliwe jest za sprawą logistyki zwrotnej. „Logi-
styka zwrotna jest procesem przepływu dóbr od typowych miejsc ich finalnego przezna-
czenia w celu odzyskania wartości lub właściwego usunięcia. Przetworzenie i konserwa-
cja mogą być również włączone do definicji logistyki zwrotnej”8. Zdaniem J. Szołtyska, 
wymagania stawiane przez zrównoważony rozwój wskazują na konieczność zintegrowa-
nego spojrzenia na kwestie zarządzania przepływami odpadów. Proces zarządzania prze-
pływem materiałów kończy się na etapie przywracania przyrodzie nieszkodliwych pozo-
stałości po produkcie lub ponownym wykorzystaniu surowców. Mamy więc do czynienia 
z zamknięciem cyklu życia produktu9.

 

Charakterystyka modelu SCOR

Współpraca przedsiębiorstw w ramach łańcuchów dostaw wymaga zidentyfikowania 
i opisania standardów postępowania w relacjach między podmiotami gospodarczymi. 
W celu unifikacji i usprawnienia funkcjonowania łańcuchów logistycznych, organizacja 
Supply Chain Council opracowała model referencyjny łańcucha dostaw Supply Chain 
Operations Reference – SCOR. 

Model SCOR opiera się na pięciu głównych elementach:
1) planowaniu (plan) – zarządzaniu przepływem materiałów,
2) zaopatrzeniu (source) – zamawianiu i harmonogramowaniu materiałów,
3) wykonaniu (make) – konwersji materiałów lub tworzeniu treści usług,
4) dystrybucji (deliver) – magazynowaniu i transporcie wyrobów gotowych,
5) łańcuchu zwrotnym (return) – obsłudze posprzedażowej, wspieraniu powrotu produk-

tu od klienta niezależnie jego przyczyny.
Opis procesu zgodnie z modelem SCOR zbudowany jest z trzech poziomów10:

1) poziom najwyższy (top level) – na poziomie pierwszym ustalane są cele dotyczące 
budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa;

2) poziom konfiguracji (configuration level) – na poziomie drugim wybierane są sposoby 
realizacji zamówień klientów;

3) poziom elementów procesu (process element level) – na poziomie trzecim określane 
są elementy procesów, wejścia oraz wyjścia z procesu, mierniki procesu oraz dobre 
praktyki dotyczące jego realizacji.

Model SCOR pozwala zarządzać wielowymiarowością relacji w łańcuchach dostaw. 
W perspektywie sieci interakcji, dostrzec można układ łańcucha logistycznego (poziom 
1), w którym można zidentyfikować rozmaitych: dostawców, producentów, odbiorców, 
czyli można dokonać klasyfikacji łańcucha dostaw na obszary: source, make, deliver i re-
turn. Logika source-make-deliver-return jest bardzo uniwersalna, można ją stosować do 
definiowania coraz bardziej szczegółowych zależności. Tak powstaje struktura podmio-

7  S. Hibbard, Six key factors for achieving Sustainable Manufacturing, “Foundry Management & Technology”, February 
2009, s. 40. 
8  K. Hawks, What is reverse logistics?, “Reverse Logistics Association”, Winter/Spring 2006, s. 21.
9  J. Szołtysek, Logistyka zwrotna, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2009, s. 80.
10  Supply Chain Operations Reference (SCOR®) model, Overview – Version 10.0, Supply Chain Council, 
http://supply-chain.org/f/SCOR-Overview-Web.pdf, s. 8 [dostęp: 04.2012].
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towo-procesowa łańcucha logistycznego w konwencji SCOR. Na kolejnym 2. poziomie, 
definiowane są typy procesów, które można powiązać z lokalizacją punktów rozdziela-
jących (konfigurowanie sieci logistycznej). Tak tworzy się według wytycznych modelu 
SCOR struktura podmiot-proces-typ procesu11. Ilustruje ona charakterystykę przepływu 
w ramach ogniw łańcucha dostaw (opis takich modeli przepływów można znaleźć w pra-
cy12 autorów). Na 3. poziomie modelu SCOR następuje przypisanie szczegółowych ele-
mentów dla każdej z kategorii procesów zaprezentowanych na poziomie 2. Oznacza to, że 
każdy z typów procesów zostaje na poziomie 3. rozpisany na podprocesy wraz z opisem 
dobrych praktyk oraz ich opomiarowaniem. Mierniki w modelu SCOR odgrywają ważną 
rolę. Dotyczą wszystkich poziomów i są skupione wokół 5 obszarów13:
 – niezawodności – zapewnienia wysokiego poziomu obsługi klienta,
 – reaktywności – czasu niezbędnego na reakcję na żądnie klienta, 
 – zwinności – zdolności łańcucha do obsłużenia zmieniającego się popytu, 
 – kosztów – oceny kosztów funkcjonowania łańcucha dostaw,
 – zasobów – oceny zasobów użytych do zaspokojenia wymagań klienta. 

Dzięki standardowemu opisowi relacji pomiędzy poszczególnymi ogniwami łańcucha 
dostaw możliwe jest opracowanie sytemu mierników służących nie tylko do oceny efek-
tywności łańcucha dostaw, ale również do wspomagania podejmowania decyzji i do jego 
ciągłego doskonalenia.

Return w modelu SCOR

W dostarczanie wyrobu gotowego do klienta zaangażowanych jest bardzo wielu uczest-
ników. Kluczowym aspektem we współpracy, są wzajemne interakcje łańcuchów dostaw 
w punktach styku deliver-source. Zagadnienie to jest szczególnie istotne w przypadku 
rozpatrywania sieci dostaw w jej najszerszej perspektywie – uwzględniającej logistykę 
zwrotną (reverse logistic). W ramach modelu SCOR (por. rysunek 1), element łańcucha 
zwrotnego (return) występuje jedynie w korespondencji do elementów zaopatrzenia (so-
urce) oraz dystrybucji (deliver), brak natomiast jego odniesienia do elementu wytwarza-
nia (make). Element return modelu SCOR można traktować jako narzędzie wykonawcze 
postulatów zrównoważonego rozwoju w przedmiocie realizacji przyjaznych środowisku 
procesów produkcyjnych (zielona produkcja – green manufacturing). Dodanie składowej 
return make, według autorów artykułu, czyni model SCOR kompletnym ze względu na 
wytyczne zrównoważonego rozwoju.

Opis koncepcji rozwiązania, wymaga od autorów przyjęcia punktu odniesienia, 
z jakiego rozpatrują oni łańcuch dostaw. W ramach pracy autorzy opisują sieć do-
staw z pozycji producenta (make w ramach pierwszego poziomu modelu SCOR), 
który w ramach swojego zaopatrzenia w materiały i surowce, znacząco wykorzy-
stuje produkty odpadowe (zwrotne). Sytuację problemową ilustruje rysunek 2. 

11  R. Domański, M. Adamczak, P. Cyplik, Identyfikacja wielowariantowości współpracy pomiędzy ogniwami w łańcuchach 
dostaw w kontekście modelu SCOR, XIV Konferencja Nowoczesne Zarządzanie Przedsiębiorstwem, 2012, artykuł 
niepublikowany.
12  R. Domański, M. Adamczak, P. Cyplik, Modele planowania przepływu materiałów w zaopatrzeniu w modelu SCOR, 
„Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2012, nr 2.
13  Supply Chain Operations Reference (SCOR®) model, Overview – Version 10.0, Supply Chain Council, op. cit.
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Przesłanki płynące z rysunku 2, stanowią podstawę do kształtowania zintegrowanych 
modeli zarządzania logistycznego odpadami. Założenia zrównoważonego rozwoju, nakazu-
ją kształtować te modele w konwencji zamkniętych przepływów materiałowych w gospo-
darce14. Idea cyrkulacji w obiegu zamkniętym polega na tym, iż produkt po procesie zużywa 
się tylko częściowo, stając się odpadem, natomiast w pozostałej części, jest kierowany z po-
wrotem do procesu przetwarzania. Skierowanie strumienia zużytego produktu ponownie 
do procesu przetworzenia, powoduje zmniejszenie poziomu zużywanych zasobów, a jed-
nocześnie zmniejszenie ilości odpadów, które trafiają do środowiska15. Rysunek 2 ilustruje 
zatem zamknięty cykl materiałowy w łańcuchu dostaw (wszyscy uczestnicy sieci) – source 
return, make return oraz deliver return. Element return modelu SCOR można traktować 
jako narzędzie wykonawcze postulatów zrównoważonego rozwoju w przedmiocie realizacji 
przyjaznych środowisku procesów produkcyjnych (green manufacturing). 

14  Z. Korzeń, Ekologistyka, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2001, s. 110.
15  Ibidem, s. 112-113.

Rysunek 1 
Struktura modelu SCOR wraz z granicami odpowiedzialności poszczególnych 
ogniw w sieci

Źródło: Supply Chain Operations Reference (SCOR®) model, Overview - Version 10.0, Supply Chain Council, 
http://supply-chain.org/f/SCOR-Overview-Web.pdf, s. 6 [dostęp 04.2012].

Rysunek 2 
Element return make w modelu SCOR

Źródło: opracowanie własne.
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W nawiązaniu do powyższego, możliwe jest wyróżnienie dwóch typów łańcuchów: 
homogenicznych, o tym samym modelu przepływów oraz heterogenicznych, o różnych 
modelach przepływów. Interesujący jest fakt, iż w ramach jednego podmiotu gospodar-
czego mogą funkcjonować różne modele przepływów materiałowych w zależności od 
wymagań rynku.

Mierniki procesów 

Zdaniem twórców teorii ograniczeń, mierniki wykorzystywane w zarządzaniu powin-
ny kierować uwagę menedżerów tam, gdzie jest ona potrzebna16. Kryterium doboru mier-
nika powinna być przydatność podawanej przez niego informacji do osiągnięcia określo-
nego celu. Istotne w jego strukturze oraz interpretacji wyników jest porzucenie optimów 
lokalnych na rzecz optimów globalnych. Decyzje podejmowane na podstawie lokalnych 
mierników mogą mieć niekorzystny wpływ na cały łańcuch dostaw17. Odnosząc się do 
modelu SCOR autorzy opracowali zestaw mierników pozwalających na ocenę efektyw-
ności funkcjonowania łańcucha dostaw. Mierniki zostały podzielone według kryterium 
elementów modelu SCOR. Celem strategicznym, przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw jest 
wzrost jego efektywności. Poszczególne poziomy odpowiadają poziomom modelu SCOR. 
Na poziomie pierwszym wskaźniki odnoszą się stricte do elementu modelu (planowania, 
zaopatrzenia). Mierniki na drugim poziomie mogą być dostosowywane do określonego 
typu procesu (Make to Stock, Make-to Order, Engineer-to-Order). Trzeci poziom to mier-
niki odnoszące się do elementów procesów. Powiązania pomiędzy miernikami wskazują 
na zależności oraz agregację i dezagregację mierników. Na kolejnych rysunkach 3-6 za-
prezentowano zestawy mierników dla poszczególnych elementów modelu SCOR. 

16  E.M. Goldratt, Critical Chain: A Business Novel, North River Press, Great Barrington 1997, s. 70.
17  V.J. Mabin, The performance of the theory of constraints methodology, Analysis and discussion of successful TOC 
applications, “International Journal of Operations and Production Management” 2003, Vol. 23, No.6, s. 571.

Rysunek 3 
Zestaw wskaźników dla elementu Planowanie

Źródło: opracowanie własne zespołu autorów na podstawie Driving Sustained Improvements with Supply 
Chain Metrics and Analytics, Supply Chain Council, http://supply-chain.org/f/sustainedimprovement.pdf  
[dostęp 04.2012, s. 5].
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Rysunek 4 
Zestaw wskaźników dla elementu Zaopatrzenie

Źródło: jak w rysunku 3.

Rysunek 5 
Zestaw wskaźników dla elementu Wytwarzanie

Źródło: jak w rysunku 3.

W zaprezentowanych powyżej zestawach wykorzystano mierniki ze wszystkich ob-
szarów rekomendowanych w modelu SCOR (wymienione w punkcie 3. tego opracowa-
nia). Znalazły się więc zarówno mierniki kosztowe i oceniające zaangażowanie zasobów, 
jak i mierniki pozwalające na ocenę reaktywności i poziomu obsługi klienta. Oceniając 
efektywność łańcucha dostaw wykorzystującego surowce pochodzące z recyklingu czy 
ponownego wytworzenia nie można skupiać się jedynie na porównaniu ich ceny z kon-
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Rysunek 6
Zestaw wskaźników dla elementu Dystrybucja

Źródło: jak w rysunku 3.

wencjonalnymi surowcami. Równie istotne w tym względzie są czynniki, takie jak, do-
stępność surowców odpadowych i wynikający z niej poziom obsługi klienta oraz reak-
tywność przedsiębiorstwa, koszty nabycia obu rodzajów surowców czy wreszcie kosztów 
produkcji wykorzystującej surowce inne niż pierwotne. Takie holistyczne podejście do 
oceny efektywności łańcucha dostaw jest szczególnie istotne w warunkach zrównoważo-
nego rozwoju, który zakłada zachowanie balansu pomiędzy rozmaitymi czynnikami.

Podsumowanie

Autorzy niniejszego artykułu proponują wykorzystanie modelu SCOR i zaprezen-
towanych przez nich zestawów mierników do analizy efektywności łańcucha dostaw, 
w którym funkcjonuje powtórne wykorzystanie surowców. Działanie takie jest zgodne 
z ideą zrównoważonego rozwoju. Nie mniej należy sprawdzić, czy jest ono efektywne 
z punktu widzenia ponoszonych kosztów. Przedstawiony zestaw wskaźników w ujęciu 
typów procesu pozwala na szczegółową analizę efektywności łańcucha dostaw zarów-
no w wariancie tradycyjnym, nie uwzględniającym recyklingu, powtórnego wytworzenia 
oraz użycia odpadów oraz w wariancie z uwzględnieniem zasilających aspektów logistyki 
zwrotnej. Analiza porównawcza oparta na wystandaryzowanym zestawie mierników po-
zwoli przedsiębiorstwom na odpowiedź, który z przedstawionych wariantów jest korzyst-
niejszy. Pomoże również w dokonaniu segmentacji surowców odpadowych i wyselekcjo-
nowaniu tych, których wykorzystanie jest racjonalne z ekonomicznego punktu wiedzenia. 
Rozważania mają uświadomić menadżerom, jakie korzyści mogą oni czerpać z koncepcji 
zrównoważonego rozwoju, stanowiąc jej przełożenie na zrozumiały dla działalności ope-
racyjnej przedsiębiorstw język. Wdrażanie tak rozbudowanych koncepcji musi się opierać 
na elementach strategii win-win, w której bodźcem są nie tylko kary, ale przede wszystkim 
czerpane korzyści rozumiane jako wzrost efektywności łańcucha dostaw. 
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SCOR Model as a Tool to Shape Sustainable Development

Summary

Main aim: The main aim of this paper is to present a set of indicators designed to assist managers 
in decision making seeking to increase supply chain efficiency through the use of waste materials. 

Methods: Sustainable development in the context of the reuse of raw materials is described in 
the article. The developed set of indicators is based on the SCOR supply chain model. For the pur-
pose of analysis of the use of waste materials in supply chain, reverse logistics was used.
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Results: The developed set of indicators is universal and gives the possibility of using both 
under conditions of the traditional model (without reuse of raw materials) and in the model with 
reverse logistics. Thus it is possible to compare both options and choose the more efficient.

Conclusions: Using SCOR to build a set of indicators allows its flexible configuration, both in 
the context of the supply chain and defining performance measures.

Key words: sustainable development, reverse logistics, green manufacturing, supply chain, SCOR 
model.

JEL codes: Q01

Модель SCOR в качестве инструмента формирования 
устойчивого развития

Резюме

Цель: Цель рассуждений – представить разработанный набор измерителей, который дол-
жен помочь менеджерам предприятий в принятии решений, вызывающих рост эффективно-
сти цепочки поставок благодаря использованию сырья в виде отходов. 

Методика: В статье рассматривается тематика устойчивого развития в контексте повтор-
ного использования сырья. Разработанный набор измерителей основан на модели цепочки 
поставок SCOR. Для целей анализа использования вторсырья в цепочке поставок использо-
вали обратную логистику. 

Результаты: Разработанный набор измерителей имеет универсальный характер и дает 
возможность применения как в условиях традиционной модели (без повторного использова-
ния сырья), так и в условиях функционирования обратной логистики. Благодаря этому воз-
можно сравнение обоих вариантов и выбор более эффективного.

Выводы: Использование модели SCOR в построении набора измерителей позволяет его 
произвольную конфигурацию как в контексте звеньев цепочки поставок, так и определения 
мер эффективности. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, обратная логистика, зеленое производство, цепочка 
поставок, модель SCOR.

Коды JEL: Q01

Szczecin_2012_II-t.3.indd   18 2012-11-28   14:58:26



ANNA BAZAN-BULANDA 19

Anna Bazan-Bulanda
Politechnika Częstochowska

WDRAŻANIE ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI 
ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW

Streszczenie

Poprawa efektywności energetycznej budynków w Polsce jest jednym z elementów zrówno-
ważonego rozwoju, a równocześnie koniecznością wynikającą ze zobowiązań międzynarodowych 
Polski. Elementami, które w założeniu mają pozytywnie wpływać na tę efektywność są świadectwa 
charakterystyki energetycznej budynków. Ich rola jest jednak jeszcze niewielka, ponieważ bez-
względny obowiązek wystawiania świadectw charakterystyki energetycznej dotyczy nowo budo-
wanych obiektów. W przypadku budynków istniejących strony umowy sprzedaży czy najmu mogą 
ustalić, że świadectwo nie będzie wydawane. Można prognozować, że świadectwa charakterystyki 
energetycznej będą odgrywały większą rolę po zmianach, które Polska jest zobowiązana wprowa-
dzić w związku z wejściem w życie dyrektywy 2010/31/UE.

Słowa klucze: efektywność energetyczna, sprzedaż, budynek, lokal, świadectwo charakterystyki 
energetycznej.

Kody JEL: K32

Wstęp

Społeczność międzynarodowa świadoma zagrożeń środowiska naturalnego wprowadza 
regulacje, które mają na celu ograniczenie destrukcyjnej działalności człowieka. W dobie 
globalizacji ogólnoświatowe problemy środowiska muszą być rozwiązywane również na 
skalę światową. „Świat XXI wieku stoi przed koniecznością poszukiwania form współ-
pracy na rzecz rozwiązywania globalnych zagrożeń dla poszczególnych społeczeństw 
oraz całej światowej cywilizacji”1. „Zasada rozwoju zrównoważonego to zgoda na rozwój 
gospodarczy i społeczny w harmonii z poszanowaniem przyrody. Granicą podejmowa-
nia przez ludzi działań powinno być zagrożenie dla środowiska przyrodniczego”2. Istotną 
rolę wśród regulacji międzynarodowych z zakresu ochrony środowiska odgrywa Ramowa 
Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzona w Rio de 
Janeiro 5 czerwca 1992 r., której głównym celem była stabilizacja koncentracji gazów cie-
plarnianych w atmosferze na poziomie niewpływającym na klimat Ziemi. Do konwencji 
został sporządzony 11 grudnia 1997 r. Protokół w Kioto, na mocy którego strony zobowią-
zały się do ilościowo określonego ograniczenia i redukcji emisji gazów cieplarnianych: 
dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu, fluorowęglowodoru, perfluorowęglowodoru, 
sześciofluorku siarki3. Osiągnięcie celów wskazanych w protokole było możliwe jedynie 

1  A. Bednarski, Pułapy i pułapki globalizacji, TNOiK, Toruń 1998, s. 30.
2  B. Boszko, Istota i znaczenie rozwoju zrównoważonego dla efektywnego zarządzania gospodarką, (w:) P. Bartkowiak 
(red.), Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uczelni Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Kalisz 2005, s. 156.
3  Załącznik A Protokołu z Kioto (Dz. U. z 2005 r. Nr 203, poz. 1684).
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przy wprowadzeniu przez Państwa-strony rozwiązań, które między innymi spowodują po-
prawę efektywności energetycznej w odpowiednich sektorach gospodarki. W założeniu 
jedną z metod wpływających na poprawę tej efektywności było wprowadzenie certyfikacji 
energetycznej budynków.

W niniejszym artykule Autorka pragnie znaleźć odpowiedź na pytanie: czy regulacje 
prawne świadectw charakterystyki energetycznej służą poprawie efektywności energe-
tycznej budynków. Opracowanie niniejsze ma potwierdzić tezę, że efektywne wdroże-
nie świadectw charakterystyki energetycznej uwarunkowane jest prawidłowymi normami 
prawnymi. Dla potrzeb niniejszego artykułu zastosowano metodę – dogmatyczno, prawną, 
do analizy problematyki wykorzystano obowiązujący materiał normatywny oraz Projekt 
założeń projektu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków.

Istotne regulacje Unii Europejskiej

Pierwszą regulacją unijną odnosząca się do charakterystyki energetycznej budynków 
była Dyrektywa 2002/91 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 grudnia 2002 r. 
w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Wskazano w jej treści, że wymogi 
środowiska naturalnego muszą być brane pod uwagę przy ustalaniu i realizacji zadań poli-
tyki Wspólnoty, ponieważ obowiązek taki wynika z Traktatu ustanawiającego Wspólnotę 
Europejską. W Dyrektywie 2002/91 przypomniano również, że Protokół z Kioto nakłada 
na Państwa-strony obowiązek zwiększenia efektywności energetycznej, a jako cel dy-
rektywy podano „promowanie poprawiania charakterystyki energetycznej budynków we 
Wspólnocie, z uwzględnieniem warunków klimatycznych zewnętrznych i lokalnych oraz 
wewnętrznych wymagań klimatycznych oraz opłacalności”4.

Zgodnie z definicją wskazaną w art. 2 pkt. 2) Dyrektywy 2002/91 z 16 grudnia 2002 r. 
2002/91 „charakterystyka energetyczna budynku: wartość energii zużywanej rzeczywiście 
lub szacowanej do spełnienia różnych potrzeb związanych ze znormalizowanym użyt-
kowaniem budynku, która ma obejmować m.in. ogrzewanie, ciepłą wodę, chłodzenie, 
wentylację i oświetlenie. Wartość ta może być odzwierciedlona w jednym lub większej 
ilości wskaźników numerycznych, które zostały obliczone z uwzględnieniem izolacji, 
charakterystyki technicznej i instalacyjnej, projektu i usytuowania w relacji do aspektów 
klimatycznych, wystawienia na słońce i wpływu konstrukcji sąsiadujących, wytwarzania 
energii własnej i innych czynników, włącznie z klimatem wewnętrznym, mających wpływ 
na zapotrzebowanie na energię”. W art. 2 pkt 3) definiuje pojęcie świadectwa charakte-
rystyki energetycznej budynku. Jest to „świadectwo uznawane przez Państwo Członkow-
skie lub osobę prawną wyznaczoną przez to państwo, zawierające charakterystykę ener-
getyczną budynku obliczoną zgodnie z metodologią opartą na ogólnych ramach podanych 
w Załączniku”. Dyrektywa 2002/91 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 grudnia 
2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków utraciła moc z dniem 1 lutego 
2012 roku. Nie osiągnęła w pełni celu, którym była poprawa efektywności energetycznej 
budynków w Unii, dlatego widząc niedoskonałość tej regulacji nastąpiło jej przekształce-
nie. Dyrektywa 2002/91 została zastąpiona dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 
2010/31/UE z 19 maja 2010 w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Kładzie 
ona w większym stopniu nacisk na podejmowanie przez państwa członkowskie działań 
ograniczających zużycie energii oraz wprowadzania działań z zakresu polityki zrównowa-

4  Art. 1 Dyrektywy 2002/91 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki 
energetycznej budynków (Dz. U. L1 z 04.01.2003).
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żonej w budownictwie. Dyrektywa w art. 9 zobowiązała państwa członkowskie, aby do  
31 grudnia 2020 roku wszystkie nowe budynki były budynkami o niemal zerowym zuży-
ciu energii. W odniesieniu do budynków zajmowanych przez władze publiczne obowiązek 
ten powstanie po 31 grudnia 2018 roku. Dyrektywa definiuje budynek o niemal zero-
wym zużyciu jako budynek o bardzo wysokiej charakterystyce energetycznej, w którym 
niska ilość wymaganej energii w bardzo wysokim stopniu pochodzi z energii ze źródeł 
odnawialnych. Energia ta powinna być wytwarzana na miejscu lub w pobliżu. Dyrek-
tywa wprowadza również między innymi obowiązek wydawania świadectw charaktery-
styki energetycznej dla budynków wznoszonych, sprzedawanych i wynajmowanych oraz 
w odniesieniu do budynków o powierzchni użytkowej powyżej 500 m2 zajmowanych 
przez władze publiczne. Próg 500 m2 obniży się do 250 m2 w dniu 9 lipca 2015 roku. 
Dyrektywa wprowadza również system kontroli świadectw charakterystyki energetycznej 
oraz obowiązek stosowania przez państwa członkowskie sankcji za naruszenie przepisów 
krajowych przyjętych w związku inkorporowaniem dyrektywy do prawa krajowego. Dla 
skutecznej egzekucji stosowania przepisów mających podnieść efektywność energetyczną 
budynków sankcje te, zgodnie z art. 27, powinny być skuteczne, odstraszające i propor-
cjonalne.

Obie dyrektywy regulują kwestie charakterystyki energetycznej budynków, dlatego 
zgodnie z art. 12 ust. 1 dyrektywy 2010/31/UE, dlatego świadectwa charakterystyki ener-
getycznej wydane zgodnie z przepisami krajowymi stanowiącymi transpozycję Dyrekty-
wy 2002/91/WE zachowują ważność do końca okresu, na który zostały wydane. 

Dyrektywa 2010/31/UE nakłada na państwa członkowskie obowiązek przyjęcia prze-
pisów ustawowych inkorporujących jej cele do 9 lipca 2012 roku.

Polskie regulacje świadectw charakterystyki energetycznej

W polskim systemie prawnym cele Dyrektywy 2002/91 WE Parlamentu Europejskie-
go i Rady z 16 grudnia 2002 r. zostały inkorporowane w ustawie z 19 września 2007 r. 
o zmianie ustawy Prawo budowlane5, która zawarła regulację świadectw charakterystyki 
energetycznej budynku lub lokalu mieszkalnego. Metodologię obliczania charakterystyki 
energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego reguluje natomiast Rozporządzenie Mini-
stra Infrastruktury z 6 listopada 2008 r., w sprawie metodologii obliczania charakterystyki 
energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodziel-
ną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich cha-
rakterystyki energetycznej 6. 

Poza Prawem budowlanym kwestie obniżenia zużycia energii przez budynki i co się 
z tym wiąże podwyższeniem ich efektywności energetycznej, podejmowane są również 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warun-
ków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie7 czy w Rozpo-
rządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 
roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego8. Rozporządzenie 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowa-
nie w § 328 ust. 1 wskazuje, że budynek, jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne i kli-

5  Dz. U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1373.
6  Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1240.
7  Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.
8  Dz. U. z 2012 r., poz. 462.
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matyzacyjne, ciepłej wody użytkowej, a w przypadku budynku użyteczności publicznej 
również oświetlenia wbudowanego, powinny być zaprojektowane i wykonane w taki spo-
sób, aby ilość ciepła, chłodu i energii elektrycznej, potrzebnych do użytkowania budynku 
zgodnie z jego przeznaczeniem, można było utrzymać na racjonalnie niskim poziomie. 
Zgodnie z § 11 ust. 2 pkt. 10, opis techniczny budynku powinien zawierać jego charak-
terystykę energetyczną, wskazującą między innymi, że przyjęte w projekcie architekto-
niczno-budowlanym rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczą-
ce oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych. Dla zwiększenia 
efektywności energetycznej budynków (przepisy § 11 ust. 2 pkt 12) na sporządzającego 
projekt architektoniczno-budowlany nałożono obowiązek zamieszczenia w stosunku do 
budynku o powierzchni użytkowej, większej niż 1000 m2 analizy możliwości racjonal-
nego wykorzystania pod względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym, od-
nawialnych źródeł energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania sło-
necznego, energia wiatru, a także możliwości zastosowania skojarzonej produkcji energii 
elektrycznej i ciepła oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energię w postaci 
bezpośredniego lub blokowego ogrzewania.

Zgodnie z regulacjami ustawowymi, świadectwo charakterystyki energetycznej bu-
dynku jest dokumentem, w którym określona jest wielkość energii niezbędna do zaspoko-
jenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku w skali roku w odniesieniu 
do metra kwadratowego. Sporządza się je w formie pisemnej i elektronicznej z zastrzeże-
niem, że forma elektroniczna świadectwa powinna być tożsama z wersją pisemną i zapisa-
na w wersji tylko do odczytu, w języku polskim, stosując oznaczenia graficzne i literowe 
określone w Polskich Normach dotyczących budownictwa oraz instalacji ogrzewczych, 
wentylacyjnych, chłodzenia, ciepłej wody użytkowej i oświetlenia w budynkach9. Pod-
kreślenie roli efektywności energetycznej budynków, którą określa się w świadectwie 
charakterystyki energetycznej służy również przepis, z którego wynika obowiązek jego 
wywieszania na tablicy ogłoszeń w widocznym miejscu w budynkach użyteczności pu-
blicznej o powierzchni powyżej 1000 m2. Budynkami użyteczności publicznej zgodnie 
z §3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 
warunków technicznych, którym powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie są: bu-
dynki przeznaczone na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kul-
tury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki 
społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, 
obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wod-
nym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz inny 
ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji, w tym także 
budynek biurowy i socjalny.

Charakterystyka energetyczna budynku określana jest na podstawie porównania ilości 
nieodnawialnej energii pierwotnej niezbędnej do zaspokojenia potrzeb energetycznych 
budynku w zakresie ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, przygotowania ciepłej wody 
użytkowej, oświetlenia wbudowanego z odpowiednią wartością referencyjną. Wartość ta 
jest określana zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, którym powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie, przy czym ich spełnienie jest konieczne w przypadku budynku nowego lub 
przebudowanego. W przypadku przebudowy przepisy rozporządzenia dopuszczają zwięk-
szenie wskaźnika EP o nie więcej niż 15% w porównaniu z budynkiem nowym o takiej 

9  § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008 r., w sprawie metodologii obliczania charakterystyki 
energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową 
oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej.
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samej geometrii i sposobie użytkowania. Określając charakterystykę energetyczną budyn-
ku przemysłowego czy magazynu nie uwzględnia się nieodnawialnej energii pierwotnej 
wykorzystywanej dla celów technologiczno-produkcyjnych. 

W obecnym stanie prawnym nie istnieje obowiązek sporządzania charakterystyki ener-
getycznej wszystkich budynków, a jedynie oddawanych do użytku, zbywanych lub wynaj-
mowanych. Zbycie ograniczonego prawa rzeczowego i spółdzielczego własnościowego 
prawa do lokalu jest na gruncie świadectw charakterystyki energetycznej traktowane jak 
zbycie nieruchomości, a więc rodzi obowiązek wydania świadectwa nabywcy.

 Świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza się także dla lokalu mieszkalne-
go, a także części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową w przy-
padku przeniesienia własności: budynku, lokalu mieszkalnego, będącej nieruchomością 
części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową. Dlatego w przy-
padku zawarcia umowy najmu budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stano-
wiącej samodzielną całość techniczno-użytkową wynajmujący jest zobowiązany wydać 
najemcy świadectwo charakterystyki energetycznej przedmiotu najmu. Dokonanie innych 
czynności prawnych, na przykład użyczeniu budynku, nie rodzi obowiązku wydania świa-
dectwa charakterystyki energetycznej. 

Nawet w przypadku najmu czy sprzedaży budynku nie zawsze istnieje obowiązek spo-
rządzania i przekazywania nabywcy lub najemcy świadectwa charakterystyki energetycz-
nej. Świadectw nie sporządza się dla budynków: podlegających ochronie na podstawie 
przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; używanych jako miejsca kultu 
i do działalności religijnej; przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż  
2 lata; niemieszkalnych służących gospodarce rolnej; przemysłowych i gospodarczych 
o zapotrzebowaniu na energie nie większą niż 50 kWh/m2/ rok; mieszkalnych przezna-
czonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku; wolnostojących o powierzchni 
użytkowej poniżej 50 metrów kwadratowych10.

Świadectwo jest dokumentem o określonym, dziesięcioletnim terminie ważności. 
Może ono wcześniej stracić ważność w przypadku przebudowy budynku lub dokona-

nia takich czynności, które wpływają na zużycie energii pierwotnej, na przykład termo-
modernizacji. 

Świadectwa mogą sporządzać jedynie osoby uprawnione, wpisane do rejestru prowa-
dzonego przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej 
i mieszkaniowej. Uprawnienie zdobywa się albo kończąc studia podyplomowe wskazane 
w przepisach, albo kończąc stosowny kurs i zdając egzamin państwowy. Prawo budowla-
ne określa także dodatkowe wymogi, które musi spełnić osoba pragnąca być certyfikato-
rem energetycznym, np. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, ukończone 
studia czy niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, 
obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za prze-
stępstwo skarbowe. Uprawnionymi do sporządzania świadectw charakterystyki energe-
tycznej w Polsce są również obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej oraz 
państw-stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, posiadający kwalifikacje 
nabyte w tych państwach po ich uznaniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 marca 
2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach człon-
kowskich Unii Europejskiej11. Przepisy wskazują również przyczyny utraty uprawnień, 
np. pozbawienie praw publicznych czy całkowite lub częściowe ubezwłasnowolnienie. 

10  Art. 5 ust. 7, ustawy Prawo budowlane.
11  Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394. 
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Wystawca świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego 
lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową zobowiązany 
jest sporządzić je z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, uwzględ-
niając rozwój wiedzy technicznej i ponosi odpowiedzialność w przypadku nieprawidłowo 
sporządzonego świadectwa jak sprzedawca za wady fizyczne rzeczy.

Projektowane zmiany regulacji świadectw charakterystyki 
energetycznej

Polska do lipca 2012 roku jest zobowiązana wprowadzić zmiany ustawodawcze, które 
pozwolą na realizację celów Dyrektywy 2010/31. Departament Gospodarki Przestrzennej 
i Budownictwa Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przygo-
tował Projekt założeń projektu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Doku-
ment ten podaje, jak planuje się uregulowanie świadectw charakterystyki energetycznej. 
Kwestie te mają być uregulowane w odrębnej ustawie o charakterystyce energetycznej 
budynków. W projektowanym akcie prawnym mają zostać zdefiniowane pojęcia nieure-
gulowane dotychczas - moduł budynku oraz ważniejsza renowacja. Moduł budynku ma 
oznaczać część budynku o jednej funkcji użytkowej, dla której zastosowano rozwiąza-
nia konstrukcyjno-instalacyjne pozwalające na niezależne jej funkcjonowanie zgodnie 
z przeznaczeniem oraz ustalonym sposobem użytkowania, przy zachowaniu przepisów 
techniczno-budowlanych. Ważniejsza renowacja natomiast ma oznaczać remont lub prze-
budowę budynku, obejmujące ponad 25% powierzchni przegród zewnętrznych12. Regu-
lacje ustawowe muszą być zgodne z regulacjami Dyrektywy 2010/31, stąd wprowadze-
nie obowiązku sporządzania i wydawania świadectw charakterystyki energetycznej ma 
na celu promowanie budownictwa energetycznie efektywnego oraz zwiększenie świa-
domości ekologicznej społeczeństwa. Najistotniejszymi zmianami w stosunku do obec-
nych regulacji będzie wprowadzenie obowiązku dołączenia sporządzonego świadectwa 
charakterystyki energetycznej do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub modułu bu-
dynku lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie; aktu notarialnego przeno-
szącego własność budynku, modułu budynku lub spółdzielczego własnościowego prawa 
do lokalu; umowy najmu. Planowane jest również wprowadzenie obowiązku podawania 
w reklamach w komercyjnych mediach (prasie, telewizji, radiu, Internecie), liczbowych 
wskaźników energii pierwotnej, energii końcowej i emisji dwutlenku węgla, zawartych 
w świadectwie charakterystyki energetycznej budynku lub modułu budynku. Zachowa-
na zostanie ważność świadectw sporządzonych na mocy przepisów dotychczasowych jak 
również uprawnienia osób nabyte zgodnie z regulacjami obecnie obowiązującymi. 

Świadectwo ma zawierać zalecenia odnośnie poprawy charakterystyki energetycznej 
budynku lub modułu budynku oraz zaliczenie do odpowiedniej klasy energetycznej. Nowa 
ustawa ma określać zasady weryfikacji świadectw charakterystyki energetycznej. 

Podsumowanie

Świadectwa charakterystyki energetycznej miałyby wpływ na poprawę efektywno-
ści energetycznej budynków, gdyby obowiązujące regulacje zostały zmienione. Obecnie 

12  Projekt założeń projektu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, Ministerstwo Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej, Warszawa 2010.
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w przepisach nie ma klas budynków ze względu na ich charakterystykę energetyczną. 
Określenie takie, a nie jedynie wskaźnika EP, byłoby bardziej czytelne dla niezorientowa-
nego nabywcy. Mimo że teoretycznie istnieje obowiązek wydawania świadectw charakte-
rystyki energetycznej przy zawieraniu umów sprzedaży czy najmu, brak obligatoryjności 
udostępniania świadectw przy ich zawieraniu powoduje, że w obrocie nieruchomościami 
na rynku wtórnym praktycznie nie wydaje się świadectw. Przepisy nie uzależniają sporzą-
dzenia aktu notarialnego od przekazania nabywcy świadectwa, nie jest to brak formalny. 
Mimo więc obowiązku wprowadzonego w prawie budowlanym, możliwy jest obrót bu-
dynkami i lokalami, dla których nie sporządzono świadectwa charakterystyki energetycz-
nej. Nabywca budynku lub lokalu na rynku wtórnym ma możliwość żądania dostarczenia 
przez zbywcę świadectwa charakterystyki energetycznej, który w takim przypadku nie 
może odmówić. Obowiązek ten nakłada art. 63a ust. 1 Prawa budowlanego. W przypadku 
najmu analogiczny obowiązek najemcy wynika z ustępu 2 powyższego artykułu. W przy-
padku braku takiego żądania świadectwo nie musi być wydane. Nie ma takiej możliwości 
w stosunku do nowo budowanych obiektów, ponieważ zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 7) 
prawa budowlanego do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie 
na użytkowanie inwestor jest zobowiązany dołączyć kopię świadectwa charakterystyki 
energetycznej budynku. 

Projektowane zmiany, zwłaszcza obligatoryjność dołączania świadectw do aktu no-
tarialnego przenoszącego własność budynku, modułu budynku lub spółdzielczego wła-
snościowego prawa do lokalu oraz umowy najmu, będą skutkować objęciem tym obo-
wiązkiem także obrotu nieruchomościami na rynku wtórny. Obowiązek podawania 
charakterystyki energetycznej w reklamach może przyczynić się do wzrostu świadomości 
społecznej w zakresie efektywności energetycznej budynków. Budynek efektywniejszy 
energetycznie to budynek o niższym zużyciu energii, a więc tańszy w utrzymaniu. Uzmy-
słowienie sobie tego faktu przez potencjalnych nabywców może w dłuższej perspektywie 
wpłynąć na ceny nieruchomości a co się z tym wiąże, podejmowanie przez sprzedawców 
działań, które spowodują poprawę efektywności energetycznej, aby nastąpił wzrost war-
tości budynku.

W obecnym stanie prawnym nie istnieje system kontroli świadectw charakterystyki 
energetycznej, a co się z tym wiąże, nie ma pewności, co do jakości wszystkich wystawia-
nych dokumentów. Świadectwo zawierające błędne bądź nierzetelne informacje traktowa-
ne jest jak sprzedana rzecz mająca wadę fizyczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Jedynymi roszczeniami przysługującemu nabywcy 
świadectwa są więc roszczenia przysługujące na mocy przepisów art.556-576 Kc. Wpro-
wadzenie systemu kontroli świadectw będzie dawało większą pewność, co do ich jakości.

Uchwalenie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków w kształcie projekto-
wanym powinno w perspektywie kilkuletniej wpłynąć na poprawę efektywności energe-
tycznej budynków a co z tym się wiąże doprowadzić do prawidłowego wdrożenia świa-
dectw charakterystyki energetycznej w Polsce. 
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Introducing of Certificates of Energy Performance of Buildings

Summary

Improvement of energy efficiency of buildings in Poland is an element of sustainable devel-
opment as well as a duty resulting from Poland’s international obligations. Energy performance 
certificates of buildings may prove to be the element that may positively affect the efficiency. Their 
role so far has been slight since the absolute obligation to issue energy performance certificates  
applies solely to newly constructed buildings. With respect to existing buildings, the parties to sale 
or rental contracts may agree that no certificate will be issued. It is possible to predict that cer-
tificates of energy performance would feature after changes, which Poland is obliged to introduce 
regarding the entry into force of Directive 2010/31/EU.

Key words: energy efficiency, sale, building, premises, energy performance certificate. 

JEL codes: K32

Внедрение сертификатов энергетической эффективности зданий

Резюме

Повышение энергетической эффективности зданий в Польше – один из элементов устой-
чивого развития, а заодно необходимость, вытекающая из международных обязательств 
Польши. Элементами, которые по предположению должны положительным образом влиять 
на эту эффективность, являются сертификаты энергетической эффективности зданий. И все 
же их роль еще невелика, поскольку абсолютная обязанность выдачи сертификатов энерге-
тической эффективности касается вновь строящихся объектов. В случае существующих зда-
ний стороны договора купли-продажи могут определить, что сертификат не будет выдавать-
ся. Можно прогнозировать, что сертификаты энергетической эффективности будут играть 
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бóльшую роль после изменений, которые Польша обязана ввести в связи со вступлением  
в силу Директивы 2010/31/ЕС.

Ключевые слова: энергетическая эффективность, продажа, здание, помещение, сертификат 
энергетической эффективности.

Коды JEL: K32
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POMOC PUBLICZNA W POLSCE A ZRÓWNOWAŻONY 
ROZWÓJ W KONTEKŚCIE WSPARCIA Z FUNDUSZY 
UNIJNYCH

Streszczenie

Problem pomocy publicznej jest dziś problemem niezwykle istotnym. Pomoc publiczna jest 
generalnie zabroniona w Unii Europejskiej, ale z drugiej strony Komisja Europejska zezwala na 
nią traktując ją jako narzędzie w realizacji celów, które są przedmiotem wspólnego zaintereso-
wania. Jednocześnie Unia Europejska na scenie międzynarodowej i wewnętrznej chce odgrywać 
rolę bardzo poważnego aktora związanego z ochroną środowiska. Unia usiłuje też weryfikować 
i ukierunkowywać udzielanie pomocy publicznej, aby było ono bardziej efektywne i powiązane 
z politykami horyzontalnymi, w tym przede wszystkim ze zrównoważonym rozwojem i ochroną 
środowiska. Problemem jest to, że w Polsce pomoc publiczna związana z programami operacyj-
nymi, w tym z regionalnymi programami operacyjnymi, jest głównie oparta na zasadach pomocy 
regionalnej, a nie na pomocy dotyczącej ochrony środowiska.

Słowa kluczowe: pomoc publiczna, zrównoważony rozwój, ochrona środowiska, fundusze unijne.

Kody JEL: F5, F59

Wstęp

Poniższa krótka rozprawa charakteryzuje zasady pomocy publicznej stosowane w Pol-
sce związane z udzielanym wsparciem unijnym oraz proponowane przez Komisję Euro-
pejską narzędzia w zakresie pomocy państwa związane z ochroną środowiska. Celem jest 
pokazanie potrzeby dostosowania zasad udzielania pomocy publicznej w Polsce do wy-
mogów ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Artykuł powstał na podstawie 
aktów prawnych, dokumentów Unii Europejskiej oraz literatury przedmiotu.

Pojęcie pomocy publicznej

Pomoc publiczną można określić jako wydatkowanie środków publicznych lub uszczu-
planie wpływów publicznych w celu wspierania wybranych przedsiębiorców lub produk-
cji określonych towarów, stanowiące korzyść ekonomiczną dla beneficjenta. Mówi o tym 
artykuł 87 TWE. System pomocy publicznej jest zbudowany na zasadzie wyjątku od re-
guły. Bowiem pomoc publiczna jest na jednolitym rynku zabroniona, ale jednocześnie 
traktowana jako narzędzie wsparcia dla przedsiębiorstw1. 

1  P. Pełka, M. Stasiak, Pomoc publiczna dla przedsiębiorców w Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2002, s. 21.
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Pomoc państwa na ochronę środowiska obecnie – wytyczne 
wspólnotowe w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska

W wytycznych tych wskazuje się na wybrane aspekty pomocy publicznej odnoszące się 
do kwestii ochrony środowiska. Komisja Europejska zwraca w nich uwagę, że w związku 
z postanowieniami Rady Europejskiej, tak zwanego Pakietu Klimatycznego 3x20 na 2020 
rok, Unia Europejska bierze na siebie rolę bardzo poważnego aktora na globalnej scenie 
odnoszącej się do kwestii ochrony środowiska. 

Wytyczne dotyczące udzielania przez państwa członkowskie pomocy publicznej na 
cele związane z ochroną środowiska, mają kreować i wdrażać instrumenty, które pozwolą 
na osiągnięcie powyższych celów. Komisja Europejska uważa, że pomoc państwa może 
być skutecznym narzędziem osiągania celów leżących we wspólnym interesie. Jeżeli bę-
dzie udzielana w sposób racjonalny i rozsądny, może przyczynić się do usuwania niepra-
widłowości w funkcjonowaniu rynku, poprawiać jego działanie i zwiększać konkuren-
cyjność. Jest to spojrzenie na pomoc publiczną jako na narzędzie „naprawcze” i ewolucja 
w poglądach na ten instrument stosowany przez aktorów publicznych na Jednolitym 
Rynku Europejskim, biorąc zwłaszcza pod uwagę, że w świetle art. 87 Traktatu o Unii 
Europejskiej, jest to narzędzie, którego stosowanie jest zabronione. Natomiast w oma-
wianych wytycznych Komisja Europejska uważa również, że pomoc publiczna może być 
narzędziem, które jest w stanie wesprzeć promocję zrównoważonego rozwoju, a ochronę 
środowiska w sposób szczególny2.

Pomoc publiczna w powyższych wytycznych jest traktowana jako narzędzie, które ma 
być stosowane przez instytucje publiczne jako forma zachęty i nacisku na przedsiębior-
stwa do osiągania jeszcze wyższego poziomu ochrony środowiska, niż wymagają tego 
normy wspólnotowe lub zwiększać poziom ochrony środowiska w momencie, gdy takie 
normy istnieją. Ponadto podkreśla się, że istnieje potrzeba przeglądu wszystkich wytycz-
nych dotyczących pomocy publicznej przeznaczanej na ochronę środowiska. Powinno się 
to robić w celu zapewnienia lepszego ukierunkowania pomocy publicznej, lepszych ana-
liz ekonomicznych i bardziej efektywnych procedur. Komisja Europejska potwierdza, że 
wytyczne będą stosowane zarówno w stosunku do oceny środków, które nie przekraczają 
progów, jak i do środków, które przekraczają progi3.

Cel będący przedmiotem wspólnego zainteresowania

Spojrzenie na pomoc państwa zaprezentowane w niniejszym artykule uwzględnia fakt, 
że zrównoważony rozwój jest jednym z głównych celów Unii Europejskiej. Ma on opierać 
się na dobrobycie gospodarczym, spójności społecznej i wysokim poziomie ochrony środo-
wiska. Dlatego też ochrona środowiska jest bardzo ważnym celem będącym przedmiotem 
wspólnego zainteresowania. Traktat o Wspólnotach Europejskich mówi także o potrzebie 
uwzględniania ochrony środowiska we wszystkich obszarach polityk wspólnotowych. Ko-
misja Europejska określa w wytycznych warunki, w których może być udzielana pomoc 
publiczna na usuwanie nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku, prowadzących do niż-
szego poziomu ochrony środowiska. Najczęściej spotykane nieprawidłowości dotyczące 
ochrony środowiska są związane z negatywnymi skutkami zewnętrznymi. Przedsiębior-
stwa nie są zachęcane do uwzględniania negatywnych skutków zewnętrznych działalności 

2  Wytyczne wspólnotowe w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska, 2008/C82/01. 
3  Tamże.
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produkcyjnej ani przy podejmowaniu decyzji o wyborze technologii, ani przy określaniu 
wielkości swojej produkcji. W związku z powyższym przyjmuje się, że społeczeństwo 
przy tej okazji ponosi większe koszty niż przedsiębiorstwa4.

Dlatego też krajowe instytucje publiczne powinny stosować uregulowania prawne 
uwzględniające negatywne skutki zewnętrzne działalności produkcyjnej. Komisja Euro-
pejska zachęca państwa członkowskie do jednostronnego wprowadzania norm ochrony 
środowiska surowszych niż normy wspólnotowe. Pomoc państwa jest tutaj rozumiana 
jako zachęta do spełniania surowszych norm ochrony środowiska. Głównie ze względu na 
to, że spełnianie takich norm przez przedsiębiorstwa może je narazić na duże zwiększenie 
kosztów i dlatego instrumenty pomocy publicznej powinny złagodzić skutki tego wpro-
wadzenia. Komisja w swoich wytycznych sugeruje dwa rodzaje instrumentów, które mogą 
być stosowane przez państwo:
 – indywidualne zachęty do ograniczania zanieczyszczeń i innych negatywnych skutków 

dla ochrony środowiska. Jest to zachęta możliwa do zastosowania na poziomie indy-
widualnym. Może ona polegać na tym, że indywidualny beneficjent pomocy zosta-
je zachęcony do wprowadzania ograniczeń w zanieczyszczeniach, ale nie dlatego, że 
musi ponosić koszty tych zanieczyszczeń, ale dlatego, że otrzymuje pomoc na zmianę 
swojego zachowania. Celem pomocy jest wówczas bezpośrednia korekta nieprawidło-
wości w funkcjonowaniu rynku związanej z negatywnym wpływem zanieczyszczeń 
z konkretnego źródła. Sytuacja taka dotyczy jednak w głównej mierze przedsiębiorstw 
o zdolnościach produkcyjnych przekraczających określone progi, czyli, mówiąc ina-
czej, poważnych aktorów rynku zanieczyszczeń;

 – zachęty do wprowadzenia krajowych uregulowań prawnych w zakresie ochrony śro-
dowiska surowszych niż normy wspólnotowe. Komisja Europejska zachęca państwa 
członkowskie do przyjmowania przepisów krajowych surowszych niż normy wspólno-
towe. Problem polega na tym, że dla wielu przedsiębiorstw może to oznaczać dodatko-
we koszty. Takie koszty mogą stanowić obciążenie większe lub mniejsze dla różnych 
przedsiębiorstw w zależności od ich wielkości, pozycji na rynku, czy też stosowanych 
technologii i innych uwarunkowań. Dla niektórych z nich koszty te mogą być na tyle 
duże, że mogłyby one wpłynąć na zachwianie ich konkurencyjności. W takim przypad-
ku pomoc państwa byłaby konieczna, aby zmniejszyć obciążenie dla przedsiębiorstw 
najbardziej dotkniętych zmianami.
Państwo odgrywa bardzo istotną rolę w zapewnieniu odpowiedniego poziomu ochro-

ny środowiska. Za najważniejsze instrumenty w zakresie osiągania celów dotyczących 
ochrony środowiska uznaje się uregulowania prawne oraz instrumenty oparte na zasadach 
rynkowych. Jednak za bardzo istotne uznaje się też instrumenty o charakterze niewiążą-
cym, czyli takie, jak dobrowolne oznakowanie ekologiczne, czy też propagowanie techno-
logii przyjaznych środowisku5.

Należy podkreślić, że cała koncepcja Komisji Europejskiej dotycząca wprowadzania 
przez dane państwo członkowskie jeszcze surowszych norm ochrony środowiska, jest 
przez nią propagowana przy dwóch założeniach. Po pierwsze, że zasada „zanieczyszczają-
cy płaci” nadal pozostaje podstawową zasadą dotyczącą norm ochrony środowiska w Unii 
Europejskiej. Po drugie, że zbyt nagłe podniesienie cen wielu produktów ze względu na 
internalizację kosztów jest niemożliwe, ponieważ, zwłaszcza teraz, w dobie kryzysu, wy-
wołałoby ono zbyt duży wstrząs gospodarczy. Dlatego też pomoc państwa w tym zakresie 
może być właściwym instrumentem związanym ze zmniejszaniem tych obciążeń, co by-

4  Tamże.
5  Tamże.
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łoby zachętą do wprowadzania norm środowiskowych surowszych niż normy wspólnoto-
we6.

Komisja Europejska stwierdza, że pomoc państwa w zakresie surowszych norm ochro-
ny środowiska powinna działać jako efekt zachęty dla przedsiębiorstw, które wprowa-
dzają takie normy. Musi ona być również udzielana z zachowaniem zasady odpowiedniej 
proporcjonalności, ponieważ często inwestycje ekologiczne same w sobie prowadzą do 
zwiększenia dochodów i zmniejszenia kosztów przedsiębiorstwa. W takim przypadku 
udzielanie pomocy publicznej mijałoby się z celem. Pomoc państwa związana z inwesty-
cjami, które mają spełniać surowsze normy ochrony środowiska musi działać jako zachęta 
badana na podstawie opracowywania i pokazywania scenariuszy alternatywnych, w któ-
rych porównuje się stopień nasilenia pożądanych działań przy założeniu udzielenia pomo-
cy i bez niej. Analiza taka powinna uwzględniać korzyści ekonomiczne, ale i brać także 
pod uwagę korzyści nieprzeliczalne. Szczególnie istotny jest tutaj tak zwany „zielony wi-
zerunek”, który przedsiębiorstwo powinno uzyskiwać dzięki takiej pomocy. W tym kon-
tekście, podobnie, jak w wielu innych, Komisja uważa, że dla przedsiębiorstw z sektora 
MŚP koszty dotyczące ochrony środowiska mogą być wyższe z uwagi na zakres ich dzia-
łalności. Dlatego Komisja uważa, że także ten sektor powinien zostać uprzywilejowany 
i przyznała wyższe progi otrzymania pomocy niż w systemie pomocy regionalnej, gdzie 
wynoszą one do 70% intensywności dla mikro i małych przedsiębiorstw. Tutaj natomiast 
wynoszą 80% dla tego sektora. Na skutek takiej pomocy również producenci produktów 
przyjaznych dla środowiska mogą wzmocnić swoją pozycję w stosunku do konkurentów, 
którzy oferują produkty mniej przyjazne dla środowiska7.

Komisja Europejska informuje, że wytyczne mają zastosowanie do pomocy publicznej 
na wsparcie ochrony środowiska we wszystkich sektorach objętych Traktatem o Wspól-
notach Europejskich. Dotyczą one również działalności badawczej, rozwojowej, inno-
wacyjnej, szkoleniowej, czy też doradczej. Sugeruje się w nich, na przykład, w ramach 
powyższej działalności, przeprowadzanie ekoaudytów, które pokazałyby, jakie korzyści 
ekonomiczne może przynieść przedsiębiorstwu inwestycja ekologiczna.

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienie a cele będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (dalej NSRO) odnoszą się do realizacji 
polityk wspólnotowych w Polsce poprzez zastosowanie takich narzędzi, jak programy 
operacyjne, które operują funduszami unijnymi, przyznanymi Polsce w ramach okresu 
budżetowego 2007-2013. W NSRO przyjęto, że konkurencyjność gospodarki polskiej jest 
na tyle niska, że wszystkie województwa w Polsce w latach 2007-2103 kwalifikują się do 
objęcia celem związanym z konwergencją w ramach polityki spójności Unii Europejskiej. 
Cel strategiczny NSRO wybrano na podstawie różnic w poziomie rozwoju społeczno-
-gospodarczego kraju i jego regionów, a także na podstawie wyzwań Strategii Lizbońskiej 
oraz opierając się na Zintegrowany pakiet wytycznych w sprawie wzrostu gospodarczego 
i zatrudnienia na lata 2005-2008. Na tej podstawie określono, że celem strategicznym dla 
Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia dla Polski jest tworzenie warunków dla 
wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewnia-

6  Tamże.
7  Tamże.
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jącej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i prze-
strzennej8.

Cel ten sformułowano w odniesieniu do celu europejskiej polityki spójności. Środ-
ki wydatkowane w ramach NSRO mają zapewniać realizację celu, którym jest zwięk-
szanie spójności gospodarczej i społecznej Polski i jej regionów względem średniej Unii 
Europejskiej poprzez reformy strukturalne i koncentrację wydatków w kilku obszarach 
mających decydujące znaczenie w tworzeniu warunków dla przyspieszenia wzrostu go-
spodarczego oraz zwiększania zatrudnienia. W NSRO zaznacza się, że dla podkreślenia 
komplementarności celów polityki gospodarczej, społecznej i spójności Polska przezna-
cza ponad 60% środków ze wszystkich programów operacyjnych na cele związane ze 
Strategią Lizbońską w ramach celu konwergencja. Co prawda w NSRO zaznacza się, że 
realizacja ram odniesienia daje też podstawy do tworzenia się warunków dla trwałego 
rozwoju, który respektuje uwarunkowania środowiskowe. Jednak kluczowe znaczenie ma 
tutaj odniesienie do konkurencyjności gospodarki oraz do wzrostu gospodarczego i spo-
łecznego. Podsumowując można stwierdzić, że strategia określona w dokumencie NSRO 
jest zorientowana na wspomaganie projektów, które w największej mierze przyczynią się 
do wzrostu konkurencyjności gospodarki Polski i poszczególnych regionów9.

Polskie przepisy dotyczące pomocy publicznej regionalnej  
i de minimis w Regionalnych Programach Operacyjnych

Pomoc publiczna, którą otrzymują przedsiębiorcy korzystający z dotacji w ramach  
Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013, jest pomocą regionalną 
udzielaną na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 
roku w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej10.

Rozporządzenie to określa obszary kraju, na których jest dopuszczalne udzielanie po-
mocy publicznej regionalnej, maksymalne wielkości pomocy dla tych obszarów, a także 
rodzaje działalności gospodarczej, dla których udzielanie tego typu pomocy jest zabronio-
ne. Udzielanie pomocy regionalnej o charakterze inwestycyjnym jest możliwe na pozio-
mie poszczególnych województw. Maksymalna intensywność tego typu pomocy w po-
szczególnych województwach wynosi:
 – 50% na obszarach należących do województw: lubelskiego, podkarpackiego, warmiń-

sko – mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, opolskiego, małopolskiego, lubu-
skiego, łódzkiego, kujawsko – pomorskiego;

 – 40% na obszarach należących do województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, 
dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego, a w latach 2007-2010 na obszarze należą-
cym do województwa mazowieckiego z wyłączeniem miasta stołecznego Warszawy;

 – 30% na obszarze należącym do miasta stołecznego Warszawy oraz w latach 2011-2013 
na obszarze należącym do województwa mazowieckiego11;
Powyższe wielkości oznaczają, że w poszczególnych województwach, przedsiębior-

cy, którzy aplikują o dotacje w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 
2007-2013, otrzymają taki procent dotacji, jaki wyznaczony jest dla poszczególnych pu-
łapów pomocy regionalnej. Oznacza to, że instytucje finansujące inwestycje ze środków 

8  Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Narodowa Strategia 
Spójności, http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl, s. 40.
9  Tamże, s. 42
10  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. 
z 2006 r., Nr 190, poz. 1402.
11  Tamże.
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unijnych, w tym przypadku urzędy marszałkowskie poszczególnych województw, pokryją 
taki właśnie procent wydatków kwalifikowanych inwestycji, która ma być realizowana na 
podstawie wniosków składanych w ramach poszczególnych działań i priorytetów dotyczą-
cych wsparcia dla przedsiębiorców12.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego  
na lata 2007-2013 w kontekście zrównoważonego rozwoju

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (da-
lej RPO WŁ 2007-2013) jest jednym z 16 regionalnych programów operacyjnych zarzą-
dzanych przez marszałków poszczególnych województw i które spełniają rolę narzędzi 
realizacji polityk unijnych w Polsce. Celem strategicznym RPO WŁ 2007-2013 jest inte-
gracja regionu z europejską przestrzenią społeczno- gospodarczą jako środkowoeuropej-
skim centrum rozwoju, sprzyjającym zamieszkaniu i gospodarce oraz dążeniu do budowy 
wewnętrznej spójności przy zachowaniu różnorodności jego miejsc13.

Odniesienie do kwestii zrównoważonego rozwoju oraz, w sposób szczególny kwestii 
ochrony środowiska, jest widoczne na kilku płaszczyznach, w tym na płaszczyźnie szcze-
gółowych kryteriów merytorycznych wyboru projektów dla III Osi Priorytetowej RPO 
Województwa Łódzkiego. Pierwszym kryterium, które jest brane pod uwagę przy ocenie 
projektów, jest potencjał beneficjenta. Ocenie, w tym przypadku, podlega potencjał bene-
ficjenta potwierdzony posiadaniem odpowiednich certyfikatów lub innych dokumentów 
świadczących o wdrożeniu odpowiednich systemów zarządzania jakością w firmie lub 
wskazujących na dysponowanie odpowiednim prawem własności przemysłowej w firmie. 
W tym przypadku jednakową wagę oraz liczbę punktów przydziela się za posiadanie na-
stępujących dokumentów: certyfikat ISO, certyfikat EMAS lub inny certyfikat systemu 
zarządzania środowiskowego, patent na wynalazek, prawo ochronne na wzór użytkowy 
lub prawo z rejestracji wzoru przemysłowego14.

Widać z powyższego, że certyfikat środowiskowy EMAS lub inny równoważny doty-
czący zarządzania środowiskowego traktowany jest na równi z dwoma innymi dokumen-
tami. Dlatego też nasuwa się od razu sugestia, aby bardziej „dowartościować” zarządzanie 
środowiskowe w przedsiębiorstwach poprzez przydzielanie większej liczby punktów za 
posiadanie dokumentów związanych z zarządzaniem środowiskowym. Okazją do tego 
może być następny okres programowania 2014-2020.

Dalej w kryteriach dotyczących oceny projektów z III Osi Priorytetowej oceniany jest 
wskaźnik zadłużenia wnioskodawcy oraz obecność w projekcie powiązań kooperacyjnych 
przedsiębiorstwa nawiązanych w wyniku prowadzenia projektu. Kolejnym kryterium jest 
wykorzystanie w projekcie prowadzonych bądź zakupionych prac B+R. Waga i punktacja 
przy powyższych dwóch kryteriach jest jednakowa. Kolejnym jest kryterium dotyczące 
zmniejszenia negatywnego oddziaływania na otoczenie poprzez zastosowanie rozwiązań 
zgodnych z normami wspólnotowymi. Jest ono związane z kwestią ochrony środowiska. 
Promowane są rozwiązania mające pozytywny wpływ na środowisko w punktacji od 0  
do 4, w zależności od tego ile procent zmniejszono emisję.

12  Tamże.
13  Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2013, http://www.rpo.
lodzkie.pl, s. 35.
14  Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 
2007-2013, http://www.rpo.lodzkie.pl, s. 57.
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Należy przy tym zwrócić uwagę, że w powyższych przypadkach nie sprecyzowano, 
o jaki rodzaj zmniejszania emisji chodzi, czy uwzględniane są technologie „końca rury”, 
czy technologie zwalczające emisje u źródła. Może w następnym okresie programowania 
udałoby się takie rozróżnienie wprowadzić15.

Z ochroną środowiska w sektorze MŚP powiązano osobne konkursy. Są one przewi-
dziane dla przedsiębiorstw, które chciałyby wprowadzić w swoich rozwiązaniach tech-
nologie BAT. I tutaj dopiero są zastosowane kryteria, które są określane jako „ochrona 
środowiska w MŚP”16. Kwestia ta jest ujęta jako stopień wpływu inwestycji na ogranicze-
nie negatywnego wpływu na środowisko. W tym przypadku ocenie zostaje poddany efekt 
ekologiczny w odniesieniu do ilości usuniętych zanieczyszczeń i eliminacji uciążliwości 
źródła. Efekt ekologiczny jest w tym miejscu określany jako różnica między stanem przed 
udzieleniem pomocy a stanem po udzieleniu. W tym ostatnim przypadku sprecyzowa-
no dokładnie, że nie chodzi o zmniejszanie uciążliwości tak zwanego „końca rury”, ale 
o uciążliwości u źródła. Jednak ani ochrona środowiska, ani zrównoważony rozwój nie 
są głównymi celami będącymi przedmiotem wspólnego zainteresowania w ramach całej  
III Osi Priorytetowej RPO Województwa Łódzkiego 2007-2013.

Problem pomocy publicznej a kwestia zrównoważonego rozwoju 
w Polsce

Komisja Europejska dąży do tego, aby państwa członkowskie stopniowo odchodzi-
ły od stosowania pomocy publicznej opartej tylko i wyłącznie na zasadach związanych 
z niedorozwojem regionów. Preferuje ona w tej chwili pomoc publiczną związaną bar-
dziej z politykami horyzontalnymi Unii, a w szczególności z polityką ochrony środowiska 
i zrównoważonego rozwoju17. 

Jeżeli w Polsce najważniejszym celem wspólnego zainteresowania miałby kiedykol-
wiek stać się zrównoważony rozwój i ochrona środowiska, trzeba by było przeprowadzić 
rekonstrukcję całego systemu wsparcia udzielanego w Polsce z funduszy unijnych, a także 
systemu udzielania pomocy publicznej. Musiałby zacząć obowiązywać system, który jako 
zasadniczy i najważniejszy cel wspólnego zainteresowania postawiłby sobie zrównowa-
żony rozwój i ochronę środowiska w kraju.

Podsumowanie

Od 2004 roku Polska jako kraj członkowski Unii Europejskiej jest olbrzymim bene-
ficjentem środków płynących z poszczególnych funduszy unijnych. Na tej podstawie zo-
stał w Polsce zbudowany system udzielania pomocy publicznej związanej z udzielaniem 
wsparcia z poszczególnych funduszy unijnych. System ten jest oparty głównie na filozofii 
nadrobienia zaległości w rozwoju poszczególnych regionów Polski. Obecnie Unia do-
konuje przeglądu narzędzi i środków udzielania pomocy publicznej przez poszczególne 
państwa i próbuje je wprząc w realizację priorytetów związanych z ochroną środowiska. 
W Polsce zarówno ośrodki władzy, prawotwórcze, jak i całe społeczeństwo, muszą tak-
że nabrać tej świadomości. Dobrą okazją po temu jest obecna dyskusja nad następnym 
okresem programowania 2014-2020, w którym głównym celem będącym przedmiotem 
wspólnego zainteresowania powinien być zrównoważony rozwój i ochrona środowiska. 

15  Tamże, s. 58.
16  Tamże, s. 58.
17  Plan działań w zakresie pomocy państwa. Gorzej i lepiej ukierunkowana pomoc państwa na lata 2005-2009, SEC (200) 795.
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State Aid in Poland and Sustainable Development in the Context  
of European Funds

Summary

The problem of state aid is a very serious problem in the European Union. The state 
aid is, on the one hand, generally prohibited in the European Union. On the other hand, the 
European Commission allows using the state aid. In the opinion of the Commission it is 
a very useful tool in achieving of aims of the common interest. At the same time, the Eu-
ropean Union is now a very important actor on the world scene of environment protection 
and sustainable development. That is why the Commission wants to direct the providing of 
the state aid to the sustainable development and environmental protection aims. In Poland, 
the state aid is based on regional state aid. In the context of environmental protection, the 
role of the European Union, the system of state aid in Poland should be more focused on 
aims of sustainable development and environmental protection.

Key words: state aid, sustainable development, environmental protection, European funds.

JEL codes: F5, F59

Государственная помощь в Польше и устойчивое развитие  
в контексте поддержки со стороны фондов ЕС

Резюме

Вопрос о государственной помощи – сегодня необыкновенно существенный вопрос. Го-
сударственная помощь, как правило, запрещена в Европейском Союзе, но, с другой стороны, 
Европейская Комиссия разрешает ее, считая ее инструментом в осуществлении целей, ко-
торые являются предметом общей заинтересованности. Одновременно Европейский Союз 
на международной и внутренней сцене хочет играть роль серьезного актера, связанного  
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с защитой окружающей среды. Евросоюз пытается тоже верифицировать и направлять пре-
доставление государственной помощи, чтобы оно было более эффективным и увязанным  
с горизонтальными политиками, в том числе прежде всего с устойчивым развитием и за-
щитой окружающей среды. Проблемой является то, что в Польше государственная помощь, 
связанная с оперативными программами, в том числе с региональными оперативными про-
граммами, главным образом основывается на принципах региональной помощи, а не на по-
мощи, касающейся защиты окружающей среды.

Ключевые слова: государственная помощь, устойчивое развитие, защита окружающей сре-
ды, фонды Евросоюза.

Коды JEL: F5, F59
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PLANOWANIE PRZESTRZENNE W POLSCE A ROZWÓJ 
ZRÓWNOWAŻONY

Streszczenie

Celem rozważań jest przedstawienie problemu wcielenia idei zrównoważonego rozwoju 
w praktykę polskiego planowania przestrzennego. Rozwój miast stawia władze samorządowe 
przed wyborem sposobu najefektywniejszego zagospodarowania terenów śródmiejskich. Niestety, 
najczęściej wybierana jest opcja przynosząca największe korzyści materialne dla miasta (sprzedaż 
działek deweloperowi). 

W artykule zostały zaprezentowane wyniki badań Fundacji Sendzimira, jak również krytyka 
polskiego systemu planowania przedstawiona przez Andrzeja Jędraszko, a odniesiona do sytuacji 
opisanej  powyżej.

 Problemy kosztów zewnętrznych w planowaniu przestrzennym, zawsze zostają przeniesione 
na obywateli, a brak długoterminowych celów rozwoju zrównoważonego, powoduje degradację 
i dewastację tkanki miejskiej, jak miało to miejsce w czasach PRL.

Okazuje się, że choć idee zrównoważonego rozwoju są coraz częściej respektowane w życiu 
człowieka, to mimo wszystko nie stanowią one dla władz miejskich wyznaczników planowania 
przestrzennego. Ciągle krótkotrwałe korzyści (płynące ze sprzedaży działek, a tym samym zasila-
jące budżet miasta), stanowią o ich pierwszeństwie nad racjonalną gospodarka przestrzenną, któ-
ra w perspektywie długoterminowej przyniesie korzyści zarówno dla środowiska jak również dla 
mieszkańców.

Słowa kluczowe: koszty zewnętrzne, rozwój zrównoważony, korzyści krótko- i długoterminowe. 

Kody JEL: Q56

Wstęp

Celem rozważań jest zaprezentowanie głównych problemów planistycznych w Polsce, 
w odniesieniu do wdrażania idei zrównoważonego rozwoju. Okazuje się, że dla jednostek 
samorządu terytorialnych odpowiedzialnych za ład przestrzenny, a tym samym za zrówno-
ważony rozwój, liczą się przede wszystkim krótkoterminowe cele planowania przestrzen-
nego. Chęć szybkiego zagospodarowania wolnych parceli na terenie miasta, powoduje 
często lokalizację inwestycji, które nie tylko negatywnie wpływają na środowisko, lecz 
także istnieją w oderwaniu od kontekstu społeczno-gospodarczego otaczającego danej 
części miasta.

Pomimo umocowań prawnych, zarówno rozwoju zrównoważonego, jak też gospodar-
ki terenami i wyposażenia samorządów w odpowiednie narzędzia administracyjno-praw-
ne, znaczna powierzchnia kraju nie jest objęta miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego. Oznacza to brak respektowania zasad zrównoważonego rozwoju, a także  
przestrzegania racjonalnej gospodarki gruntami w wielu gminach na terenie całego kra-
ju. Taka sytuacja powoduje wydawanie wielu decyzji lokalizacyjnych i gospodarczych, 
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podejmowanych bez uwzględnienia konieczności ładu przestrzennego i uporządkowane-
go rozwoju terenów mieszkaniowych, przemysłowych czy rekreacyjnych1. Nie oznacza 
to bynajmniej braku wytycznych na najwyższym szczeblu planowania. Przykładem jest 
między innymi Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 – Projekt2, czy 
też strategie rozwoju województw, w których zagadnienia ochrony środowiska i zasad 
zrównoważonego rozwoju są naczelnymi celami tworzenia planów zagospodarowania 
przestrzennego3.

System planowania przestrzennego

System (a raczej składające się na niego słabo powiązane ze sobą elementy) planowa-
nia przestrzennego jest nieefektywny i nie służy koordynacji działań rozwojowych w od-
niesieniu do przestrzeni. Brak prawnej i faktycznej współzależności różnych dokumen-
tów powstających na różnych szczeblach zarządzania i przygotowywanych przez różne 
podmioty publiczne nie daje podstaw dla zapewnienia niezbędnej koordynacji pionowej 
i poziomej przedsięwzięć rozwojowych. Plany i inne dokumenty, a także procedury wy-
nikające z przepisów prawa dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego 
nie są dostatecznie, funkcjonalnie i przyczynowo skorelowane ze strategiami i programa-
mi rozwoju. Przykładem tego stanu rzeczy jest obecne umiejscowienie w systemie praw-
nym KPZK na poziomie regionalnym sposobu określania w prawie zależności pomiędzy 
planem zagospodarowania przestrzennego województw a strategią rozwoju. Brakuje także 
powiązań hierarchicznych pomiędzy wymaganymi dokumentami planistycznymi przygo-
towywanymi na różnych szczeblach zarządzania rozwojem zrównoważonym4. Planom 
zagospodarowania przestrzennego brakuje cech dokumentów rozwojowych, a ich zapisy 
nie znajdują odzwierciedlenia w społeczno-gospodarczych dokumentach zarówno stra-
tegicznych, jak i operacyjnych. Dualizm kompetencji z zakresu planowania przestrzen-
nego i planowania społeczno-gospodarczego uniemożliwia prowadzenie spójnej polityki 
rozwoju na każdym poziomie planowania, spychając tradycyjne instrumenty planowania 
przestrzennego do roli ochronnej w miejsce prorozwojowej. 

Reformy prawne i instytucjonalne, które zachodzą w Polsce od 1989 roku mają tę sy-
tuację zmienić. Celem reform jest z jednej strony poszerzenie areału gruntów w granicach 
miast np.: poprzez odrolnienie gruntów znajdujących się w granicach administracyjnych 
miast na prawach powiatu), z drugiej natomiast dbanie o ład przestrzenny,  racjonalne 
kształtowanie i ochronę zasobów środowiska naturalnego. Niestety, pomimo umocowań 
prawnych zasad zrównoważonego rozwoju, mamy do czynienia z nierespektowaniem 
tychże zasad, a tym samym generowaniem kosztów zewnętrznych w rozwoju przestrzen-
nym miasta.

Problem kosztów zewnętrznych, jak również metody wyceny usług środowiska przy-
rodniczego, zajmują coraz więcej miejsca w literaturze naukowej5. Z tego względu zosta-

1  Wszystkie wytyczne dotyczące ochrony i kształtowania obszarów chronionych w Polsce znajdują się w programie 
ramowym przygotowanym przez Ministerstwo Środowiska, Polityka ekologiczna państwa na lata 2009-2012 z perspektywą 
do roku 2016, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2008, s. 22-27.
2  Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 – Projekt, MRR, Warszawa 2010, s. 58-138.
3  Projekt ten wskazuje nadrzędne cele, którymi powinny kierować się organy administracji państwowej przy planowaniu 
przestrzennym, ponadto projekt zawiera ocenę walorów gospodarczych i środowiskowych, wskazując na szanse i zagrożenia 
przy tworzeniu nowych inwestycji w poszczególnych regionach kraju (MRR, Warszawa 2010, s. 26-55).
4  Ibidem, s. 126.
5  Ekonomia ekosystemów i bioróżnorodności w polityce lokalnej i regionalnej. Poradnik TEEB dla miast: usługi ekosystemów 
w gospodarce miejskiej, Fundacja Sendzimira, Kraków 2011; Ekonomia ekosystemów i bioróżnorodności, KE, Cambridge 2008 .
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nie zaprezentowane podejście do zagadnienia kosztów zewnętrznych  na linii samorząd 
lokalny-społeczeństwo.

Koszty i zyski zrównoważonego rozwoju

Jak wskazuje A. Jędraszko6, system planowania przestrzennego w Polsce jest nieade-
kwatny do norm zarówno ochrony środowiska, jak również racjonalnego gospodarowa-
nia przestrzenią. Twierdzi on, że głównym beneficjentem planowania przestrzennego 
stał się sektor publiczny, osiągający zysk ze sprzedaży gruntów komunalnych i  sektor 
ten został uwolniony ustawą od obowiązku podporządkowania handlu gruntami gmin-
nymi skutecznym i zintegrowanym planom rozwoju (tak jak czynią to gminy innych 
krajów unijnych), realizując w ten sposób interes i dobro publiczne7. Tym samym sektor 
publiczny nie musi zajmować się problemem integrowania polityki gruntowej z polity-
ką przestrzenną i społeczno-gospodarczą. Trudno o bardziej aspołeczną formę polityki 
przestrzennej, zredukowaną do reagowania planami miejscowymi na potrzeby inwesto-
rów prywatnych8.

Jak wykazują badania wartości usług ekosystemów9, popyt na obszary atrakcyjne este-
tycznie i przyrodniczo-turystyczne jest większy niż popyt na każdą inną usługę ekosyste-
mu. Inwestycja budowlana ingeruje w pas zieleni łączący dwa duże obszary rekreacyjne 
w mieście, dewastując w ten sposób krajobraz i jednocześnie likwidując dotychczasową 
funkcję tego obszaru, a mianowicie funkcję kulturową.

Ponadto decyzja o przekształceniu działki w budowlaną i możliwość jej zagospoda-
rowania, przyczynia się do uszczelnienia powierzchni ziemi. Prowadzi to do pogorszenia 
się warunków życia roślin w mieście, a w konsekwencji do niekorzystnych zmian mi-
kroklimatu. Poza tym zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej na tym obszarze 
może powodować brak możliwości filtracji wód opadowych w głąb gruntu, a tym samym 
zwiększyć spływ powierzchniowy do rzeki, w wyniku czego mogą pojawić się lokalne 
podtopienia po intensywnych opadach deszczu.

Degradacja terenów zielonych w mieście wiąże się też z pogarszaniem się jakości po-
wietrza, a wraz z tym i jakości życia. Ograniczane są możliwości rekreacji i efektywnej 
regeneracji organizmu ludzkiego. Problem ekosystemów miejskich w Polsce pokazuje, 
że władze polskich miast nie zdają sobie sprawy z wartości dostarczanych przez te eko-

6  A. Jędraszko, Zagospodarowanie przestrzenne w Polsce – drogi i bezdroża planowania ustawowego, Platan, Warszawa 
2005.
7  W krajach europejskich politykę sprzedaży gruntów przez sektor publiczny uznaje się za jeden ze szczególnie ważnych 
instrumentów osiągania pożądanego rozwoju przestrzennego i społeczno-ekonomicznego (lokalnego i regionalnego). 
W Niemczech przykładowo, sprzedaż przede wszystkim niezagospodarowanych gruntów przez sektor publiczny 
regulują specjalne przepisy (§ 11Baugesetzbuch – BauGB), a polityka sprzedaży gruntów komunalnych oparta jest na 
zintegrowanym planowaniu rozwoju gminy i jest istotnym elementem jej polityki rozwojowej. Podstawą takich działań jest 
jeden z ustawowych celów planowania przestrzennego, którym jest zasada społecznie sprawiedliwej gospodarki gruntami, 
jak i ustawowa zasad troskliwego wyważania interesów prywatnych i publicznych. Wyłączny nakaz sprzedaży gruntów 
komunalnych na zasadach przetargowych, degraduje je do towaru sprzedawanego na targowisku przypadkowym klientom 
za najwyższą cenę.
8  A. Billert, Planowanie przestrzenne a polityka – ,,trzecia droga” do ,,trzeciego świata”?, (w:) T. Ossowicz, T. Zipser 
(red.), Urbanistyka w działaniu. Teoria i praktyka, Materiały II Kongresu Urbanistyki Polskiej, Urbanista, Warszawa 2007.
9  Ekonomia ekosystemów i bioróżnorodności, KE, Cambridge 2008, s. 29.
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systemy usług10. Równie istotne są bariery instytucjonalne11, jak również brak powiązań 
pomiędzy trzema filarami zrównoważonego rozwoju (ekonomią, środowiskiem i społe-
czeństwem). 

Sytuacja taka wskazuje na ciągle obecne braki w edukacji samorządów lokalnych, jak 
również zwraca uwagę na podjęcie tematu kosztów zewnętrznych na bazie nowego sche-
matu na linii samorząd lokalny a społeczeństwo.

Perspektywy zrównoważonego rozwoju w Polsce

Nie ulega wątpliwości, że w Polsce posiadamy system planowania przestrzennego, 
jednak jego funkcjonalność, a przede wszystkim respektowanie art. 5 Konstytucji RP (mó-
wiącym o zrównoważonym rozwoju), powoduje ciągłe napięcia na linii społeczeństwo 
- władze lokalne.

Brak szerszej perspektywy, chęć krótkotrwałych korzyści uzyskiwanych przez samo-
rządy lokalne przy wydawaniu decyzji lokalizacyjnych, powoduje degradację istniejących 
tkanek miejskich, negatywnie odbijających się na mieszkańcach, ale także na środowisku 
przyrodniczym.

W takiej sytuacji konieczne są konsultacje na szczeblu krajowym, aby zapewnić z jed-
nej strony przejrzystość systemu planowania przestrzennego dla samorządów, z drugiej 
konsolidację celów, które chcemy osiągać poprzez planowanie przestrzenne.

Okazuje się, że obecny system planowania przestrzennego oddala mieszkańców od 
świadomego wpływu na otaczającą ich przestrzeń. Nie chodzi tutaj o możliwość wniesie-
nia zastrzeżeń do proponowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
(ta droga istnieje i obowiązuje w polskim prawie), bardziej o możliwość wyrażenia swoich 
potrzeb co do wizji przyszłości danego terenu, czy też miasta. Jednorazowe decyzje plani-
styczne powodują brak takiej jednolitej wizji przyszłości, powodują jedynie coraz większy 
chaos architektoniczny i zaniechanie idei ładu przestrzennego.

Planowanie przestrzenne, rozumiane jako proces, jest w Polsce na dobrej drodze do re-
formy. Pomimo wielu niedomagań powstaje coraz więcej publikacji zawierających dobre 
praktyki w planowaniu przestrzennym, obrazujących, jak idee zrównoważonego rozwoju 
wdrażane są w różnych częściach miast, a przede wszystkim, jak społeczeństwo decydu-
je o kształcie przestrzeni, w której funkcjonuje i jak można dążyć do dialogu pomiędzy 
społeczeństwem a władzami lokalnymi, by zrównoważony rozwój nie był tylko sloganem 
lecz stał się rzeczywistością.

10  J. Kronenberg, T. Bergier, K. Maliszewska, Usługi ekosystemów jako warunek zrównoważonego rozwoju miast- przyroda 
w mieście w działaniach Fundacji Sendzimira, (w:) M. Kosmala (red.), Miasta wracaja nad wodą, PZIiTS Toruń 2011,  
s. 279-280.
11  Bariery te odwołują się do związków między gospodarką, społeczeństwem i środowiskiem. Niedoskonałości administracyjne 
obejmują problemy, takie jak: brak odpowiednich polityk, strategii lub innych działań, które mogłyby rozwiązać dany 
problem; problemy z podejmowanymi działaniami (nieodpowiednie cele lub narzędzia); problemy z wdrażaniem polityk 
spowodowane nieodpowiednimi działaniami urzędników. Niedoskonałości administracyjne wynikają z braku odpowiednich 
działań podejmowanych przez administrację, co z kolei może być wywołane brakiem odpowiedniej wiedzy lub możliwości 
instytucjonalnych (por. np. Opschoor, 1996).
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Town-and-Country Planning in Poland and Sustainable  
Development

Summary

Introducing of the problem of the incarnation of the idea of the sustainable development into 
the practice of the Polish town-and-country planning is a purpose of the article. Development of 
towns and cities is putting self-government authorities before choice in what way most effectively 
to develop city centre areas. In the article, there are presented findings of the Sendzimir Founda-
tion, as well as criticism of the Polish planning system presented by Andrzej Jędraszko related to 
the above-described situation. Problems of external costs in the town-and-country planning always 
are transferred to citizens, long-term targets of the sustainable development are missing, causes the 
decline and devastation of the municipal tissue as this took place at the times of the Polish People’s 
Republic. It turns out that at least the ideas of sustainable development are more and more often 
respected in the life of the man; nevertheless they don’t constitute indicators for municipal authori-
ties as regards the town-and-country planning. Constantly short-lived benefits (issuing from the 
sale of plots, and hence contributing to the budget) are deciding their priority to detriment of the 
rational land management, which in the long-term perspective will benefit both the environment 
and residents. The confrontation with factual materials showed the universal nature of the problem 
described in the article.

Key words: external costs, sustainable development, short- and long-term benefits.

JEL codes: Q56
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Градостроительное зонирование в Польше и устойчивое 
развитие

Резюме

Цель рассуждений – представить проблему воплощения идеи устойчивого развития  
в практику польского градостроительного зонирования. Развитие городов ставит орга-
ны самоуправления перед выбором способа наиболее эффективного развития территорий  
в городских центрах. Увы, чаще всего выбирают опцион, который приносит самые высокие 
материальные выгоды для города (продажа участков застройщику). В статье представлены 
результаты исследований Фонда Сендимира, а также дается критика польской системы пла-
нирования, представленная Анджеем Ендрашко, которая относится к вышеописанной си-
туации. Проблемы внешних издержек в градостроительном зонировании всегда переносят 
на граждан, а отсутствие долгосрочных целей устойчивого развития приводит к деградации 
и опустошению городской ткани, как это имело место во времена ПНР. Оказывается, что 
хотя идеи устойчивого развития все чаще и чаще уважаются в жизни человека, то все рав-
но они не представляют для городских властей определителей градостроительного зониро-
вания. Постоянно краткосрочные выгоды (вытекающие из продажи участков и тем самым 
пополняющие бюджет города) решают их преимущество перед рациональным управлением 
земельными ресурсами, которое в долгосрочной перспективе принесет выгоду как для окру-
жающей среды, так и для жителей.

Ключевые слова: внешние издержки, устойчивое развитие, кратко- и долгосрочные выгоды. 

Коды JEL: Q56
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ROZPOZNAWANIE OZNAKOWANIA EKOLOGICZNYCH 
PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH 

Streszczenie

Celem rozważań jest ocena problemu rozpoznawania oznakowania produktów na rynku ekolo-
gicznych produktów żywnościowych w Polsce. W części pierwszej przedstawiono dane liczbowe 
o rozwoju rynku certyfikowanej żywności ekologicznej w Polsce na tle tendencji europejskich. 
W części drugiej zaprezentowano problemy rozpoznawania produktów ekologicznych przez na-
bywców w świetle badań ankietowych, a w części trzeciej – upowszechnienie informacji o oznako-
waniu żywności ekologicznej.  

Słowa kluczowe: rynek, żywność ekologiczna, oznakowanie, zachowania nabywców.

Kody JEL: M31, Q13, Q56

Wstęp

Żywność ekologiczna to produkty, które mają certyfikat opisany we właściwy sposób 
na opakowaniu, poprzez odpowiedni znak i adres jednostki certyfikującej. W Polsce pra-
wo dotyczące rolnictwa ekologicznego reguluje ustawa z 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie 
ekologicznym1. Od 1.07.2010 r. wszystkie produkty ekologiczne muszą być oznakowane 
właściwym sformułowaniem lub logo „Rolnictwo ekologiczne” oraz numerem i nazwą 
jednostki certyfikującej. 

Celem rozważań jest ocena problemu rozpoznawania oznakowania produktów na ryn-
ku ekologicznych produktów żywnościowych w Polsce. Ma to duże znacznie dla rozwo-
ju tego rynku. Problemy będą przedstawione na podstawie wyników badań ankietowych 
przeprowadzonych w roku 2009.

Rozwój rynku certyfikowanej żywności ekologicznej w Polsce  
na tle tendencji europejskich

Wartość sprzedaży na rynku żywności ekologicznej w Polsce, szacowana jest przez 
Instytut Badań i Rozwoju Zdrowych Stylów Życia na kwotę od 300 do 600 mln zł rocznie 
(75-150 mln euro)2. W 2010 roku wartość rynku certyfikowanej żywności ekologicznej 
oszacowano na ok. 300-350 mln zł. Przewiduje się, że w ciągu najbliższych pięciu lat 
rynek ten ma szansę na podwojenie wartości3. Według ocen firmy Inquiry, która w końcu 

1  Dz. U. z  2009 r. Nr 116, poz. 975.
2  Żywność ekologiczna będzie popularniejsza?, 
http://www.egospodarka.pl/47210,Zywnosc-ekologiczna-bedzie-popularniejsza,1,56,1.html [dostęp: 15.05.2012].
3  A. Binkowska, Raport Rynek Żywności Ekologicznej w Polsce, 
http://www.goldenline.pl/forum/2724390/raport-rynek-zywnosci-ekologicznej-w-polsce [dostęp: 15.05.2012].
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2011 roku opublikowała Raport o rynku żywności ekologicznej, w  2015 roku wydatki na 
żywność ekologiczną w Polsce powinny sięgnąć 700 mln zł4.

Rynek żywności ekologicznej w Polsce to szybko rozwijający się segment o dużym 
potencjale. Największym europejskim rynkiem są Niemcy, na którym w roku 2009 sprze-
dano ekologiczną żywność o wartości 5,8 mld euro, następnie Francja (3,1 mld euro), 
Wielka Brytania (2,1 mld euro), Włochy (1,3 mld euro) i Szwajcaria (1 mld euro)5.

W 2004 r. przeciętny Polak wydał na żywność ekologiczną 4 eurocenty,  w 2006 r. –  
1,3 euro, w 2010 r. – 2,5 euro. Ocenia się, że około roku 2020 będzie to ponad 40 euro6. 
W Europie największe wydatki konsumpcyjne na jednego obywatela ekoproduktów 
notowane są w Szwajcarii (wydatki w wysokości 105 euro na osobę rocznie), w Danii  
97 euro, Austrii – 89 euro oraz w Niemczech – ponad 70 euro. Według SixtyTwo In-
ternational w 2006 roku przeciętny mieszkaniec UE wydał na zakup takich produktów  
29 euro7. W krajach Unii Europejskiej najwięcej na przetworzone i zapakowane produkty 
ekologiczne wydają mieszkańcy Danii (81,1 euro na mieszkańca), Szwecji (39,4 euro na 
mieszkańca), Austrii (37,0 euro/osobę), Irlandii (24,7 euro) i Niemiec (23,4 euro). W Pol-
sce w 2011 roku było to ok. 1,6 euro na mieszkańca rocznie.

Udział żywności ekologicznej w stosunku do wszystkich produktów spożywczych8 
w Polsce to ok. 0,2%, podczas gdy w Niemczech udział ten wynosi 2,5%9. W. Knieć twier-
dzi10, że w krajach Unii Europejskiej liczba konsumentów kupujących regularnie produkty 
rolnictwa ekologicznego sięga 7% wszystkich obywateli powyżej 12. roku życia. Zdaniem 
W. Łuczki-Bakuły11, odsetek konsumentów należących do grupy o określonej częstotliwo-
ści zakupu jest zróżnicowany w zależności od kraju i nabywanego produktu. Najliczniej-
szą grupę stanowią konsumenci kupujący okresowo (od czasu do czasu) i okazjonalnie. 
Ich udział w różnych krajach wynosi od 50% do 70%. Grupa regularnych konsumen-
tów nie jest duża i kształtuje się przeważnie na poziomie od kilku do kilkunastu procent. 
Udział nabywców żywności ekologicznej w Polsce jest jeszcze stosunkowo niewielki. 
Zakupy certyfikowanych produktów żywnościowych deklaruje około 7% Polaków. 

 Zwiększony popyt sprawia, że produkcją żywności ekologicznej coraz bardziej intere-
sują się zarówno gospodarstwa rolne, jak i przetwórcy. Odpowiednie dane zamieszczono 
w tabeli 1. 

Od roku 2004 liczba ekologicznych gospodarstw rolnych powiększyła się ponad sze-
ściokrotnie. Spadek liczby przetwórców żywności ekologicznej wynikał z faktu, że duża 
część produkcji jest przeznaczona na rynki Unii Europejskiej, gdzie popyt obniżył się ze 
względu na zjawiska kryzysowe, prowadzące do spadku dochodów nabywców.

4  B. Drewnowska, Ekożywność zyskuje nad Wisłą, „Rzeczpospolita” 15.03.2012, s. B8.
5  Na podstawie danych z raportu H. Willer, L. Kilcher (Eds.),  The World of Organic Agriculture - Statistics and Emerging 
Trends 2012, Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), Frick, and International Federation of Organic Agriculture 
Movements (IFOAM), Bonn 2012, 
http://www.organic-world.net/fileadmin/documents/yearbook/2012/fibl-ifoam-2012-summary.pdf  [dostęp: 20.05.2012].
6  Ocena Sławomira Chłonia, prezesa jednej z największej na polskim rynki sieci sprzedaży żywności ekologicznej Organic 
Farma Zdrowia.
7  Kupujemy coraz więcej zdrowej żywności,  „Polska Głos Wielkopolski” 27.12.2007.
8  Na żywność gospodarstwa domowe przeznaczają w Polsce około 24% dochodów.
9  Ekologiczne warzywa podbijają rynek, 
http://www.firma.egospodarka.pl/41083,Ekologiczne-warzywa-podbijaja-rynek,1,11,1.html.
10  W. Knieć, Marketing produktów ekologicznych, RCDRRiOW-RCEE w Przysieku, Przysiek 2004.
11  W. Łuczka-Bakuła, Rynek żywności ekologicznej, PWE, Warszawa 2007.
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Tabela 1 
Liczba producentów ekologicznych* (w tym liczba gospodarstw i przetwórni 
ekologicznych) w Polsce wg stanu na 31 grudnia danego roku

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Producenci ogółem,
w tym:

3 760 7 281 9 194 12 121 15 206 17 423 20 956 23 860

ekologiczni producenci rolni 3 705 7 183 9 189 11 870 14 896 17 091 20 582 23 431
przetwórnie ekologiczne 55 99 170 206 236 277 293 267

* Producenci ekologiczni w rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicz-
nym. Do producentów ekologicznych zaliczamy wszystkie podmioty, które podjęły działalność w zakresie 
rolnictwa ekologicznego i są pod kontrolą jednostki certyfikującej.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-
Spożywczych (IJHARS),  http://www.ijhar-s.gov.pl/raporty-i-analizy.html [dostęp: 18.05.2012].

Rynek żywności ekologicznej w Polsce rośnie. Udział w całości rynku produktów spo-
żywczych jest jeszcze niewielki, a wydatki polskich konsumentów na żywność ekologicz-
ną są wielokrotnie mniejsze niż mieszkańców Danii, Niemców, Brytyjczyków, Szwedów 
czy Szwajcarów.

Rozpoznawanie produktów ekologicznych przez nabywców  
w świetle badań ankietowych

Projekt badawczy Rozwój rynku produktów ekologicznych był finansowany przez 
polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego za pośrednictwem Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu. Projekt był realizowany w latach 2007-2010. Projektem 
kierował dr. hab. Andrzej Graczyk z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Bada-
nie ankietowe zostało zrealizowane we wrześniu 2009 r. pod kierunkiem prof. Krystyny 
Mazurek-Łopacińskiej. Badania przeprowadzono na ogólnopolskiej próbie konsumentów. 
Ankietę wykonała wyspecjalizowana agencja IMAS International Sp. z o.o. z Wrocławia.

Badanie ankietowe on-line zostało przeprowadzone na próbie 1002 członków e-panelu. 
Na wybór techniki wywiadu wpłynął charakter problemu badawczego. Problem badawczy 
dotyczył uwarunkowań, a także etapów procesu podejmowania decyzji zakupu żywności 
ekologicznej oraz indywidualnych doświadczeń wynikających z konsumpcji i związanych 
z tym oczekiwań wobec oferty rynkowej.

W badaniach ankietowych często wskazuje się na certyfikaty ekologiczne jako od-
powiedni wyróżnik produktów ekologicznych. Certyfikat ekologiczny to dokument za-
świadczający, że wyrób spełnia kryteria stanowiące podstawę do nadania oznaczenia, logo 
ekoznaku czy innego symbolu ekologicznego. Certyfikaty uprawniają producentów do 
stosowania nadanego ich produktom znaku na opakowaniach tych produktów. Znak or-
ganizacji wydającej certyfikat ekologiczny był przez respondentów uznawany za najważ-
niejszy wyróżnik pozwalający rozpoznać produkt ekologiczny (por. tabela 2). 

Z wcześniejszych badań przeprowadzonych przez S. Żakowską-Biemans wynika, że 
w poprzednich latach był to również najważniejszy wyróżnik „ekologiczności wyrobów”. 
Polscy konsumenci rozróżniali żywność ekologiczną na podstawie: obecności na opako-
waniu nazwy jednostki certyfikującej (27% wskazań), obecności na opakowaniu określe-

Szczecin_2012_II-t.3.indd   45 2012-11-28   14:58:27



46 ROZPOZNAWANIE OZNAKOWANIA EKOLOGICZNYCH PRODUKTÓW...

nia „zdrowa żywność” (20%), obecności na opakowaniu określenia „produkt rolnictwa 
ekologicznego” (15%), po zapewnieniu sprzedawcy o ekologicznym pochodzeniu żyw-
ności (9%), na podstawie tego, że  kupowali w sklepach/stoiskach oferujących żywność 
ekologiczną (9%) oraz po zapewnieniu producenta o ekologicznym pochodzeniu żywno-
ści (8%)12. 

Tabela 2 
Struktura odpowiedzi na pytanie „Którą informację o ekologicznym charakterze 
produktu uznaje Pan/i za wystarczającą/ najbardziej wiarygodną?”

Wyszczególnienie Liczebność Udział (w %)

Znak organizacji wydającej certyfikaty ekologiczne 443 44,2
Wykaz substancji, z których składa się produkt 358 35,7
Marka/ znak towarowy producenta 52 5,2
Informacja: „produkt nie testowany na zwierzętach” 81 8,1
Inne, jakie? 3 0,3
Nie wiem/trudno powiedzieć 65 6,5
Ogółem 1 002 100,0

Źródło: wyniki badania ankietowego IMAS International dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
w ramach projektu badawczego Rozwój rynku produktów ekologicznych.

Badania J. Witczak i B. Sojkina pokazały, iż oznakowanie produktu (atest) konsumenci 
stawiają na czwartym miejscu w hierarchii ważności czynników zapewniających o ekolo-
gicznym pochodzeniu kupowanego produktu żywnościowego po znajomości producenta, 
informacjach na etykiecie oraz zaufaniu do miejsca zakupu13. 

W badaniach ankietowych zadano pytania dotyczące rozpoznawania certyfikatów 
na opakowaniach produktów. Pytanie odnosiło się do wszelkich produktów, a nie tylko 
produktów żywnościowych. Na 1002 respondentów  300 pozytywnie odpowiedziało na 
pytanie „Czy w ciągu ostatnich 3 miesięcy kupił/a Pan/i produkt posiadający certyfikat 
ekologiczny (produkt posiadający eko-znak)?”.

Certyfikacja ekologicznych produktów żywnościowych odbywa się na podstawie cer-
tyfikacji produkcji rolniczej. W Unii Europejskiej żywność określana jest jako ekologicz-
na, gdy wytworzona jest zgodnie z Rozporządzeniem Rady nr 834/2007 z 28 czerwca 
2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych oraz 
Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 889/2008 z 5 września 2008 r. ustanawiającym szcze-
gółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji 
ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych. Umieszczenie na produkcie ozna-
czenia ekologicznego jest ostatnim etapem procesu certyfikacji ekologicznej. Dla produ-
centa możliwość umieszczenia takiego oznaczenia (etykiety) jest bodźcem do dostosowa-
nia swojego produktu lub stosowanych procesów produkcyjnych do wymagań związanych 
z ochroną środowiska. 

12  S. Żakowska-Biemans, Ekologiczna żywność w oczach Polaków, „Harvard Business Review Polska” 2008, nr 70.
13  J. Witczak, B. Sojkin, Konsument żywności ekologicznej w dużym mieście, (w:) A. Graczyk, K. Mazurek-Łopacińska 
(red.), Badania rozwoju rynku produktów rolnictwa ekologicznego i żywności ekologicznej w Polsce, Wydawnictwo UE we 
Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 160.
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O rodzaj rozpoznanego znaku zapytano 300 konsumentów, którzy stwierdzili, że 
w ostatnich trzech miesiącach nabyli produkt opatrzony certyfikatem i mogli wskazywać 
klika znaków, jeśli tylko je rozpoznawali (por. tabela 3).  

Tabela 3 
Odpowiedzi na pytanie „Jaki eko-znak posiadał zakupiony przez Pana/ią produkt?”

Znak na opakowaniu Liczebność Udział (w %)

Znak ekologiczny EKO 96 32,0
Rolnictwo Ekologiczne 62 20,7
Zielone Płuca Polski 48 16,0
EKOLAND 23 7,7
Ecolabel 22 7,3
Inny, jaki? 13 4,3

* Respondent mógł wskazać więcej niż jeden znak.
Źródło: jak w tabeli 2.

Najczęściej wskazywano znak ekologiczny EKO, który ma charakter wielobranżo-
wy, podobnie jak unijny Ecolabel, i nie pojawia się na opakowaniach produktów żyw-
nościowych.  Należy podkreślić, że spośród polskich znaków najbardziej odpowiedni dla 
oznaczania wyrobów żywnościowych jest znak Ekoland14. Jednak bardzo mały odsetek 
potwierdzeń  przypadał na ten znak. W tym kontekście stwierdzenie o rozpoznawaniu 
certyfikatów  ekologicznych w odniesieniu do żywności wydaje się „na wyrost”. 

Można przyjąć, że znajomość znaków/certyfikatów typowych dla żywności ekologicz-
nej jest wśród polskich konsumentów niewielka. W rzeczywistości niewielu rozpoznaje 
odpowiednie znaki. Niedostateczną wiedzę konsumentów o certyfikatach ekologicznych  
stwierdzono również w trakcie wcześniejszych badań przeprowadzonych przez S. Żakow-
ską-Biemans. Wówczas tylko 9,2% konsumentów skojarzyło określenie „atest Ekolandu” 
z produktami rolnictwa ekologicznego15. Słaba świadomość istnienia specjalnego oznako-
wania żywności ekologicznej wynika w znacznym stopniu z braku jednolitego systemu 
znakowania tego typu produktów. 

Upowszechnienie informacji o oznakowaniu żywności ekologicznej

W kontekście perspektyw rozwoju polskiego rynku żywności ekologicznej podsta-
wowe znaczenie zyskuje budowa zaufania nabywców. Najwyraźniej takiego rozwiązania 
oczekują również polscy konsumenci, na co wskazują wyniki badań ankietowych przed-
stawione w tabeli 4. 

W sukurs tym oczekiwaniom idą nowe przepisy UE. Zgodnie z nowym prawodaw-
stwem, producenci paczkowanej żywności ekologicznej muszą umieszczać logo ekolo-

14  Ekoland to znak ekologiczny przyznawany przez  Polskie Stowarzyszenie Producentów Żywności Metodami 
Ekologicznymi. Przeznaczony jest dla żywności ekologicznej.
15  S. Żakowska-Biemans, K. Gutkowska, Rynek żywności ekologicznej w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, 
Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2003, s. 180.
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giczne UE na opakowaniach od dnia 1 lipca 2010 r. Unijne logo produkcji ekologicznej 
stosuje się do celów oznakowania jedynie wtedy, gdy dany produkt został wyproduko-
wany zgodnie z wymogami rozporządzenia (WE) nr 834/2007, rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 1235/200816, jak również z wymogami rozporządzenia wykonawczego Komisji 
(UE) 344/201117 (przez podmioty gospodarcze, które spełniają wymogi systemu kontroli, 
o którym mowa w art. 27, 28, 29, 32 i 33 rozporządzenia (WE) nr 834/2007). 

Tabela 4 
Struktura odpowiedzi na pytanie „Jakie rozwiązanie w zakresie sposobu 
informowania o ekologicznym charakterze produktu zwiększyłoby Pana/i  
gotowość do nabywania produktów ekologicznych ?”

Wyszczególnienie Liczebność Udział (w %)

Zastosowanie jednego europejskiego znaku „produkt ekologiczny” 594 59,3
Ustanowienie państwowego znaku certyfikacji 203 20,3
Ustalenie krótkiej listy organizacji przyznających certyfikaty 
ekologiczności produktów 114 11,4
Inne, jakie? 12 1,2
Trudno powiedzieć 79 7,9
Ogółem 1 002 100,0

Źródło: jak w tabeli 3.

Znaki ekologiczne produktów pochodzenia  rolniczego są dość liczne. Oprócz logo 
UE istnieją znaki krajowe, które także mogą być stosowane w innych krajach, pod warun-
kiem uzyskania odpowiedniego certyfikatu. Sprawia to, że nabywca spotyka się z wielo-
ma oznakowaniami.  

Uzyskanie licencji na umieszczenie oznaczenia jest uzależnione od pomyślnego prze-
biegu certyfikacji i wniesienia odpowiedniej opłaty. Producenci świadomi słabej orientacji 
wśród nabywców, często wolą skorzystać z innych oznaczeń. Chętnie stosują znaki suge-
rujące produkt ekologiczny – kwiatki, listki, rośliny itp., z których wykorzystaniem nie 
wiąże się konieczność zmiany charakteru wyrobu czy sposobu jego produkcji. Ponadto 
istnieją też oznaczenia uczciwego handlu (które mają wprawdzie kryteria ekologiczne cer-
tyfikacji, ale ważniejsze są kryteria sprawiedliwości), produktów regionalnych itp. Wielu 
producentów nabywa prawa do umieszczania znaków od podmiotów posiadających pra-
wa do oznaczeń kojarzących się z ochroną przyrody (np. Zielone Płuca Polski, produkt 
z terenów ekologicznych), które jednak nie oznaczają ekologicznej żywności. Tego typu 
zabiegi pogłębiają wśród nabywców wrażenie, że cecha ekologiczności produktu może 
być jedynie pozorowana. 

Przy takim bogactwie oznaczeń nabywcy mogą być zdezorientowani. Oczekują po-
mocy w rozpoznawaniu produktów ekologicznych. Wskazują na to wyniki zamieszczone 
w tabeli 5. 

16  Dz.U. L 334 z 12.12.2008, s. 25.
17  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 344/2011 z dnia 8 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE)  
nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji 
ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli.
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Tabela 5 
Struktura odpowiedzi na pytanie „Jakie rozwiązania organizacyjne mogłyby 
Pana/i zdaniem zwiększyć sprzedaż produktów ekologicznych?”

Wyszczególnienie Liczebność Udział (w %)

Dostępna w Internecie lista produktów mających certyfikaty produktów 
ekologicznych  386 38,5
Dostępna w Internecie lista producentów, którzy otrzymali certyfikaty 
produktów ekologicznych 228 22,8
Wydzielanie w sklepach/ punktach sprzedaży wyodrębnionych części 
(półek/ stoisk) dla produktów ekologicznych 729 72,8
Inne, jakie 28 2,8
Nie wiem/ trudno powiedzieć 48 4,8

* Respondent mógł wskazać więcej niż jedno rozwiązanie.
Źródło: jak w tabeli 3.

Najważniejszym zabiegiem organizacyjnym oczekiwanym przez respondentów w ba-
daniach z 2009 roku jest wydzielanie w sklepach/ punktach sprzedaży wyodrębnionych 
części (półek/ stoisk) dla produktów ekologicznych. Ponad jedna trzecia wskazywała na 
dostępną w Internecie listę produktów mających certyfikaty, a blisko jedna czwarta na 
internetową listę producentów posiadających certyfikaty.

Oczekiwane przez respondentów listy produktów mających certyfikaty produktów 
ekologicznych istnieją w Internecie. Przykładem może być serwis internetowy dostęp-
ny pod adresem www.zielonezakupy.pl, który jest własnością Fundacji Partnerstwo dla 
Środowiska. Przedstawia się ona jako „jedyna w Polsce witryna, która zbiera, porządku-
je oraz udostępnia informacje dotyczące artykułów i usług posiadających obowiązujące 
na świecie i w Polsce certyfikaty ekologiczne. Baza oferuje szeroki wybór produktów 
i usług, których negatywne oddziaływanie na środowisko jest maksymalnie ograniczone 
lub całkowicie zlikwidowane”.  Baza zawiera jednak 4 kategorie produktów - dom, uroda, 
turystyka, biuro. Brakuje natomiast bazy certyfikowanych produktów żywnościowych. 
W innym serwisie - www.ekozercy.pl  - wskazano liczne grupy produktów. Jednak w ra-
mach grup samych produktów jest niewiele – po kilka, kilkanaście, natomiast w niektó-
rych grupach zamiast produktów można znaleźć komunikat „Tutaj wkrótce znajdą się 
produkty ekologiczne” .

Taki sposób publikowania informacji o produktach ekologicznych trudno uznać za sa-
tysfakcjonujący. Umieszczane na tych serwisach informacje dotyczą tylko tych producen-
tów, którzy umieścili te informacje, wnosząc odpowiednie opłaty. Zestaw produktów jest 
dość przypadkowy. Nie wzbudza to zaufania osób korzystających z serwisów. Natomiast 
jednostki certyfikujące producentów ekologicznej żywności podają dane o tych producen-
tach, którym same udzieliły certyfikatów.

Podsumowanie

Rynek żywności ekologicznej w Polsce rozwija się dynamicznie. Jego dalszy szybki 
rozwój jest uzależniony od popytu wewnętrznego. Nabywcy chcą jednak mieć pewność, 
że nabywany produkt jest rzeczywiście ekologiczny. 
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Rozpoznawalność  oznaczeń żywności ekologicznej jest wśród nabywców na polskim 
rynku niewielka. Ponadto nabywcy są zdezorientowani licznymi oznaczeniami, z których 
część ma tylko sugerować ekologiczność produktów, choć niewiele ma z nią wspólnego. 
Informacja o producentach posiadających certyfikaty jest rozproszona. Brakuje dostępnej 
informacji z  jednego wiarygodnego  źródła. Połowa ankietowanych szuka informacji na 
temat oferty w zakresie produktów ekologicznych, najczęściej w Internecie.

Poprawa sytuacji wymaga następujących działań:
1. upowszechnienia informacji o certyfikowaniu produkcji żywności ekologicznej i o zna-

kach, które mogą stosować certyfikowani producenci;
2.  popularyzacji unijnego logo;
3. utworzenia portalu, na którym na bieżąco byłyby zamieszczane informacje o wszyst-

kich certyfikowanych producentach i ich produktach;
4. upowszechnienia informacji o fałszywych znakach ekologicznych i nagannych prak-

tykach stosowanych przez oferentów żywności.
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Recognition of Organic Food Products Labelling

Summary

The main goal of the article is the opinion on eco-labelling recognition problem in the market 
of ecological food products in Poland. The first part presents the numerical data on development 
of the certified ecological food market in Poland against the background of European trends. The 
second part introduces the problems of recognising ecological products by customers in the light 
of questionnaire surveys. The third part describes popularisation of information about ecological 
food labelling. 

Key words: market, ecological food, labelling, customer behaviour.

JEL codes: M31, Q13, Q56

Распознание маркировки экологических продуктов питания

Резюме

Цель рассуждений – оценка проблемы распознания маркировки продуктов на рынке эко-
логических продуктов питания в Польше. В первой части представили количественные дан-
ные о развитии рынка сертифицированных экологических продуктов питания в Польше на 
фоне европейских тенденций. Во второй части представили проблемы распознания экологи-
ческих продуктов покупателями в свете анкетных опросов, в третьей же – распространение 
информации о маркировке экологических продуктов питания. 

Ключевые слова: рынок, экологические продукты питания, маркировка, поведение поку-
пателей.

Коды JEL: M31, Q13, Q56
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ZAKRES INFORMACJI O DZIAŁANIACH 
PROEKOLOGICZNYCH W RAPORTACH 
FINANSOWYCH SPÓŁEK BRANŻY PALIWOWEJ 
NOTOWANYCH NA GIEŁDZIE PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE

Streszczenie

Celem rozważań jest zaprezentowanie informacji o działalności proekologicznej w sprawoz-
daniach finansowych wybranych spółek giełdowych. W procesie badawczym posłużono się głów-
nie metodą indukcyjną, pozwalającą na wyciąganie wniosków na podstawie obserwacji. Z analizy 
rocznych raportów finansowych spółek z branży paliwowej wynika, że niektóre jednostki dobro-
wolnie zamieszczają informacje o działalności proekologicznej. Na uwagę zasługuje zakres i for-
ma prezentowanych informacji, pozwalająca ocenić politykę informacyjną, kształtującą wizerunek 
jednostki sprzyjającej środowisku naturalnemu.

Słowa kluczowe: sprawozdania finansowe, działalność proekologiczna. 

Kody JEL : M42, Q01

Wstęp

Rozwój koncepcji zrównoważonego rozwoju determinuje cele działalności współcze-
snych przedsiębiorstw1. Działania proekologiczne, podejmowane przez przedsiębiorstwa, 
są nie tylko zabiegami o charakterze wizerunkowym, ale mogą być również źródłem 
wymiernych korzyści finansowych wynikających na przykład ze zmniejszonych kar za 
zniszczenie środowiska czy niższych opłat za prawo do emisji zanieczyszczeń. Jednak 
w sprawozdaniach finansowych rzadko wyodrębnia się koszty szeroko rozumianych dzia-
łań proekologicznych. Niektóre jednostki ujawniają te koszty w sprawozdaniach z działal-
ności, które są dołączane do sprawozdań finansowych. 

Celem rozważań jest wskazanie prawnych podstaw ujawniania informacji o kosztach 
działań proekologicznych oraz zaprezentowanie zakresu tych ujawnień w raportach finan-
sowych wybranych jednostek z branży paliwowej. Przyjętemu celowi został podporząd-
kowany układ artykułu obejmujący:
1. Przedstawienie przykładowej klasyfikacji kosztów działań proekologicznych. 
2. Opis przepisów prawnych oraz wzorców dotyczących ujawnień informacji o proeko-

logicznej działalności w raportach okresowych sporządzanych przez jednostki działa-
jące na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

1  B. Kryk, D. Daraż, Cele ekologiczne przedsiębiorstwa a inwestycje ekologiczne na przykładzie elektrowni Turów, (w:) 
B. Kryk (red.), Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju, Uniwersytet Szczeciński, Katedra Polityki Społecznej 
i Europejskich Studiów Regionalnych, Zapol, Szczecin 2011, s. 357.
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3. Przegląd ujawnień w zakresie działalności proekologicznej w sprawozdaniach z dzia-
łalności wybranych emitentów papierów wartościowych notowanych na Warszawskiej 
Giełdzie Papierów Wartościowych.

Podstawową metodą poznawczą zastosowaną w analizie raportów finansowych jest 
metoda indukcyjna, pozwalająca na wnioskowanie na podstawie obserwacji faktów. Prze-
prowadzenie badań wymagało analizy literatury i regulacji prawnych odnoszących się do 
opisywanego zagadnienia, co nosi znamiona podejścia dedukcyjnego.

Klasyfikacja kosztów działalności proekologicznej 

Informacje prezentowane w sprawozdaniach finansowych są niewystarczające do 
oceny działań proekologicznych jednostki. W związku z tym postuluje się wydzielenie 
w rachunkowości zagadnień związanych ze środowiskiem naturalnym, co prowadzi do 
wydzielenia obszaru: rachunkowości środowiskowej, ekologicznej lub zielonej. Za takim 
wyodrębnieniem przemawiają następujące argumenty2:

 – informacje dotyczące działań środowiskowych są niezbędne użytkownikom sprawoz-
dań finansowych w celu podejmowania decyzji,

 – jednostki zyskują przewagę konkurencyjną, jeśli są w stanie wykazać, że ich dobra 
i usługi są przyjazne ekologicznie,

 – rachunkowość ekologiczna jest pierwszym krokiem do realizacji społecznej odpowie-
dzialności biznesu i jest umożliwia realizację koncepcji zrównoważonego rozwoju,

 – raporty jednostki powinny odzwierciedlać koszty działalności proekologicznej oraz 
wpływ ryzyka i zobowiązań środowiskowych na finansową pozycję jednostki.
Koszty działalności proekologicznej są również określane mianem kosztów jakości 

środowiskowej i obejmują wszystkie koszty ponoszone przez jednostkę w związku z nie-
dostosowaniem do wymogów środowiska i przeciwdziałaniem temu niedostosowaniu3. 
Jedną z propozycji klasyfikacji kosztów działalności proekologicznej przedstawiono na 
schemacie 1.

Koszty dostosowania do wymogów środowiska są ponoszone w celu zapobiegania 
zniszczeniom środowiska. Na koszty te składają się koszty detekcji i koszty prewencji. 
Do pierwszej grupy zalicza się koszty sprawdzenia procesów i produktów jednostki pod 
kątem spełnienia norm środowiskowych4. Natomiast do kosztów prewencji kwalifikuje 
się koszty działań zapobiegających zniszczeniom środowiska. Ponoszenie kosztów dosto-
sowywania do wymogów środowiska zmniejsza ryzyko poniesienie kosztów związanych 
ze zniszczeniem lub nadmierną eksploatacją środowiska naturalnego, określanych jako 
koszty niedostosowania do wymogów środowiska. Koszty te są dzielone na wewnętrzne 
i zewnętrzne, a kryterium podziału stanowi zakres oddziaływania skutków błędów śro-
dowiskowych5. Należy dodać, że zaproponowany podział różni się od klasyfikacji GUS, 
w której wyróżnia się nakłady na środki trwałe i koszty bieżące. Klasyfikacja statystycz-
na jest użyteczna przy sporządzaniu raportów statystycznych i sprawozdań finansowych, 
natomiast opisany wcześniej podział kosztów jest wykorzystywany przy raportowaniu na 

2  Accounting and Financial Reporting for Environmental Cost and Liabilited, Workshop Manual, UNCTAD, November, 
2000, s. 13, http://www.accaglobal.com (za:) M. Węgrzyńska, Zielona rachunkowość, „BDO” Podatki i Rachunkowość” 
2008,  nr 11(13), http://www.podatkirachunkowosc.bdo.pl [dostęp: 14.04.2011].
3  P. Kabalski, Aspekt ekologiczny, (w:) I. Sobańska (red.), Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne, 
C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 591.
4  P. Kabalski, Aspekt ekologiczny, op. cit., s. 592.
5  Tamże, s. 591-596.
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potrzeby kierownictwa. Przygotowanie informacji o kosztach działalności proekologicz-
nej jednostki wymaga integracji rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej. 
Podstawową cechą pierwszej z nich jest sformalizowany charakter, wynikający z przepi-
sów prawa oraz nastawienie na zewnętrznych użytkowników informacji. 

Międzynarodowe i polskie regulacje związane z prezentacją 
informacji o  działalności proekologicznej w raportach finansowych

Jednostki mają możliwość prezentowania informacji o działalności proekologicznej 
w wielu raportach przeznaczonych dla użytkowników zewnętrznych, a w szczególności 
w6:
 – sprawozdaniach sporządzanych dla organów rządowych i samorządowych wynikają-

cych z przepisów prawa,
 – sprawozdaniach statystycznych, 
 – raportach środowiskowych,
 – rocznych sprawozdaniach finansowych jednostki.

W artykule skoncentrowano się na informacjach z zakresu wykorzystania i ochrony 
środowiska zamieszczanych w sprawozdaniach finansowych jednostki oraz dołączanych 
do nich sprawozdaniach z działalności. Przepisy z zakresu sprawozdawczości finansowej 
jednostek działających na terenie Polski można podzielić na dwie główne grupy, a mia-
nowicie na:
1. Polskie prawo bilansowe, na które składa się ustawa o rachunkowości wraz z przepi-

sami wykonawczymi7.

6  A. Szadziewska, Klasyfikacja i ujmowanie kosztów środowiskowych przedsiębiorstwa w sprawozdaniach zewnętrznych, 
„Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, tom 65 (121), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2012, s. 60.
7  Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm., art. 55, ust. 5).

Schemat 1 
Klasyfikacja kosztów działalności proekologicznej

Źródło: opracowanie własne na podstawie: P. Kabalski, Koszty jakości i koszty środowiskowe jako parame-
try zarządzania kosztami i wynikami, (w:) A.A. Jaruga, P. Kabalski, A. Szychta, Rachunkowość zarządcza, 
Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010, s. 686.

Szczecin_2012_II-t.3.indd   54 2012-11-28   14:58:28



STANISŁAW HOŃKO 55

2. Standardy międzynarodowe, obejmujące Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 
i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF) wraz 
z interpretacjami (KIMSF i SKI). 

Ustawa o rachunkowości nie wymaga ukazania wpływu jednostki na środowisko na-
turalne w sprawozdaniu finansowym. Do sprawozdania finansowego dołącza się jednak  
sprawozdanie z działalności jednostki, które z założenia pokazuje jednostkę widzianą 
„oczami kierownictwa”. W sprawozdaniu z działalności należy zamieścić informacje do-
tyczące zagadnień środowiska naturalnego, pod warunkiem, że są one istotne przy ocenie 
sytuacji majątkowo – finansowej jednostki8. Podobnie stwierdzenia są zawarte w stan-
dardach międzynarodowych. W założeniach koncepcyjnych MSR/MSSF za głównych 
użytkowników sprawozdań finansowych uznaje się obecnych lub potencjalnych inwesto-
rów, pożyczkodawców i innych wierzycieli9. Nawet jeżeli raporty te mogą być przydatne 
przedstawicielom interesu publicznego, w tym w zakresie ochrony środowiska, nie mogą 
być oni uznani za kluczowych odbiorców10. W MSR 1 Prezentacja sprawozdań finanso-
wych stwierdza się, że wiele jednostek sporządza dodatkowe raporty o wpływie jednostki 
na środowisko naturalne, szczególnie w sektorach przemysłu wykorzystujących w dużym 
stopniu zasoby naturalne11. Sformułowanie „wiele jednostek sporządza raporty” należy in-
terpretować jako potwierdzenie istniejącej praktyki, a nie obowiązek wynikający z MSR/
MSSF. Dodatkowe raporty, wykraczające poza zakres sprawozdań finansowych, są wyłą-
czone z uregulowań MSR/MSSF12.

Jak wynika z przedstawionych norm prawnych z zakresu rachunkowości, nie ma obo-
wiązku ujmowania informacji o wpływie jednostki na środowisko naturalne w sprawoz-
daniu finansowym. Takie informacje mogą być zamieszczane w sporządzanym dodatkowo 
sprawozdaniu z działalności jednostki. W związku z tym, że zakres sprawozdania z dzia-
łalności nie jest określony przepisami prawa, jednostki dość swobodnie mogą kształtować 
jego zawartość. Przykładowym wzorcem w tym zakresie może być stanowisko Statement 
Reporting, Operating and Financial Review, wydane w 2006 roku przez Radę Standardów 
Rachunkowości (Accounting Standards Board)13 będącą częścią Financial Reporting Co-
uncil (FRC)14. W stanowisku tym wskazuje się, że informacja o oddziaływaniu jednostki 
na środowisko ma kluczowe znaczenie dla każdej jednostki, gdyż rzutuje na decyzje in-
westorów, zachowania konsumentów oraz na politykę władz15. Przykładem oddziaływania 
jednostki na środowisko, wymagającego opisu w sprawozdaniu z działalności, może być 
na przykład16:

 – zużycie wody i energii elektrycznej,
 – wpływ na zmiany klimatu, obejmujący przykładowo globalne ocieplenie czy zasady 

zarządzania emisją zanieczyszczeń,

8  Tamże, art. 49, ust. 3.
9  Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej, International Financial Reporting Foundation, Stowarzyszenie 
Księgowych w Polsce, Warszawa – Londyn 2011, część A, par. C3, s. A30.
10  Tamże, par. C9, s. A31.
11  Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 1, Prezentacja sprawozdań finansowych, International Financial Reporting 
Foundation, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa – Londyn 2011, część A, par. 14, s. A414.
12  Tamże.
13  Standard jest dostępny pod adresem: 
http://www.frc.org.uk/images/uploaded/documents/Reporting %20Statements%20OFR%20web1.pdf [dostęp: 11.04.2012].
14  FRC jest niezależnym brytyjskim regulatorem promującym idee ładu korporacyjnego i wspierającym poprawę jakości 
sprawozdawczości finansowej, więcej informacji: http://www.frc.org.uk [dostęp: 12.04.2012].
15  Statement Reporting: Operating and Financial Review, Accounting Standards Board 2006, par. IG 21.
16  Tamże, IG 22.
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 – zwiększenie ilości odpadów wynikających z procesu produkcyjnego lub wprowadze-
nia towarów do obrotu.
Przedsiębiorstwom działającym w branżach szczególnie ingerujących w środowisko 

naturalne w zaleca się zamieszczenie w sprawozdaniu z działalności strategii ochrony 
środowiska i zasad jej realizacji. Przykładowe strategie, według układu wynikającego ze 
stanowiska Accounting Standards Board, przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1 
nformacja o strategiach ograniczania wpływu na środowisko zamieszczana 
w sprawozdaniu z działalności jednostki

Zakres 
działalności 

jednostki

Wskazanie poziomu 
istotności Cel strategii Mierniki realizacji celów

Transport 
niebezpiecz-

nych sub-
stancji

Wycieki niebezpiecz-
nych substancji prze-
kraczające 100 000 

litrów

Ocena skuteczności 
zarządzania niebez-

piecznymi wyciekami

Celem jednostki jest zminimalizowa-
nie znaczących wycieków wynikają-
cych głównie z nieszczelności zbior-
ników do 10 znaczących wycieków 
rocznie. Obecnie liczba znaczących 
wycieków kształtuje się na poziomie 

24-26/rok.
Sprzedaż 
detaliczna

Zdefiniowanie wagi 
śmieci przypadających 
na 1000 £ przychodów 
ze sprzedaży towarów

Minimalizacja odpa-
dów przypadających 

na każdy 1000 £ 
przychodów ze sprze-

daży towarów

Redukcja rosnącej wagi śmieci przy-
padających na 1000 £ przychodów ze 

sprzedaży towarów do poziomu z roku 
2000, wynoszącego wówczas 11,1 kg

Źródło: Statement Reporting: Operating and Financial Review, Accounting Standards Board 2006, przykłady 
12-14.

Należy zauważyć, że polityka informacyjna jednostki uwzględniająca jej oddziaływa-
nie na środowisko może być źródłem wymiernych korzyści, wynikających z kreowania 
wizerunku nowoczesnego przedsiębiorstwa, ukierunkowanego na zrównoważony rozwój. 
Powstaje pytanie: czy ze sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności zarządu 
tych jednostek można odczytać informacje o działalności proekologicznej? W artykule 
podjęto próbę odpowiedzi na to pytanie.

Informacje o działalności proekologicznej w przedsiębiorstwach 
branży paliwowej notowanych na WGPW w Warszawie

Emitenci papierów wartościowych coraz częściej na swoich stronach internetowych 
publikują raporty środowiskowe, w których prezentują główne założenia polityki proeko-
logicznej17. Świadczy to o znaczeniu polityki informacyjnej w zakresie ochrony środowi-

17  Przykładem może być Raport społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS z  2006 roku albo raport PKN 
Orlen dostępny pod adresem: 
http://www.orlen.pl/PL/OdpowiedzialnyBiznes/Raporty/ RaportySrodowiskowe/Documents/ORLEN_srodowisko_2010.pdf 
[dostęp: 14.04.2012].
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ska. W artykule pominięto analizę tych raportów, wychodząc z założenia, że nie są one 
raportami finansowymi. 

Spółki notowane obecnie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie można 
podzielić na 27 sektorów18. Jednym z nich jest sektor „Przemysł paliwowy”. Za doborem 
przedsiębiorstw z branży paliwowej przemawiają następujące argumenty:
1. działalność tych jednostek jest obarczona ryzykiem zanieczyszczenia środowiska, na 

etapie produkcji i dystrybucji produktów,
2. spółki tej branży są pionierami w zakresie publikacji raportów środowiskowych, co 

pozwala przypuszczać, że realizują one koncepcję społecznej odpowiedzialności.
W tabeli 2 zostały zestawione informacje o spółkach z branży paliwowej wynikające 

z raportów finansowych sporządzonych za lata 2010 i 2011. 

Tabela 2 
Spółki sektora „Przemysł paliwowy” notowane na GPW w Warszawie  
(na dzień 14.04.2012 r.) 

Lp. Nazwa spółki
Rok 
obro-
towy

Objętość 
raportu 
finan-

sowego 
(liczba 
stron)

Podstawa 
prawna 

sprawozdań 
finansowych

Informacja o dzia-
łalności proekolo-

gicznej w raportach 
finansowych

Liczbowa Opisowa

1 CP ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA 2011 63 MSR/MSSF - -
2 KULCZYK OIL VENTURES INC. 2011 42 MSR/MSSF - -
3 GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA 2010 337 MSR/MSSF + +
4 MOL MAGYAR OLAJ - ES GAZIPARI 

NYILVANOSAN MUKODO 
RESZVENYTARSASAG 2010 257 MSR/MSSF + +

5 PETROLINVEST SPÓŁKA AKCYJNA 2011 102 MSR/MSSF - -
6 POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE 

I GAZOWNICTWO SPÓŁKA 
AKCYJNA 2010 127 MSR/MSSF - -

7 POLSKI KONCERN NAFTOWY 
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA 2010 213 MSR/MSSF + +

Źródło: strona internetowa Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, http://www.wgpw.pl [dostęp: 
14.04.2012].

Szarym kolorem wyróżniono spółki objęte indeksem WIG 20 w dniu 14 kwietnia 2012 r. 
Jak wynika z tabeli 2, jedynie trzy z siedmiu spółek w raportach finansowych wydzielają 
informację o wpływie jednostki na środowisko naturalne i o kosztach działalności proeko-
logicznej. 

Na szczególną uwagę zasługują informacje zamieszczone w sprawozdaniach Lotos SA 
i PKN Orlen SA W sprawozdaniu finansowym Grupy Lotos znajduje się wiele odwo-
łań się do polityki proekologicznej oraz zestawienie inwestycji proekologicznych wraz 
z kosztami ponoszonymi w tym celu w latach 2006-2010. Poza częścią opisową zostały 

18  http://www.gpw.pl/lista_spolek [dostęp: 14.04.2012].
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również zamieszczone informacje liczbowe, pozwalające użytkownikom sprawozdań fi-
nansowych na ocenę skali oraz kierunków działalności proekologicznej (por. tabela 3).

Tabela 3 
Wydatki inwestycyjne oraz opłaty za gospodarcze wykorzystanie środowiska 
poniesione przez Grupę Kapitałową Lotos

Lata 2006 2007 2008 2009 2010

Wydatki inwestycyjne na ochronę środowiska poniesione przez Grupę Kapitałową Lotos (w tys. PLN)

Inwestycje ogółem 585 335 1 087 273 2 141 754 2 495 533 759 510
Inwestycje 

proekologiczne 54 455 120 692 255 240 153 893 33 648

Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska (w tys. PLN)

Emisja do powietrza 4 122 4 061 3 708 3 576 4 306
Pobór wody 172 156 172 288 245

Odprowadzanie 
ścieków 416 389 323 401 528

Składowanie odpadów 0 0 1 5 2

Źródło: opracowanie własne na podstawie Skonsolidowanego Raportu Rocznego Grupy Kapitałowej Lotos za 
rok 2010. 

Odmienną niż w Grupie Lotos formę prezentacji przyjęto w sprawozdaniu finansowym 
Grupy Kapitałowej PKN Orlen SA, w którym wyszczególniono inwestycje sprzyjające 
zachowaniu środowiska naturalnego w poszczególnych jednostkach zależnych. Wybrany 
zakres tych informacji został ukazany w tabeli 4.

Tabela 4 
Opisowe informacje na temat działalności proekologicznej w wybranych spółkach 
należących do Grupy Kapitałowej Orlen SA

Lp. Spółka zależna Działania proekologiczne

1 Anwil SA Budowa instalacji kotła pary średnioprężnej na linii A instalacji amonia-
ku. Inwestycja wpłynęła na zmniejszenie zużycia gazu ziemnego o około  
369 Nm3/h, zmniejszenie emisji CO2 (o ok. 725 kg/h), zaowocowała też 
zmniejszeniem opłat środowiskowych, modernizacja dwóch ciągów produk-
cyjnych w stacji demineralizacji wody. 

2 Ceska Rafinerska Modernizacja oczyszczalni ścieków, rozbudowa bariery hydraulicznej chro-
niącej środowisko gruntowo-wodne. Remont kanalizacji ściekowej w oby-
dwu rafineriach Spółki 

3 Orlen Asfalt SA Prace remontowe związane z wymianą izolacji na kolumnie K-201 (zmniej-
szenie emisji ciepła do atmosfery).

Źródło: Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Orlen SA za 2010 rok.
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Trzecią jednostką zamieszczającą w raporcie finansowym odrębne informacje na temat 
działalności proekologicznej jest Spółka MOL Magyar Olay, sporządzająca sprawozdanie 
finansowe w języku węgierskim i angielskim. Na uwagę zasługuje opis polityki zapewnia-
nia zgodności z koncepcją zrównoważonego rozwoju. W sprawozdaniu zarządu znajduje 
się zestawienie założeń działalności sprzyjającej minimalizacji wpływu na środowisko 
naturalne ze stopniem ich realizacji (por. tabela 5).

Tabela 5 
Cele MOL MAGYAR OIL w zakresie ochrony środowiska na 2010 rok

Cel Sposób osiągnięcia celu i wykonanie Stopień 
realizacji

Zmniejszenie 
poziomu emisji CO2 

o 1%

Cel został w znacznym stopniu osiągnięty dzięki wdrożeniu 
nowoczesnych technologii i zmianie struktury produkcji (w różnych 
spółkach zależnych od +4,2 % do -12,9%)

Znak 1

Zmniejszenie 
zużycia wody o 10%

Całkowite zużycie wody przez Grupę zmniejszyło się o 35% 
w porównaniu z 2008 r.

Znak 2

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Sprawozdania Finansowego Grupy MOL Magyar Oil za 2010 rok.

Poza przedstawionym zestawieniem, spółka MOL Magyar Olay w sprawozdaniu 
z działalności udostępniła również szereg informacji na temat wpływu jednostki na środo-
wisko naturalne, z wyszczególnieniem na przykład:
 – masy odpadów poddanych recyklingowi i składowaniu w latach 2006-2009,
 – emisji zanieczyszczeń w latach 2008-2010,
 – zapotrzebowania na wodę w latach 2008-2010,
 – danych na temat ponownego wykorzystania zużytych olejów w procesie produkcji,

Zakres informacji o oddziaływaniu na środowisko wraz z harmonogramem działań 
proekologicznych jest zbliżony do wytycznych zawartych w opisanym standardzie Bry-
tyjskiej Rady Standardów Rachunkowości (Accounting Standards Board) z 2006 roku 
i wyróżnia się na tle pozostałych jednostek objętych badaniem.

Pozostałe spółki z wybranej branży nie podają odrębnych informacji o finansowych 
konsekwencjach eksploatacji środowiska naturalnego. Nie oznacza to jednak, że nie po-
noszą kosztów związanych ze zużyciem zasobów naturalnych oraz kosztów prewencji. 
Wszystkie jednostki z opisywanej branży, poza CP Energia, prezentują informację o re-
zerwach na koszty rekultywacji środowiska. Rezerwy te są tworzone zgodnie z Międzyna-
rodowym Standardem Rachunkowości nr 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa 
warunkowe, głównie na zobowiązania związane z:

 – kosztami rekultywacji terenów po zakończeniu ich gospodarczej eksploatacji,
 – karami za zanieczyszczenie środowiska.

Zestawienie informacji na temat rezerw na koszty związane z ochroną środowiska za-
wiera tabela 6.

Jak wynika z przeglądu rocznych raportów finansowych, jednostki w niewielkim za-
kresie wykorzystują raporty finansowe do przekazania informacji na temat działalności 
proekologicznej. Wśród opisanych jednostek wyjątkiem jest spółka MOL Magyar Olay, 
która nie ogranicza się do zaprezentowania liczbowej i opisowej informacji o proekolo-
gicznej działalności w poprzednich okresach, ale ujawnia również strategię w zakresie 
ochrony środowiska i mierniki osiągnięcia założonych celów. 
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Tabela 6 
Informacje na temat rezerw związanych z ochroną środowiskach w spółkach 
branży paliwowej 

Lp. Nazwa spółki Informacje na temat rezerw środowiskowych

1 CP ENERGIA SPÓŁKA 
AKCYJNA

Brak informacji. Jednostka tworzy szereg rezerw, ale nie ujawnia od-
rębnych informacji na temat zobowiązań z tytułu ochrony środowiska

2 KULCZYK OIL 
VENTURES INC.

Funkcjonowanie  spółki wiąże się z koniecznością prowadzenia dzia-
łań związanych z demontażem, likwidacją aktywów i rekultywacją 
terenu. Tworzona jest rezerwa na szacunkowe koszty odtworzenia te-
renu i kapitalizowana w odpowiedniej kategorii aktywów. Jednostka 
utworzyła rezerwę na koszty demontażu środków trwałych  w kwocie 
935 tys. dolarów.

3 GRUPA LOTOS 
SPÓŁKA AKCYJNA

Na każdy dzień bilansowy Grupa dokonuje analizy kosztów niezbęd-
nych do poniesienia w celu likwidacji Morskich Kopalni Ropy na 
Morzu Bałtyckim i Szelfie Norweskim oraz kosztów do poniesienia 
na przyszłą rekultywację terenu. Kwota rezerw na dzień 31.12.2010 r. 
wynosiła niemal 184 mln zł

4 MOL MAGYAR 
OLAJ - ES GAZIPARI 

NYILVANOSAN 
MUKODO 

RESZVENYTARSASAG

W 2010 roku spółka przeznaczyła niemal 3 mln forintów na zapo-
bieganie zniszczeniom środowiska naturalnego. Rezerwy na koszty 
związane ze środowiskiem naturalnym na koniec 2010 roku wynosiły 
ponad 70 mln forintów. Rezerwy były tworzone na koszty usuwania 
szkód wyrządzonych środowisku naturalnemu, głównie gleby i wód 
gruntowych i usuwania odpadów niebezpiecznych, takich jak kwas 
Smolny  na Węgrzech, Chorwacji, Słowacji i we Włoszech

5 PETROLINVEST 
SPÓŁKA AKCYJNA

Są tworzone rezerwy na koszty rekultywacji terenów. W 2011 r. wy-
niosły one 3,95 mln. zł. Grupa przyjęła zasadę, że wraz z rozpoczę-
ciem prac wiertniczych tworzy się rezerwę rekultywacyjną, dotyczącą 
kosztów likwidacji odwiertu oraz rekultywacji terenu, skalkulowaną 
o parametry uwzględniające głębokość i rodzaj odwiertu

6 POLSKIE GÓRNICTWO 
NAFTOWE 

I GAZOWNICTWO 
SPÓŁKA AKCYJNA

Przyszłe zobowiązania z tytułu kosztów rekultywacji skażonych grun-
tów lub eliminacji szkodliwych substancji, w przypadku występowa-
nia prawnego lub zwyczajowego obowiązku wykonania tych czyn-
ności, ujmowane są jako rezerwy. Tworzona rezerwa odzwierciedla 
potencjalne koszty przewidziane do poniesienia, szacowane i weryfi-
kowane okresowo według cen bieżących. Znaczącą pozycję rezerw 
w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym stanowi rezerwa na 
koszty likwidacji odwiertów oraz inne rezerwy na ochronę środowiska 
, wynoszące Rezerwy te są oparte na szacunkach przyszłych kosztów 
likwidacji i rekultywacji, na którą znaczący wpływ ma przyjęta sto-
pa dyskontowa oraz szacunek okresu przepływów pieniężnych. Na 
31.12.2010 r. rezerwy wynosiły 134,28 mln zł, w tym ponad 120 mln 
zł stanowiła rezerwa na koszty likwidacji odwiertów

7 POLSKI KONCERN 
NAFTOWY ORLEN 
SPÓŁKA AKCYJNA

Grupa tworzy rezerwę na szacowane w okresie sprawozdawczym 
emisje CO2. Koszt utworzenia rezerwy w skonsolidowanym wyniku 
finansowym jest kompensowany rozliczeniem salda przychodów przy-
szłych okresów z tytułu nieodpłatnie otrzymanych uprawnień CO2. 
Grupa Kapitałowa tworzy rezerwę na przyszłe zobowiązania z tytu-
łu kosztów rekultywacji skażonego środowiska gruntowo-wodnego 
lub eliminacji szkodliwych substancji w przypadku występowania 
prawnego lub zwyczajowo oczekiwanego obowiązku wykonania tych 
czynności. Wysokość rezerw na rekultywację podlega okresowej we-
ryfikacji na podstawie oceny zanieczyszczenia obiektów dokonanych 
przez niezależnych ekspertów. Grupa Kapitałowa na bieżąco dokonuje 
rekultywacji skażonych gruntów, co skutkuje wykorzystaniem utwo-
rzonych rezerw z tego tytułu

Źródło: sprawozdania finansowe spółek branży paliwowej notowanych na WGPW za rok 2010 lub 2011, 
Strony internetowe spółek [dostęp: 14.04.2012].
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Podsumowanie

Sprawozdania finansowe powinny dostarczać użytecznych informacji do podejmo-
wania decyzji. Mimo że za najważniejszych odbiorców tych sprawozdań uznaje się do-
stawców kapitału, nie można pomijać wpływu jednostki na środowisko naturalne. Za-
mieszczenie informacji o działalności proekologicznej w sprawozdaniu finansowym, a nie 
na przykład w odrębnym raporcie środowiskowym, sprzyja wiarygodności prezentowa-
nych informacji i kształtuje w odbiorcach tych sprawozdań wizerunek jednostki dbającej 
o zrównoważony rozwój. 

Przegląd sprawozdań finansowych spółek branży paliwowej stwarza podstawy do 
stwierdzenia, że kierownictwo części jednostek nie wykorzystuje okazji do ukazania dzia-
łalności proekologicznej w raporcie finansowym. Elementem godnym naśladowania jest 
prezentacja proekologicznej strategii jednostki oraz zamieszczanie zarówno danych licz-
bowych, jak i opisowych. 

W ocenie autora wnioski przedstawione w niniejszym artykule mogą być przyczyn-
kiem szerszych analiz, prezentujących zakres ujawnień związanych z działalnością pro-
ekologiczną przez wszystkie jednostki notowane na WGPW w Warszawie.
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The Scope of Information on Ecological Activities in Financial 
Reports of Fuel Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange

Summary

The aim of the article is to present information on ecological activities in financial statements 
of the selected companies listed on the stock exchange. In the research, an inductive method is 

Szczecin_2012_II-t.3.indd   61 2012-11-28   14:58:29



62 ZAKRES INFORMACJI O DZIAŁANIACH PROEKOLOGICZNYCH W RAPORTACH...

applied. The analysis of financial reports of companies in the petroleum industry shows that some 
companies voluntarily present information about ecological activities. Noteworthy is the scope and 
form of the presented information allowing evaluation of the information policy affecting the image 
of environmentally-friendly business.

Key words: financial statements, ecological activities. 

JEL codes: M42, Q01

Диапазон информации о проэкологических действиях  
в финансовых отчетах компаний топливной промышленности, 
котирующихся на Варшавской фондовой бирже

Резюме

Цель рассуждений – представить информацию о проэкологической деятельности в фи-
нансовых отчетах избранных листинговых компаний. В исследовательском процессе исполь-
зовали прежде всего индуктивный метод, позволяющий делать выводы на основе наблюде-
ний. Из анализа годовых финансовых отчетов компаний из топлиной отрасли вытекает, что 
некоторые единицы добровольно помещают информацию о проэкологической деятельнос-
ти. Внимание заслуживают диапазон и форма представляемой информации, позволяющие 
оценить информационную политику, формирующую облик единицы экологически чистого 
бизнеса.

Ключевые слова: финансовые отчеты, проэкологическая деятельность. 

Коды JEL : M42, Q01
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LOGISTYKA ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW 
ZIELONYCH – SYSTEMOWE ROZWIĄZANIA

Streszczenie

Celem rozważań jest ukazanie problemu braku systemowego podejścia w logistyce powtórne-
go zagospodarowania w sferze odpadów komunalnych. Podkreślono element braku skuteczności 
w pozyskiwaniu i zagospodarowywaniu wstępnie posegregowanych odpadów mokrych a w szcze-
gólności odpadów zielonych. W badaniach zastosowano metodę obserwacyjną oraz sondaż diagno-
styczny. Wyniki sondażu potwierdziły istnienie poruszonego w artykule problemu. 

Słowa kluczowe: logistyka zwrotna, systemowe podejście, odpady komunalne.

Kody JEL: R40, Q53, Q57

Wstęp

Przyroda, naturalne środowisko człowieka, wraz ze wszystkimi połączeniami i zależ-
nościami, stanowi doskonale działający system na Ziemi, posiadający zdolność samore-
gulacji i samoregeneracji. Człowiek, jako istota myśląca, dla własnych korzyści czyniąca 
spustoszenie w tym systemie, powinien podejmować również systemowe działania wspo-
magające ekosystem, chroniąc przyrodę i samego siebie. 

Przedmiotem badań jest nieskuteczny w działaniu system zagospodarowania odpa-
dów zielonych, powstających w gospodarstwach domowych. Celem badań jest natomiast 
określenie przyczyny takiego stanu oraz wykazanie skutków, dla środowiska naturalnego 
i działań gospodarki komunalnej, niewykorzystywania istniejącego potencjału w postaci 
systematycznie produkowanych  odpadów zielonych.

Idea logistyki powtórnego zagospodarowania

Odpady to substancje, materiały i przedmioty powstające w wyniku ludzkiej działalno-
ści konsumpcyjnej lub przemysłowej, które są przeznaczone do usunięcia i składowania 
z powodu braku możliwości ich okresowego wykorzystania1. W tym znaczeniu pojęcie to 
ma pejoratywne zabarwienie. Nie niesie z sobą informacji o ich możliwym do wykorzysta-
nia potencjale. W definicji opisującej odpady jako wszystkie dobra stałe i substancje cie-
kłe (z wyjątkiem ścieków), powstałe w wyniku działalności gospodarczej lub bytowania 
człowieka, które są zgodnie z decyzją ich dysponenta nieprzydatne w miejscu lub czasie, 
w którym powstały2, mamy pozytywną informację o możliwości wykorzystania odpadów 
jako dobra. 

1  J. Szołtysek, Logistyka zwrotna, Biblioteka Logistyka, Poznań 2009,  s. 12.
2  Ibidem, s. 13.
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Normy prawne obowiązujące obecnie w Polsce wyznaczają warunki brzegowe gospo-
darowania odpadami, nie daje to jednak gwarancji przestrzegania ani wykorzystywania 
ich w optymalny sposób, w danych, wyznaczonych przez czas i miejsce, warunkach. 

Logistyka daje techniczne i organizacyjne rozwiązania możliwe do zastosowania 
w różnych dziedzinach, związanych z zagospodarowaniem i powtórnym zagospodaro-
waniem odpadów i surowców wtórnych. Opracowane w różnych konfiguracjach systemy 
powtórnego zagospodarowania dają się łatwo zaimplementować do każdych warunków. 

Najprostszą i najbardziej rozpowszechnioną metodą działań, zarówno z punktu widze-
nia zagospodarowania odpadów i czynności logistycznych jest transportowanie i kierowa-
nie wszelkich odpadów („tłoczenie”) do miejsc składowania o bliżej nie określonym cza-
sowo horyzoncie. W czasach początkowej fazy rozwoju cywilizacyjnego, kiedy to skala 
działalności człowieka nie wymagała tak dużego zasilania w surowce oraz energię i nie 
powodowała tak negatywnych skutków w środowisku naturalnym składowanie odpadów 
było powszechną metodą zagospodarowania wszelkich odpadów. W czasach bardziej nam 
współczesnych, nagromadzenie odpadów osiągnęło taki poziom, że zaczęło to zagrażać 
już nie tylko środowisku naturalnemu ale i bezpośrednio człowiekowi. Zaczęto wtedy na 
szerszą skalę pozyskiwać i wykorzystywać surowce wtórne. Proces ten dodatkowo uza-
sadniał wzrost cen podstawowych surowców i energii oraz postęp technologiczny w ob-
szarze odzyskiwania surowców. Niemałe znaczenie miały w tym okresie ruchy społeczne 
i ekologiczne wyrażające świadomość społeczeństwa o zagrożeniu ekologicznym ze stro-
ny przemysłu i powiększających się składowisk odpadów. 

Wykorzystanie odpadów jako surowców wtórnych, oprócz eliminowania zanieczysz-
czania środowiska naturalnego, zapewnia wielorakie efekty gospodarcze3:
 – zwiększenie bazy surowcowej gospodarki narodowej,
 – obniżenie kapitałochłonności i energochłonności pozyskiwania i przetwarzania surow-

ców,
 – zmniejszenie zużycia materiałów oraz kosztów produkcji, m.in. w wyniku wyelimino-

wania skutków zanieczyszczenia odpadami środowiska naturalnego.
Zadaniem logistyki powtórnego zagospodarowania jest ponowne połączenie zasobów 

surowców wtórnych z przemysłem w skali kraju, regionu oraz w skali przedsiębiorstwa, 
np. wewnętrzny przepływ odpadów stalowych w hucie. 

Analizując składowiska odpadów komunalnych pod względem składu i źródeł ich po-
chodzenia mamy największą różnorodność w tych dwóch kategoriach. Procesy segregacji 
wstępnej (na odpady organiczne i nieorganiczne), które teoretycznie powinny przyno-
sić najlepsze rezultaty nie są stosowane albo są „markowane”4 przez przedsiębiorstwa 
oczyszczania miasta. W tym momencie należałoby się zatrzymać i zastanowić nad przy-
czyną tego zjawiska. Dominują tutaj i jednocześnie pozostają w sprzeczności względy 
prawne i ekonomiczne, które zmuszają do działań często pozornych, polegających na ba-
lansowaniu na granicy prawa i dbaniu o minimalizowanie strat z tego tytułu. Są to typo-
we działania operacyjne, bez planu strategicznego, z rozproszoną odpowiedzialnością za 
skutki tych działań. Z drugiej strony można wyjść z założenia, że odpady organiczne i tak 
w ostatecznym rezultacie ulegną rozkładowi, z tym, że skutki skali tego zjawiska ludzkość 
zaczyna coraz dotkliwiej odczuwać. 

3  Cz. Rosik-Dulewska, Podstawy gospodarki odpadami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 39.
4  Wrzucanie do jednego pojazdu asenizacyjnego zawartości wszystkich kontenerów z posegregowanymi odpadami, co 
skutecznie zniechęca mieszkańców do segregacji, lub  nie poinformowanie mieszkańców osiedla o wystawieniu kontenerów 
na posegregowane odpady.
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Aby osiągnąć długofalowe, trwałe efekty w świadomości ludzi dotyczące ochrony śro-
dowiska naturalnego, trzeba podjąć systemowe i systematyczne działania uświadamiające 
społeczeństwo począwszy od najmłodszych dzieci. Wiedza o ekologii poparta praktycz-
nymi działaniami, powinna być zawarta w programie edukacji i w sposób ciągły prze-
kazywana. Dorosłe społeczeństwo również można uświadamiać poprzez np. programy 
edukacyjne emitowane za pośrednictwem np. mediów publicznych. 

Systemowe podejście w logistyce 

Na obecny kształt logistyki i jej stopień rozwoju, jako dziedziny nauki, w znacznym 
stopniu wpłynęły przeobrażenia gospodarcze na świecie oraz idący z nimi w parze roz-
wój informatyki i komunikacji. Logistyka po tych przeobrażeniach reprezentuje filozo-
fię podejścia systemowego w przedsiębiorstwie i „myślenia o całości” czyli traktowania 
wszystkich obszarów działalności przedsiębiorstwa jako jego integralnych części. Ma to 
swoje odbicie w traktowaniu kosztów logistycznych przedsiębiorstwa w sposób globalny, 
bez podziału na części składowe traktowane indywidualnie. Takie podejście zapobiega 
powstawaniu rozwiązań suboptymalizacyjnych. 

Cechą charakterystyczną systemowego podejścia jest idea mówiąca, że systemowe patrze-
nie na świat organizacji umożliwia całościowe postrzeganie przedmiotu naszego poznania, 
ze świadomością, że system jest zawsze czymś innym niż sumą elementów, które go tworzą. 

Dzięki różnorodnym, bezpośrednim i pośrednim, sprzężeniom między elementami 
system stanowi nową jakość. System jako całość ma inne właściwości niż poszczególne 
jego elementy, a przedsiębiorstwo to nie tylko zbiór komórek organizacyjnych, jednostek 
ludzkich i grup społecznych, maszyn i urządzeń, ale głównie ich wzajemne oddziaływa-
nie, czyli struktury i procesy5.

Nie da się opisać i wyjaśnić zjawiska, badając jego części składowe bez wyjaśnienia 
zależności między nimi oraz oddziaływania na jego całość. Części składowe systemu lo-
gistycznego, takie jak system (podsystem) zaopatrzenia, system produkcji i system dys-
trybucji powinny być rozpatrywane w wymiarze przepływów surowcowych, wyrobów 
gotowych oraz przepływów informacji, które integrują ten system. 

W analizie systemów istotną rolę odgrywa badanie związków między ich częściami 
składowymi. W oddziaływaniach pomiędzy elementami systemu tkwi klucz do zdefinio-
wania struktury systemu. 

Martin Christopher, posługując się pojęciami „całości” i „części” opisuje relacje wy-
stępujące między składnikami systemu. Całościowe traktowanie wzajemnie oddziałują-
cych elementów systemu pozwala uniknąć nadmiernej optymalizacji poszczególnych jego 
składników, co przekłada się na racjonalne wykorzystanie całego systemu. W praktyce 
oznacza to tyle, że przyczyny powstających zakłóceń nie są poszukiwane jedynie w części 
systemu, w której owe zakłócenia powstają, a we wszystkich elementach systemu, które 
oddziałują wzajemnie na siebie. Idealnie myśl tę podsumowuje stwierdzenie, że łańcuch 
jest tak silny, jak jego najsłabsze ogniwo.

Całościowe ujęcie logistycznego problemu zagospodarowania odpadów komunalnych 
musi być spójne ze strategią regionu, którego dotyczy. Z tego powodu system logistyki po-
wtórnego zagospodarowania powinien być zaprojektowany i dostosowany do panujących 
w danym regionie warunków (por. schemat 1). 

5  A. Peszko, Podstawy zarządzania organizacjami, AGH, Kraków 2002, s. 24.
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Niektóre problemy związane z dzikimi wysypiskami śmieci powinny zostać rozwią-
zane po przejęciu przez gminy w 2013 roku obowiązku wywożenia i zagospodarowania  
odpadów komunalnych i nakładania na wszystkich mieszkańców obowiązku uiszczania 
opłat z tego tytułu6. 

Aktualnie pozyskiwanie i zagospodarowywanie odpadów w większości polskich gmin 
nie posiada znamion działań systemowych. Teoretycznie wolny rynek usług w tym za-
kresie powinien rozwiązać ten problem. Nie zawsze jednak najtańsze rozwiązanie, np. 
z punktu widzenia właściciela nieruchomości, jest najlepsze z punktu widzenia ochrony 
środowiska i celów strategicznych danego regionu, szczególnie, gdy nie ma połączenia 
bezpośredniego (systemowego) między wytwórcą odpadów a instytucją zajmującą się ich 
odzyskiwaniem i unieszkodliwianiem7.

Systemowe rozwiązania powinny uwzględniać wszystkie najlepsze teoretyczne i prak-
tyczne rozwiązania z zakresu ochrony środowiska, pozyskiwania i zagospodarowywania 
odpadów komunalnych w połączeniu z optymalnymi rozwiązaniami organizacyjnymi 
z teorii i praktyki zarządzania logistycznego. 

System zagospodarowania odpadów zielonych 

W Polsce tylko w niewielkiej skali wykorzystuje się energię zawartą w odpadach. 
Nie odzyskuje się ogromnej ilości surowców, na składowiska trafiają odpady biodegra-
dowalne, powodujące emisję gazów cieplarnianych. Obowiązujące przepisy o odpadach 
nie uwzględniają nowoczesnych technologii przetwarzania odpadów komunalnych, co 
w konsekwencji blokuje wszelkie działania zmierzające do podniesienia rangi przetwo-
rzonych odpadów poprzez nadanie im statusu surowców8. Nie można jednocześnie nie 

6  Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r.  (Dz.. U. z  2012 r.,  poz. 391.
7 J. Szołtysek, op. cit., s. 90.
8  Tamże, s. 21.

Schemat 1 
Logistyczny system gospodarki odpadami

Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. Szołtysek, Logistyka zwrotna, Biblioteka Logistyka, Poznań 
2009, s. 91.
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zauważyć pozytywnej tendencji wzrostu ogólnej ilości poddanej recyklingowi organicz-
nemu odpadów komunalnych z 2% w 2002 roku do 12% w 2006 roku9.

Z punktu widzenia ochrony przyrody, odpady zielone nie stanowią żadnego zagrożenia 
w przeciwieństwie do niebezpiecznych czy nie ulegających szybkiemu rozkładowi. Nie 
powinno to jednak tłumaczyć tendencji braku skuteczności pozyskiwania posegregowa-
nych odpadów komunalnych, szczególnie jeżeli chodzi o materię organiczną. Jak wska-
zuje się w literaturze technicznej, segregacja odpadów jest warunkiem wstępnym systemu 
racjonalnej gospodarki odpadami. Wydzielenie surowców wtórnych (metale, szkło, pa-
pier, tworzywa sztuczne, tekstylia) może zmniejszyć strumień odpadów kierowanych na 
składowiska o ok. 30% wagowo, a przy objęciu zbieraniem również organicznej frakcji 
pochodzenia naturalnego (odpady spożywcze, roślinne i zwierzęce oraz odpady zielone) – 
nawet o ok. 50-60%10 wagowo.

 Zdaniem autorów, „system” pozyskiwania odpadów organicznych nie uwzględnia 
w sezonie wiosenno-jesiennym (wegetacyjnym) zwiększenia ogólnej masy odpadów 
organicznych o odpady zielone. Największy problem z odpadami zielonymi występuje 
w tym okresie u prywatnych właścicieli posesji, którzy w okresie wegetacji roślin uzy-
skują ze swoich przydomowych ogrodów znaczną masę odpadów organicznych. Efek-
tem tego jest pozbywanie się tych odpadów, najczęściej skoszonej trawy, w najbliższych 
ustronnych miejscach. 

Pozytywne skutki systemowego pozyskiwania, zagospodarowywania i wykorzystywa-
nia odpadów zielonych:
 – znaczące zasoby w postaci wsadu do regionalnej kompostowni,
 – zasilanie instalacji odzysku ciepła i produkcji biogazu,
 – oczyszczanie terenu z nielegalnych wysypisk, 
 – wykorzystywanie przez gminę własnego kompostu do rekultywacji terenów zielonych, 
 – kształtowanie ekologicznej świadomości społeczeństwa,
 – minimalizowanie negatywnych skutków oddziaływania na środowisko naturalne,
 – wymiar ekonomiczny przy odpowiedniej skali i skuteczności działań.

Systemowe rozwiązania dotyczące pozyskiwania odpadów posiadają co prawda teo-
retyczne i prawne podstawy działania, to jednak nie zawsze wykazują się dostateczną 
skutecznością w zakresie pozyskiwania i wstępnej segregacji odpadów, szczególnie ko-
munalnych. Pokutuje tutaj podejście czysto administracyjne, opierające się na podstawach 
prawnych, nakazach, zakazach i karach, które dodatkowo połączone jest z brakiem sku-
teczności ich egzekwowania i kontroli. Działania te przypominają gospodarkę nakazowo-
-rozdzielczą, wymuszającą działania na zasadzie „tłoczenia produkcji”, zarówno na etapie 
pozyskiwania odpadów, jak też ich zagospodarowywania. 

Właściwe wydaje się takie skonfigurowanie przepływów w całym łańcuchu logistycz-
nym, aby przenieść siłę napędową tych przepływów na koniec systemu. Jeżeli końcowym 
odbiorcą ma być instalacja do przetwarzania odpadów organicznych (na energię i kom-
post) i zakłada się wykorzystać w 100% możliwości instalacji, na pewno spowoduje to 
wzrost zapotrzebowania na odpady. Wytworzy się wtedy sytuacja, którą można nazwać 
określeniem zapożyczonym z terminologii zarządzania „ssania produkcji”. Jeżeli jedno-
cześnie uruchomi się sprawny łańcuch logistyczny, łączący w jeden system producentów 
odpadów z końcowym odbiorcą lub odbiorcami, wtedy można to nazwać systemem. 

9  Cz.Rosik-Dulewska, op. cit., Warszawa 2007, s. 65.
10  W. Radecki, Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008, s. 159;  
J. Bendkowski, M. Wengierek, Logistyka odpadów, tom II, Obiekty gospodarki odpadami, Wydawnictwo PŚ, Gliwice 2004, 
s. 331.
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Trudności w uruchamianiu całego systemu mogą wynikać z:
 – braku synchronizacji czasowej uruchamiania wszystkich ogniw,
 – braku rzetelnej informacji o działaniu systemu wśród uczestników, 
 – niskiej świadomości ekologicznej producentów odpadów,
 – słabej motywacji.

Sprawność działania systemu można poprawić:
 – przez stosowanie technik benchmarking’u jako element strategii regionu,
 – organizując kampanie edukacyjne,
 – silniej angażując i motywując społeczeństwo, np. wprowadzając rywalizacje poprzez  

udział w konkursie na najczystszą gminę,
 – stosując opusty na paliwo dla dostarczających własnym transportem odpady zielone.

Innym sposobem pozyskiwania odpadów zielonych, aby nie zakłócać działania i nie 
obciążać istniejącego, mógłby być uruchomiony, alternatywny system transportu, w któ-
rym braliby udział częściowo sami twórcy odpadów. Po okresie uruchomienia tego kanału 
oraz zwiększenia aktywności i chęci do współpracy producentów odpadów rolę usług lo-
gistycznych mogłyby wtedy przejąć odpowiednie służby. 

Dla zweryfikowania istniejącego problemu, związanego z niedostatecznie skutecznym 
pozyskiwaniem odpadów zielonych, wśród wybranych mieszkańców sołectwa jednej 
z gmin powiatu częstochowskiego przeprowadzone zostały badania. Zastosowano tech-
nikę wywiadu swobodnego w metodzie badawczej zwanej sondażem diagnostycznym. 

Wywiad został przeprowadzony z 31 właścicielami domów jednorodzinnych, wolno 
stojących z przydomowymi ogródkami, którzy po rozmowie wstępnej, uzasadniającej cel 
badania i po zapewnieniu anonimowości, zdaniem autorów, udzielili rzetelnych odpowiedzi. 

Wyniki

Na pytanie: Czy zauważa Pani (Pan) problem dzikich wysypisk odpadów zielonych w naj-
bliższym otoczeniu?

Odpowiedzi:
 – TAK udzieliło 21 osób,
 – NIE udzieliło 10 osób.

Na pytanie: Czy wyrzuca Pani (Pan) odpady zielone na przyległe, niezagospodarowane 
tereny?

Odpowiedzi:
 – TAK udzieliły 24 osoby,
 – NIE udzieliło 7 osób. Pytanie dodatkowe: W jaki sposób są zagospodarowywane te 

odpady?
• 2 osoby – kompostownik i własny śmietnik.
• 5 osób – wyrzuca do śmietnika w najbliższym osiedlu mieszkaniowym.

Na pytanie: Czy chciała (chciał) by Pani (Pan) oddawać skoszoną trawę i części zielone 
roślin?

Odpowiedzi:
 – TAK udzieliło 28 osób,
 – NIE udzieliły 3 osoby. Komentarz: odpowiadający nie widzą problemu i prawdopo-

dobnie nadal będą wyrzucać skoszoną trawę na przyległe niezagospodarowane tereny.
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W dodatkowej, swobodnej rozmowie ze wszystkimi respondentami oszacowano śred-
nią powierzchnię pielęgnowanych trawników, która wyniosła ok. 500 m2 na gospodar-
stwo domowe. Oszacowano również średnią orientacyjną wagę odpadów zielonych, która 
wyniosła ok. 10 kg na 100 m2 trawnika, na tydzień. W skali jednego sezonu, jedno go-
spodarstwo domowe z przydomowym trawnikiem, w badanym rejonie wytwarza, według 
powyższego szacunku (zakładając 20 tygodniowy sezon wegetacyjny) ok. 1 Mg odpadów 
zielonych. 

Część respondentów wyraziło chęć uiszczania niewielkiej dopłaty za dodatkowy kon-
tener na odpady zielone. Część zadeklarowało osobiste dostarczanie swoich odpadów 
w dogodnie położonym punkcie odbioru. 

Rezultaty badania dają obraz niewielkiej świadomości i poglądów wybranej grupy 
społeczeństwa oraz ich ekologicznych postaw.

 

Podsumowanie

Wszystkie działania człowieka pozostawiają ślad na Ziemi. Odkąd człowiek zaczął 
podporządkowywać Ziemię w sposób zorganizowany, pozostawił na niej ślady nieodwra-
calne. Przekroczyliśmy obecnie punkt krytyczny w eksploatowaniu i zanieczyszczaniu 
środowiska, po minięciu którego powrót do sytuacji naturalnej regeneracji przyrody jest 
niemożliwy. Podejmowane działania w tym zakresie nie mogą być tylko doraźne i cząst-
kowe, niwelujące zauważalne skutki, na niewielkich obszarach, np. skutki katastrof ekolo-
gicznych. Jedynym słusznym rozwiązaniem jest podjęcie systemowego, zrównoważonego 
działania ze świadomością i pełnym zaangażowaniem w oczyszczanie środowiska i zapo-
bieganie dalszym skutkom działalności człowieka. 

Zgodnie z ideą całościowego podejścia, system musi uwzględniać w swojej strukturze 
i działaniu wszystkie elementy, które są istotne i mają wpływ na pierwotne założenia i cele 
systemu. Zatem odrzucenie niektórych elementów całości np. z przyczyn ekonomicznych 
czy zaniechanie wybranych działań z powodu niedopracowania organizacyjnego, destabi-
lizuje porządek w systemie. Nie można wtedy poważnie traktować głównego przesłania 
tych działań, którym jest ochrona środowiska. 
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Logistics Management of Green Waste – System Solutions

Summary

The paper discusses the problem of lack of the system approach in reverse logistics in the area 
of municipal waste. There is emphasised the lack of efficiency in obtaining and managing pre-
segregated wet waste and especially green waste. There are suggested solutions to the problem of 
obtaining green waste. The observation and diagnostic survey were used as a research method. The 
survey results confirmed the existence of the problem in the discussed area.

Key words: reverse logistics, system approach, municipal waste.

JEL codes: R40, Q53, Q57

Логистика использования зеленых отходов – системные решения

Резюме

Цель рассуждений – указать проблему отсутствия системного подхода в логистике по-
вторного использования в сфере муниципальных отходов. Подчеркнули элемент отсутствия 
результативности в приобретении и управлении предварительно сортированными влажными 
отходами и, в особенности, зелеными отходами. В исследованиях применили метод наблю-
дений и диагностический зондаж. Результаты зондажа подтвердили существование пробле-
мы, затронутой в статье. 

Ключевые слова: обратная логистика, системный подход, муниципальные отходы.

Коды JEL: R40, Q53, Q57
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MODELOWANIE SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI 
KOMUNALNYMI W POLSCE Z WYKORZYSTANIEM 
METODY LCA

Streszczenie 

W związku ze zmianami prawno-organizacyjnymi, w polskiej gospodarce odpadami komu-
nalnymi, mającej na celu wprowadzenie efektywnie funkcjonującego systemu, w dokumentach 
strategicznych na szczeblu krajowym, w tym w dotyczących funduszy strukturalnych, podkreśla 
się rozwiązania przyczyniające się do wdrożenia efektywnych ekonomicznie i ekologicznie, kom-
pleksowych systemów gospodarki odpadami oraz likwidacji zagrożeń wynikających ze składo-
wania odpadów. W dokumentach UE wskazuje się również hierarchię postępowania z odpadami 
i rekomenduje metody ich oceny. Jedną z takich metod jest ocena cyklu życia (LCA – Life Cycle 
Assessment) będąca techniką zarządzania środowiskowego szczegółowo opisaną w normach ISO 
14040 i 14044. Celem pracy jest przedstawienie modelowania systemów gospodarki odpadami 
komunalnymi z wykorzystaniem metody LCA oraz prezentacja opracowanego do tego celu opro-
gramowania IWM-PL, które jest pierwszą dostępną w języku polskim aplikacją umożliwiającą 
wykorzystanie LCA w tym zakresie.

Słowa kluczowe: odpady, gospodarka odpadami, LCA, ocena cyklu życia.

Kody JEL: Q5, Q53

Wstęp

W gospodarce odpadami komunalnymi w Polsce od kilku lat dokonuje się wiele 
zmian prawnych i organizacyjnym mających na celu wprowadzenie efektywnie funk-
cjonującego systemu. Obejmuje on zarówno aspekty ekonomiczne, jak i uwarunkowa-
nia środowiskowe i społeczne. W dokumentach strategicznych dotyczących funduszy 
strukturalnych wspiera się często rozwiązania przyczyniające się do wdrożenia efek-
tywnych ekonomicznie i ekologicznie, kompleksowych systemów gospodarki odpada-
mi oraz likwidacji zagrożeń wynikających ze składowania odpadów. Jednak podmio-
ty wdrażające przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami mają swobodę wyboru 
sposobu postępowania z odpadami, co po spełnieniu obowiązków prawnych pozwala 
im na wybór wariantu postępowania na podstawie decyzji czysto ekonomicznej, po-
dejmowanej na podstawie oceny efektywności poszczególnych rozwiązań, tzn. kosztu 
netto zagospodarowania odpadów1. Jednak najtańsze rozwiązania w skali mikro często 

1  W. Piontek, B. Poskrobko, E. Sidorczuk-Pietraszko, Perspektywy rozwoju systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 
w Polsce do 2014 roku w aspekcie realizacji narodowej strategii spójności, celów dyrektyw odpadowych i wykorzystania 
środków funduszy strukturalnych, Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Bielsko-Biała – Białystok 2008.

Szczecin_2012_II-t.3.indd   71 2012-11-28   14:58:29



72 MODELOWANIE SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI...

nie są rozwiązaniami korzystnymi po uwzględnieniu aspektów ekologicznych i spo-
łecznych. Stąd w dokumentach UE wskazuje się hierarchię postępowania z odpadami 
i rekomenduje metody ich oceny. Jedną z takich metod jest ocena cyklu życia (Life 
Cycle Assessment – LCA) będąca techniką zarządzania środowiskowego szczegółowo 
opisaną w normach ISO 14040 i 14044. Stosowanie LCA zostało już zasygnalizowane 
w wielu dokumentach UE i krajowych2, jednak w praktyce w kraju nie jest ona jeszcze 
powszechnie stosowana. Metoda ta powinna mieć szczególne znaczenie w ocenie syste-
mu gospodarki odpadami, w kontekście zapisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów, jak i w Uchwały nr 
217 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie Krajowego planu gospodarki 
odpadami 2014 (M.P. z dnia 31 grudnia 2010 r.).

LCA jest metodą oceny zagrożeń środowiskowych, której głównym założeniem 
jest dążenie do uwzględniania wszystkich czynników mogących wpływać na środo-
wisko. Stwarza ona możliwość ich identyfikacji oraz hierarchizacji, a tym samym 
poszukiwania rozwiązań technologicznych mających zachować optymalną jakość 
środowiska. Jednym z podstawowych zadań LCA jest badanie w całym okresie ży-
cia procesu wytwórczego, produktu lub systemu (np. gospodarki odpadami) poten-
cjalnych wpływów na środowisko. Ponadto w LCA, w odróżnieniu od innych na-
rzędzi, uwzględnia się nie tylko ilość i jakość wytwarzanych odpadów i emisji (tzw. 
wyjścia), ale również wpływ na środowisko używanych materiałów i energii (tzw. 
wejścia), co skłania do efektywnego wykorzystywania zasobów. Jednak ocena pro-
wadzona metodą LCA wymaga znacznego nakładu pracy, szczególnie na etapie zbie-
rania i weryfikacji danych do opracowywanych bilansów materiałowych i energe-
tycznych, jak i znajomości samej idei i zrozumienia mechanizmów oceny. W celu 
usprawnienia pracy zostało opracowanych na świecie już wiele programów kom-
puterowych oraz baz danych pozwalających na modelowanie dowolnych procesów 
i produktów (np. Sima Pro, GABI). Ponadto dostępne jest również oprogramowanie 
specyficzne np. zajmujące się tylko gospodarką odpadami tj. EASEWASTE, IWM-2,  
WISARD, WRATE, ORWARE, LCA-LAND które coraz powszechniej wykorzysty-
wane jest do oceny i planowania gospodarki odpadami w danym regionie. Modele 
analizujące system gospodarki odpadami od momentu ich zbiórki do etapu ich koń-
cowego zagospodarowania to: WISARD, IWM-2 WRATE, EASEWASTE. Jednak ich 
stopień zaawansowania jest bardzo zróżnicowany. 

Program do oceny systemów gospodarki odpadami z wykorzystaniem metody LCA 
został również opracowany w Polsce (model IWM-PL). Umożliwia on modelowanie pla-
nowanych rozwiązań technologicznych z uwzględnieniem oceny ekologicznej oraz anali-
zy ekonomicznej. 

Celem pracy było obliczenie potencjalnego wpływu na środowisko procesu spalania 
odpadów komunalnych z wykorzystaniem rzeczywistych danych, pochodzących z ZUSOK 
Warszawa. Badania empiryczne przeprowadzone zostały z wykorzystaniem autorskiego 
programu IWM-PL.

2  J. Kulczycka, Life cycle thinking in Polish official documents and researches The determination of discount rate for green 
public procurement, “International Journal of LCA” 2009, Vol. 14, No. 5.
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Program IWM-PL 

Model IWM-PL to narzędzie zaprojektowane dla wspierania procesu podejmowania 
decyzji o planowanych inwestycjach związanych z gospodarką odpadami komunalny-
mi, na etapie ich projektowania. Opracowany na jego podstawie program informatyczny 
IWM-PL pomaga ocenić scenariusze i całe systemy gospodarki odpadami metodą LCA. 
W celu uwzględnienia specyficznych uwarunkowań gospodarki odpadami, np. składu od-
padów wykorzystuje się w nim niektóre założenia i aplikacje programu IWM-2 i metody 
Eco-indicator 99. Wykorzystany model IWM-2 był podstawą do analizy skutków środo-
wiskowych w postaci emisji do powietrza i wody, natomiast metoda Eco-indicator 99 do 
modelowania oceny wpływu na środowisko w tzw. „kategoriach wpływu”. Dla progra-
mu IWM-PL opracowano wiele specyficznych aplikacji (np. gotowych arkuszy kalkula-
cyjnych) do modelowania gospodarki odpadami w ujęciu systemowym oraz założeń do 
prowadzenia oceny ekonomicznej m.in. na podstawie metody wartości zaktualizowanej 
netto (NPV). Całościowa ocena systemu gospodarki odpadami komunalnymi obejmuje 
następujące elementy:
 – analizę środowiskową,
 – analizę ekonomiczną.

Analiza środowiskowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi z wykorzysta-
niem metody LCA jest zgodna z wymaganiami norm ISO 14040:2006 i można ja prowa-
dzić w następujących etapach:
1) określenie celu i zakresu;
2) analizę zbioru LCI (Life Cycle Inventory), czyli inwentaryzację wejść (np. ilość zuży-

tych materiałów, energii) i wyjść (np. emisje do środowiska) poszczególnych podsys-
temów i systemu gospodarki odpadami z jednoczesnym zbieraniem danych do równo-
legle prowadzonej oceny ekonomicznej;

3) ocenę wpływu całego cyklu życia LCIA oraz interpretację wyników – przypisanie 
danych ilościowych dotyczących zużycia surowców i emisji do poszczególnych kate-
gorii wpływu na środowisko; obliczenie wartości skumulowanych oraz wyrażenie ich 
w postaci jednej wspólnej jednostki (tzn. eko-punktów) umożliwiającej interpretację 
i kwantyfikację. Program IWP-PL pozwala na modelowanie jedynie emisji do wody 
i powietrza, nie uwzględnia natomiast zużycia zasobów oraz zajęcia terenu. W związ-
ku z tym z metody Eco-indicator 99 wykorzystane zostało tylko 6 specyficznych ka-
tegorii wpływu.

Analiza ekonomiczna funkcjonowania kolejnych przedsięwzięć i efektywności całej 
inwestycji polega na opracowaniu przepływów finansowych i obliczaniu wartości NPV. 
Dotychczas analizy te wykonywane były zwykle bez użycia specjalnych narzędzi infor-
matycznych, ale z wykorzystywaniem arkuszy kalkulacyjnych. Ich opracowanie było pra-
cochłonne, gdyż wymagało wprowadzania wszystkich podstawowych danych z analizy 
środowiskowej. Obecnie, dzięki opracowanemu programowi można wykorzystać te dane 
do przeprowadzenia analizy ekonomicznej. 

Program IWM-PL pozwala modelować wiele scenariuszy gospodarki odpadami komu-
nalnymi wykorzystujących różne technologie ich unieszkodliwiania tj. sortowanie odpa-
dów, kompostowanie, biogazyfikację, proces mechaniczno-biologicznego przetwarzania, 
termiczne przekształcanie czy składowanie odpadów. 
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Modelowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce

Modelowanie systemu gospodarki odpadami z uwzględnieniem uwarunkowań tech-
nicznych, ekonomicznych, ekologicznych i społecznych staje się koniecznością wynikają-
ca zarówno z przepisów prawa, jak i z praktyki prowadzonej w innych krajach. W Polsce 
od dnia 1 stycznia 2012 r., zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmia-
nie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw  
(Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897). Gminy mają czas do połowy 2013 r. na wprowadzenie 
na swoim terenie nowego sposobu zarządzania odpadami, wyłonienie firm odbierających 
odpady w przetargach i poinformowanie mieszkańców o nowym systemie. Budowa i ocena 
systemu wymaga do końca roku 2012 podjęcia szeregu uchwał (m.in. nowego Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku, przejęcia od właścicieli nieruchomości wszystkich albo 
wskazanych obowiązków w zakresie gospodarki odpadami, określenia metody ustalania 
wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu, częstotliwości i try-
bu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami), ale i opracowania spójnego systemu 
gospodarki odpadami, który umożliwi koordynację tych wszystkich działań. System taki 
powinien być wewnętrznie skoordynowaną strukturą wzajemnie powiązanych strumieni 
technologicznych (wymiana masy i energii) i funkcjonalnych elementów technicznych, 
współpracujących przy realizacji wyznaczonych celów i równoczesnej analizie kosztów3. 
Jednocześnie musi on być ściśle związany ze środowiskiem przyrodniczym i społeczno-
-ekonomicznym regionu. Taki sprawnie działający system jest jednym z najważniejszych 
zadań administracji samorządowej, dla racjonalnego postępowania z odpadami, zacho-
wania dobrej jakości środowiska, opłacalności ekonomicznej i akceptowalności społecz-
nej, a więc zasad zrównoważonego rozwoju. Wdrażanie systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi ma spełniać wymagania zarówno ochrony środowiska (jakościowe), jak 
i prawne (ilościowe), stąd nadal najważniejszym problemem czekającym na rozwiązanie 
jest maksymalna redukcja ilości wytwarzanych odpadów, likwidacja składowisk nie speł-
niających wymogów prawnych, a także wzrost segregacji i recyklingu odpadów surow-
cowych takich jak: papier, tworzywa sztuczne, metal i szkło, odpady biodegradowalne. 
Dotychczas w gospodarce odpadami komunalnymi w Polsce nie opracowano skutecznego 
mechanizmu segregacji i odzysku większości odpadów, stąd około 90% wytworzonych 
odpadów trafia na składowiska. Sprawne i skuteczne modelowanie rozwiązań ułatwi nie 
tylko wybór rozwiązań, ale  może być podstawą do prowadzenia AKK (Analiza Kosztów 
i Korzyści), pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych czy konsultacji społecz-
nych. Obecnie dla instytucji niekomercyjnych istnieją szczegółowe rekomendacje pro-
wadzenia ocen opłacalności m.in. inwestycji z zakresu ochrony środowiska, które zostały 
opisane w publikacjach opracowanej na zlecenie Komisji Europejskiej pt. Analiza kosztów 
i korzyści projektów inwestycyjnych: Przewodnik (Fundusz Strukturalny – EFRR, Fun-
dusz Spójności i ISPA)4, oraz Dokument Roboczy nr 4 – Wytyczne dotyczące metodologii 
przeprowadzania analizy kosztów i korzyści. Nowy okres programowania 2007-20135. Dla 
dużych projektów infrastrukturalnych art. 26 Rozporządzenia Rady 1260/99/WE (Dz.U. 
L 161 z 26.6.1999) ustanawiającego ogólne przepisy w sprawie funduszy strukturalnych 
wymaga sporządzenia AKK, analizy czynników ryzyka, oceny oddziaływania na środo-

3  A. Generowicz, Wskaźniki ocen do wielokryterialnego wyboru rozwiązania regionalnego sytemu gospodarki odpadami, 
praca doktorska, niepublikowana, Politechnika Krakowska, Kraków 2001.
4  Przewodnik dotyczący analizy kosztów i korzyści mający zastosowanie dla EFRR, ISPA oraz Funduszu Spójności, 2002, 
DG ds. Polityki Regionalnej, opublikowano: http:// inforegio.eu [dostęp: 20.04.2012].
5  Dokument Roboczy nr 4 – Wytyczne dotyczące metodologii przeprowadzania analizy kosztów i korzyści. Nowy okres 
programowania 2007-2013, DG ds. Polityki Regionalnej, opublikowano: http:// inforegio.eu [dostęp: 20.04.2012].
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wisko, a także oceny wpływu inwestycji na równość szans i na zatrudnienie. AKK6 ma 
na celu wykazanie, czy dane przedsięwzięcie doprowadzi do wzrostu dobrobytu społecz-
ności objętej jego skutkami. Szeroko rozumiana społeczno-ekonomiczna AKK powinna 
uwzględniać nie tylko finansowe koszty i korzyści wyrażane przepływami pieniężnymi, 
ale również dostarczać informacji o tych aspektach oddziaływania przedsięwzięcia, które 
nie są przedmiotem transakcji rynkowych (obliczanie realnej finansowej stopy zwrotu 
z całkowitej inwestycji oraz ekonomicznej stopy zwrotu, uwzględniając społeczne i śro-
dowiskowe aspekty społeczne poprzez zastosowanie cen dualnych), a takie aspekty są 
charakterystyczne przede wszystkim dla usług sektora publicznego7.

W metodyce AKK, jak i podczas ubiegania się o dotację (m.in. z Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środowisko) określa się również efekt ekologiczny. Na lata 2007-
2013 dla zadań z zakresu gospodarki odpadami efekty ekologiczne są odrębnie obliczane 
dla dwóch kategorii:
 – ograniczanie ilości odpadów i unieszkodliwianie odpadów,
 – rekultywacja terenów.

W dokumentach aplikacyjnych, np. w studium wykonalności, należy zwrócić główną 
uwagę na wykazanie, że zakładany cel zostanie osiągnięty dzięki zastosowaniu optymalnej 
technologii i organizacji systemu. Dla ułatwienia porównywalności wyników rekomendu-
je się zbliżoną metodykę obliczeń i jednoznacznego zdefiniowania danych wejściowych. 
Wariantem podstawowym (bazowym) w odniesieniu, do którego oceniamy inwestycję 
jest zaniechanie realizacji (wariant alternatywny minimalnych działań). Wynik interwen-
cji w stan aktualny należy rozpatrywać względem scenariusza zaniechania interwencji. 
Aktualne przepisy prawa nie zezwalają na deponowanie na składowiskach odpadów bez 
uwzględnienia możliwości zmniejszenia ich ilości. 

Proponuje się, aby planowane do dofinansowania przedsięwzięcia i cale systemy oce-
niać techniką LCA, rekomendowaną szczególnie dla gospodarki odpadami komunalnymi. 
Jednocześnie istotnym aspektem jest – przy dokonywaniu analizy ekonomicznej opłacal-
ności inwestycji – ocena kosztów w całym cyklu życia produktu/przedsięwzięcia (tzw. life 
cycle cost). Prezentowany model IWM-PL w znacznym stopniu ułatwi podjęcie takiego 
modelowania, co zaprezentowano na przykładzie ZUSOK w Warszawie. 

Przykład wykorzystania ujęcia modelowego dla spalarni odpadów 
komunalnych ZUSOK w Warszawie 

Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK) w Warszawie 
został uruchomiony w 2000 r. Oprócz unieszkodliwiana odpadów komunalnych poprzez 
termiczne przetwarzanie zakład prowadzi procesy związane z segregacją odpadów i odzy-
skiem surowców wtórnych, kompostowaniem wydzielonej z odpadów komunalnych frak-
cji organicznej, przerabianiem powstających podczas procesu spalania popiołów i żużli 
w granulat środowiskowo neutralny oraz produkcją energii elektrycznej i ciepła. Powstałe 
w procesie spalania media wykorzystywane są na potrzeby własne zakładu, natomiast ich 
nadwyżka sprzedawana jest zarówno do sieci elektroenergetycznej, jak i ciepłowniczej 
miasta Warszawy. 

6  A. Becla, S. Czaja, A. Zielińska, Analiza kosztów – korzyści w wycenie środowiska przyrodniczego,  Difin, Warszawa 2012.
7  A. Markowska, T. Żylicz, Wprowadzenie polskie. Analiza kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych: Przewodnik 
do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych fundusze strukturalne, Fundusz Spójności oraz Instrument 
Przedakcesyjny, Komisja Europejska, Bruksela 2008, s. 18.
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Zgodnie z etapami wymaganymi dla metodyki LCA w normach ISO 14040:2006 wy-
znaczono cel analizy, granice sytemu oraz przeanalizowano zbiory wejść i wyjść. Ocena 
wpływu na środowisko ZUSOK w Warszawie prowadzono dla dwóch scenariuszy. Sce-
nariusz I reprezentujący stan obecny zakładu (przy założonym odzysk energii w procesie 
spalania na poziomie 30%) oraz scenariusz II, w którym zmieniony został skład odpadów 
kierowanych do spalania (10% więcej tworzyw sztucznych, 10% mniej frakcji biodegra-
dowalnej). Za jednostkę funkcjonalną przyjęto roczną ilość przyjmowanych odpadów ko-
munalnych, a granice systemu obejmują cykl życia procesów zakładu (bez uwzględnienia 
cyklu życia infrastruktury, zajęcia terenu, transportu) tj.: sortowanie, spalanie, komposto-
wanie, recykling, unieszkodliwianie popiołów i żużli. Analizę LCA prowadzono wyko-
rzystując oprogramowanie IWM-PL, które analizuje tylko wyjścia związane z emisjami 
do powietrza i wody, w związku z tym wyniki prezentowane są jedynie w 6 kategoriach 
wpływu (Eco-indicator 99 – 11 kategorii wpływu) związanych z tymi emisjami. Dane 
do analizy pochodziły z materiałów udostępnionych przez ZUSOK Warszawa oraz z baz 
danych programu IWM-PL. Analiza wykonana została z uwzględnieniem bilansu mate-
riałowego i paliwowo-energetycznego, ilość odzyskanych surowców wtórnych, procesu 
kompostowania frakcji biodegradowalnej, procesu spalania odpadów komunalnych oraz 
zagospodarowania popiołów i żużli (por. tabela 1).

Tabela 1 
Dane inwentarzowe wykorzystane do analizy środowiskowej dla ZUSOK Warszawa

Lp. Wejścia do IWM-2 Ilość Jednostka

1. Ilość odpadów przyjętych do zakładu 62 748 Mg
2. Ilość surowców wtórnych odzyskanych na drodze segregacji 1 225 Mg
3. Skład surowców wtórnych odzyskanych na drodze segregacji:

- szkło,
- metale żelazne,
- metale nieżelazne

196
735
294

Mg
Mg
Mg

4. Ilość surowców odzyskanych na drodze odzysku metali z popiołów 293 Mg
5. Ilość surowców przeznaczona do recyklingu 1 518 Mg
6. Ilość odpadów biodegradowalnych zebranych i przeznaczonych  

do procesu kompostowania
18 712 Mg

7. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych skierowanych do procesu 
spalania

42 518 Mg

Bilans materiałowo- energetyczny
1. Zużycie wody 11 880 Mg
2. Zużycie oleju opałowego 61 Mg
3. Zużycie wody amoniakalnej (stęż. 25%) 30 Mg
4. Zużycie wodorotlenku wapnia 467 Mg
5. Zużycie cementu portlandzkiego 364 Mg
6. Zużycie koksu aktywnego 44 Mg
7. Odzysk energii w procesie spalania odpadów 30 %

Źródło: dane pozyskane od ZUSOK Warszawa.
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Interpretacja wyników analizowanych scenariuszy 

Ocenę zagrożeń i korzyści środowiskowych związanych z zagospodarowaniem od-
padów w ZUSOK Warszawa przedstawiono w 6 kategoriach wpływu (por. wykres 1) 
oraz w dwóch kategoriach szkody (por. wykres 2 i 3). Odzysk energii z procesu spalania 
odpadów (na poziomie 30%) powoduje, iż potencjalny wpływ na środowisko ZUSOK 
Warszawa wykazuje wartości ujemne tj. korzyść środowiskową (por. wykres 1). Wyni-
ka to z faktu „zastąpienia” znaczącej ilości energii (elektryczność, ciepło produkowane 
z konwencjonalnych źródeł) w sieci, energią odzyskaną z procesu spalania odpadów, po-
wodując ograniczenie emisji typu pyły, SOX oraz NOX. Emisje te wpływają głównie na 
układ oddechowy człowieka, w związku z tym kategoria szkody „zdrowie ludzkie” jest 
dominująca (por. wykres 2). Szkody środowiskowe spowodowane są natomiast emisją 
CO2, przyczyniająca się do zmian klimatycznych (por. wykres 1). 

Zmiana składu odpadów i wzrost ich kaloryczności (scenariusz II) przyczynia się do 
wzrost produkcji energii w procesie spalania, powodując wzrostu korzyści ekologicznych 
wynikających z jej odzysku (por. wykres 3). 

Wyniki przedstawione zostały w tzw. ekopunktach (Pt). Definiuje się je jako stosunek 
całkowitego rocznego obciążenia środowiska (emisje, zużycie surowców, zużycie grun-
tów) w Europie do liczby mieszkańców, pomnożony następnie przez 1000. W ten sposób 
wskaźnik o wartości 1000 Pt odpowiada rocznemu obciążeniu środowiska powodowane-
mu przez przeciętnego mieszkańca europy w całym jego cyklu życia. Im wyższa liczba, 
tym potencjalny wpływ na środowisko analizowanego procesu lub produktu jest większy.

Wykres 1 
Wyniki analizy środowiskowej dla ZUSOK Warszawa w 6 kategoriach wpływu 
(Scenariusz I)

Źródło: obliczenia własne z wykorzystaniem programu IWM-PL.
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Wykres 2 
Wyniki analizy środowiskowej dla ZUSOK Warszawa w 2 kategoriach szkody 
(Scenariusz I)

Źródło: jak w wykresie 1.

Wykres 3 
Wyniki analizy środowiskowej dla ZUSOK Warszawa w 2 kategoriach szkody 
(Scenariusz II)

Źródło: jak w wykresie 1.
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Podsumowanie 

Programy wykorzystujące metodę LCA do modelowania gospodarki odpadami zostały 
już opracowane w niektórych krajach np. Wielkiej Brytanii i są one powszechnie stosowane 
przede wszystkim do identyfikacji związanych z nią potencjalnych zagrożeń i korzyści śro-
dowiskowych. Oprogramowanie IWM-PL jest pierwszą dostępną w języku polskim aplika-
cją umożliwiającą wykorzystanie LCA w tym zakresie. Program IWM-PL bazuje na modelu 
IWM-2, oraz metodzie Eco-indicator 99 co pozwala na prezentacje wyników w kategoriach 
wpływu i szkody, a dodatkowo uwzględnia wpływ składu odpadów na środowisko. Ponadto 
oprogramowanie uzupełnione zostało o aspekty ekonomicznej efektywności inwestycji, po-
zwalając w prosty i skuteczny sposób opracować model analizowanego systemu, a następnie 
określić jego potencjalny wpływ na środowisko oraz ekonomiczną opłacalność. Zaprezento-
wane symulacje na przykładzie spalarni ZUSOK wykazały „korzyści” środowiskowe wyni-
kające ze zmiany składu przyjmowanych odpadów. Jest to tylko prezentacja jednego ze sce-
nariuszy, gdyż program umożliwia budowę różnych rozwiązań wariantowych i identyfikację 
efektów zarówno środowiskowych jak i ekonomicznych. Dlatego tez oprogramowanie może 
być wykorzystywane m.in. przez władze lokalne czy potencjalnych inwertorów, a otrzyma-
ne wyniki, koncentrujące się na kluczowych czynnikach oddziaływania na środowisko oraz 
uwzględniających cały cykl życia produktów i materiałów, mogą stanowić podstawę w pro-
cesie podejmowania decyzji inwestycyjnych8.
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Modelling of Municipal Waste Management Systems in Poland, 
Using the Method of LCA

Summary

In view of the legal and organisational changes in the Polish waste management system, in order 
to implement an effectively functioning system, in the strategy documents at the national level, in-
cluding those on structural funds, there are highlighted solutions that contribute to the implementa-
tion of economically and ecologically efficient, comprehensive systems of waste management and 
elimination of hazards resulting from waste disposal. The EU documents also indicate the hierarchy 
of waste treatment and recommend methods for evaluation thereof. One of such methods is the life 
cycle assessment (LCA), which is an environment management technique described in detail in 
ISO 14040 and 14044. The paper presents a modelling of waste management systems with the use 
of LCA method and prepared for this purpose the IWM-PL software, which is first, available in the 
Polish language, application that allows the use of LCA in this field.

Key words: waste, waste management, LCA, life cycle assessment.

JEL codes: Q5, Q53

Моделирование системы управления муниципальными отходами 
в Польше с использованием метода LCA

Резюме 

С связи с юридическими и организационными изменениями в обращении с муници-
пальными отходами в Польше, преследующем цель ввести эффективно функционирующую 
систему, в стратегических документах на национальном уровне, в том числе касающихся 
структурных фондов, подчеркивают решения, способствующие внедрению эффективных  
с экономической и экологической точки зрения, комплексных систем управления отходами 
и устранению угроз, вытекающих из складирования отходов. В документах ЕС указывают 
также иерархию обращения с отходами и рекомендуют методы их оценки. Один из таких 
методов – оценка жизненного цикла (англ. LCA, Life Cycle Assessment), являющаяся техникой 
управления окружающей средой, подробно описанной в стандартах ISO 14040 и 14044. Цель 
работы – представить моделирование систем управления муниципальными отходами с ис-
пользованием метода LCA, а также презентация разработанного с этой целью программного 
обеспечения IWM-PL, которое является первым доступным на польском языке приложени-
ем, позволяющим использовать LCA в этой области.

Ключевые слова: отходы, управление отходами, LCA, оценка жизненного цикла.

Коды JEL: Q5, Q53
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WYTWARZANIE ENERGII W OPARCIU 
O PROCES TERMICZNY WĘGLA I METAN 
Z POWIETRZA WENTYLACYJNEGO ELEMENTEM 
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ENERGETYCZNEGO 
POLSKI

Streszczenie

Polska, jak i inne państwa UE, zobowiązała się do ograniczenia emisji CO2. W roku 2013 
otrzymamy do 70% przeciętnej emisji rocznej z lat 2005-2007. Jednak do 2020 roku uprawnienia 
do emisji będą maleć do poziomu 10%. Przyczyni się to do wzrostu znaczenia surowców odnawial-
nych, natomiast spadku znaczenia pozyskiwania energii z węgla. W artykule przedstawiono proble-
my przestawiania się państw UE, w tym Polski, na proekologiczne źródła energii. Celem rozważań 
jest ukazanie ograniczeń szybkiej reorganizacji energetycznej państw UE oraz możliwości i szans 
wykorzystania istniejących technologii na zasadach zrównoważonego rozwoju. Polska, jako kraj 
posiadający duże zasoby węgla, może wykorzystać proces termiczny węgla do wytwarzania gazu 
syntezowego. W artykule ukazano dyrektywę UE w sprawie ograniczenia CO2 oraz zaprezentowa-
no metody procesu termicznego węgla. Wskazano również ekonomiczną efektywność opisanych 
procesów oraz argumenty przemawiające za stabilnymi i zrównoważonymi przemianami w sekto-
rze energetycznym państw UE. 

Słowa kluczowe: metody wytwarzania energii, energia odnawialna, proces termiczny węgla, zrów-
noważony rozwój energetyczny, efektywność ekonomiczna. 

Kody JEL: A11, E2, F2, F59, L51, Q43

Wstęp

Zobowiązanie wobec Unii Europejskiej, które zostało ustalone w dyrektywie IED  
z 8 listopada 2010 roku, dotyczy konieczności ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Dy-
rektywa ma na celu usztywnienie przepisów i zawężenie wydawania pozwoleń na dodat-
kową emisję CO2. Dla Polski jako kraju opartego na węglu zmiany te będą powodowały 
ogromne skutki, ponieważ przemianie ulegnie struktura źródeł energii. Choć proekolo-
giczne odnawialne źródła energii powinny być stosowane dla dobra koncepcji zrównowa-
żonego rozwoju to jednak w miejscach ograniczonej możliwości ich stosowania niewąt-
pliwie należy szukać innych rozwiązań. Dodatkowo zbyt szybkie i sztucznie wymuszone 
zmiany mogą niekorzystnie wpływać na rozwój ludzkości w aspekcie gospodarczym 
i społecznym. Natomiast należy zwrócić uwagę, iż rozwój technologii pozwala stawiać 
przed instalacjami węglowymi bardzo rygorystyczne wymagania dotyczące dopuszczal-
nych standardów emisyjnych. Żadna instalacja węglowa nie będzie mogła funkcjonować 
bez sprawnych systemów odsiarczania, odazotowania i odpylania spalin. Jednak w tym 
przypadku konieczne staje się poniesie nowych wydatków inwestycyjnych. Zgodnie z wy-
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liczeniami Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, koszty inwestycyjne dla dużego zakła-
du chemicznego szacowane są na około 120 mln euro1. 

Jednak jednocześnie w dyrektywie znalazły się także przepisy umożliwiające przedłu-
żenie działania źródeł ciepłowniczych na starych zasadach pod warunkiem, że łączna moc 
nie przekracza 200MW. Posiadając także pozwolenia zintegrowane otrzymane przed 27 li-
stopada 2002 roku możliwe staje się dostarczenie ponad 50% ciepła wytwarzanego z tych 
instalacji do sieci ciepłowniczych. Powyższe rozwiązanie pozwoli na bardziej neutralne 
dostosowanie się do postawionych wymagań, zależnie od metod i narzędzi stosowanych 
do ich realizacji. Celem rozważań jest przedstawienie argumentów przemawiających za 
dywersyfikacją źródeł energii i prowadzeniem przemian w ich strukturze w sposób sukce-
sywny, w zgodzie z realiami i możliwościami panującymi w danym państwie. Pozwoli to 
na zachowanie zasad zrównoważonego rozwoju, który zakłada odpowiednio i świadomie 
ukształtowane relacje pomiędzy wzrostem gospodarczym, dbałością o środowisko oraz 
jakością życia.

Plany zrównoważonego rozwoju energetycznego Polski do 2030 roku

W celu przechodzenia na odnawialne źródła energii należy określić w jakim stopniu 
jest to w ogóle możliwe, biorąc pod uwagę konkretne państwa, czy regiony. W tabeli 1 
przedstawiono typy energii odnawialnych, które można wykorzystać wskazując ich zalety 
i wady. Natomiast w tabeli 2 przedstawiono uwarunkowania i możliwości wykorzystania 
energii odnawialnej w Polsce. 

Tabela 1 
Zalety i wady energii odnawialnej

Typ energii 
odnawialnej Zalety Wady

Wodna Małe problemy przy utrzymywaniu 
i eksploatacji elektrowni.

Zależność od opadów deszczu, konieczność za-
lania dużych obszarów, przesiedlenia ludzi, co 
niszczy naturalne siedliska roślin i zwierząt.
Lokalne zmiany klimatyczne.

Biomasa Duży potencjał w niektórych regio-
nach, utylizacja odpadów i ścieków, 
zagospodarowanie i wykorzystanie 
terenów pod uprawy

Konieczność prowadzenia uprawy, wysoki koszt, 
zajmowanie terenów, spalanie – wydzielanie 
szkodliwych substancji

Wiatrowa Czyste źródło odnawialnej energii. Wysokie koszty budowy i utrzymania. Instalacja 
wiatraków zajmuje rozległe obszary stracone dla 
rolnictwa.

Geotermalna Czyste źródło energii. Drogie instalacje, problemy przy utrzymaniu 
urządzeń. Odpowiednie skały występują w nie-
wielu miejscach na świecie.

Słoneczna Ogniwa słoneczne nie wymagają kon-
serwacji, są niezawodne

Do budowy ogniw fotowoltaicznych używa się 
pierwiastków toksycznych

Źródło: opracowanie własne.

1  Redukcja CO2, wspólny cel, różne drogi, Polska Izba Przemysłu Chemicznego, http://www.pipc.org.pl  [dostęp: 
21.04.2012].
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Tabela 2 
Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce

Rodzaj 
energii Przyczyny ograniczenia możliwości powstawania na terenie Polski

Energia 
Wiatrowa

Tylko w niektórych regionach kraju średnia prędkość wiatru przekracza 4 m/s, co stano-
wi minimalną prędkość startową większości elektrowni.

Energia 
słoneczna

Spośród 8760 godzin w roku w Polsce możemy liczyć na nasłonecznienie w przedziale 
1390 do 1900 godzin. W większej części kraju średnio roczne wynosi 1600 godzin, co 
stanowi 30%-40% długości dnia. Promieniowanie słoneczne całkowite w Polsce (suma 
promieniowania bezpośredniego i rozproszonego) wynosi maksymalnie 1 kW/m2 w wa-
runkach optymalnych (południe bez chmur, czyste niebo).

Energia 
geotermalna

W Polsce z geotermii można uzyskać około 4 mln t.p.u. rocznie. Przewaga wód o tempe-
raturze do 80 °C ogranicza ich wykorzystanie głównie w ciepłownictwie

Energia 
wodna

W Polsce tego typu elektrownia nie będzie miała nigdy zastosowania ze względu na brak 
większych przypływów i odpływów.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów z dnia  
10 listopada 2009 roku, Strategia energetyczna Polski do 2030 roku, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 
2009.

 
Celem rozważań jest ukazanie, iż ze względu na ograniczenia i brak możliwości szyb-

kiego rozwoju energii odnawialnej, konieczne jest stosowanie metod przejściowych, co 
pozwoli na stabilny i zrównoważony rozwój państw UE. Dodatkowo niezaprzeczalnym 
argumentem jest przedstawiona efektowność ekonomiczna, czyli opłacalność tego proce-
su na tym etapie rozwoju danego kraju, w tym Polski.  

Jednym z sześciu celów Polityki energetycznej Polski do 2030 roku jest wzrost bezpie-
czeństwa dostaw paliw i energii. Jednym ze sposobów realizacji tego celu w Polsce jest 
maksymalne zagospodarowanie metanu uwalnianego przy eksploatacji węgla w kopal-
niach. Dzięki zapisowi w ustawie Prawo energetyczne wprowadzono system wsparcia dla 
energii elektrycznej wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji w źródłach spalających 
metan uwalniany i ujmowany przy dołowych robotach górniczych2. Wsparcie wykorzy-
stania metanu jest uzasadnione ekologicznie i ekonomicznie, z jednej strony przez chęć 
uniknięcia niekorzystnych konsekwencji wypuszczenia go do atmosfery, a z drugiej strony 
dzięki niskim kosztom paliwa w porównaniu z jednostkami opalanymi gazem ziemnym 
lub węglem. Dodatkowo pozwoli to na zwiększenie bezpieczeństwa pracowników w ko-
palniach, jak również na potencjalne uniknięcie emisji ok. 340 mln m3 metanu do atmosfe-
ry rocznie. Rocznie w polskim górnictwie jest wyprowadzane około 810 mln m3 metanu, 
w tym 560 mln m3 na drodze wentylacyjnej i 250 mln m3 poprzez instalacje odmetano-
wania kopalń3. W miarę ograniczania CO2 zmniejszy się wykorzystanie węgla w Polsce. 
Nadmiar węgla można wykorzystać do otrzymania gazu jako źródło energii przyjazne 
środowisku zanim powstanie gazoport LNG w Świnoujściu lub zacznie się wykorzystanie 
gazu z łupków. Dlatego rozsądne będzie wykorzystanie tych możliwości do obecnego za-
potrzebowania na energię, w procesie przechodzenia na inne źródła wytwarzania energii, 
zgodnie z planem UE.  

2  Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2009 roku, Strategia energetyczna Polski do 2030 
roku, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009, s. 52.
3  B. Igliński, Technologie bioenergetyczne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 
2009, s. 43.
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Argumenty przemawiające za wykorzystaniem procesu termicznego 
węgla 

Podziemne zgazowanie węgla jako metoda bezpośredniej produkcji gazu pod ziemią 
znana jest już od drugiej połowy XIX wieku. Wtedy gaz otrzymywany na świecie miał 
wartość opałową rzędu 3,5 Mj/m3. Obecnie przy wykorzystaniu powietrza z odrobiną pary 
wodnej wynosi ok 5-8 Mj/m3, a dzięki stosowaniu mieszaniny tlenu z powietrzem dochodzi 
do 14 Mj/m3.4 Obecne analizy ekonomiczne tej technologii przedstawiają znacznie niższe 
nakłady inwestycyjne i koszty eksploatacyjne w porównaniu do tradycyjnej metody, czyli 
wydobycie węgla i zgazowanie w generatorze powierzchniowym. Proces gazyfikacji węgla 
nie musi się zakończyć na otrzymywaniu gazu syntezowego. Może on być poddawany dal-
szemu przerobowi w naziemnym reaktorze, w celu dalszej konwersji na wodór i CO2

5.
Ilość i jakość produkowanego gazu, stopień wykorzystania węgla w pokładzie i efek-

tywność ekonomiczna podziemnego zgazowania zależą od parametrów geologicznych 
i zastosowanej technologii prowadzenia procesu. Im większa głębokość zalegania węgla, 
tym oczywiście wyższe koszty dotarcia do pokładów węgla. Natomiast zastosowanie ga-
zyfikacji powoduje zmniejszenie ryzyka kontaktu z wodami podziemnymi, mniejszą de-
formację powierzchni oraz możliwość prac przy wyższym ciśnieniu, co przekłada się na 
lepszą jakość gazu. Proces termiczny wymaga dostępu do złóż węgla, który zostanie pod-
dany zgazowaniu przy pomocy otworów wiertniczych lub wyrobisk górniczych. Pozwala 
to wykorzystać ten proces w likwidowanej kopalni, gdzie stosuje się tradycyjną metodę 
eksploatacji głębinowej.

W ostatnich latach wprowadzono na szeroką skalę technikę wiertniczą, która pozwa-
la wykonywać wiercenia kierowane. Rozwiązanie to pozwala na udostępnianie złoża na 
znacznym obszarze, a tym samym na lepsze jego rozpoznanie, a także możliwość dłuż-
szej eksploatacji. Otwory kierowane pozwalają na lepsze kontrolowanie procesów i otrzy-
mywanie gazu o podwyższonej i w miarę stałej wartości opałowej. Opracowano wiele 
metod udostępniania złoża i prowadzenia zgazowania. Warta rozpowszechniania metoda 
występuje pod nazwą „Super Daisy Shaft”. Autorem tej metody jest Bohdan Żakiewicz. 
Gwarantuje ona6:
 – stałą kontrolę i produkcję jednorodnego gazu syntezowanego, 
 – wysoki stopień wykorzystania złoża za pomocą otworu wielkośrednicowego, odbiera-

nie ciepła z georeaktora i wyeliminowanie części zagrożeń dla środowiska. 
Metoda ta pozwala poza produkcją gazu także na odzysk z procesu części energii ciepl-

nej. Powyższa metoda jest najnowszym rozwiązaniem w tej dziedzinie i pozwala na dostęp 
do dowolnego miejsca w pokładzie oraz pełną kontrolę termicznego procesowania węgla7. 

Tradycyjne technologie górnicze wykorzystywane w górnictwie węglowym pozwalają 
wydobywać od kilkunastu do kilkudziesięciu procent zasobów. W przypadku procesu ter-
micznego węgla mamy lepsze wykorzystanie energii zmagazynowanej w węglu oraz daje 
nam to możliwość wykorzystania złoża niemożliwego do wydobycia konwencjonalnymi 
metodami. Technologia ta jest bezpieczniejsza dla środowiska naturalnego, niż tradycyjne 
wydobycie i przetwarzanie go w energię lub surowiec8. Najnowsze osiągnięcia w technice 

4  J. Palarski, Zgazowanie węgla, „Ecomanager” 2010, nr 5, s. 22.
5  G. Rossa, Podziemna gazyfikacja węgla kamiennego, Rurociągi, ”Polish Pipeline Journal” 2008, No. 3/53, s. 2.
6  J. Palarski, Zgazowanie …, op. cit, s. 23.
7 J. Paska, Wytwarzanie rozproszonej energii elektrycznej i ciepła, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 
2010, s. 58.
8  J. Palarski, op. cit., s. 22. 
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wiertniczej np. wiercenia kierowane umożliwiają realizację nowych i w pełni kontrolowa-
nych procesów termicznych węgla pod ziemią. Otrzymując w ten sposób wysokiej jakości 
gaz syntezowy odzyskuje się nadwyżkę ciepła z procesu.

W Polsce są duże szanse zgazowania węgla, ponieważ mamy duże zasoby węgla ka-
miennego i brunatnego. Korzystne pod kątem tej technologii są również warunki geo-
logiczne, w tym zaleganie pokładów węgla, który będzie możliwy do wykorzystania9. 
Zgodnie ze schematem 1 gaz syntezowy (DME) może powstać nie tylko z biomasy, ale 
także z węgla, gazu ziemnego, czyli surowców wewnątrz ziemi. Wyprodukowany gaz 
syntezowy może być wykorzystywany nie tylko jako energia, ale również jako surowiec 
dla przemysłu chemicznego oraz jako paliwo do napędów samochodowych10. Są to dodat-
kowe argumenty przemawiające za stabilnością zmian w sektorze energetycznym i odpo-
wiednimi przemianami dążącymi do ustabilizowania trendu zrównoważonego rozwoju na 
świecie. 

Argumentów za węglem jest wiele, między innymi:
 – duża dostępność surowca w Polsce i na świecie,
 – dojrzałość technologii węglowych, a dodatkowo ich rozwój pozwoli na radykalne 

ograniczenie emisji zanieczyszczeń, takich jak pył, dwutlenek siarki, czy tlenki azotu.
Dodatkowym argumentem jest ukierunkowanie na efektywność energetyczną. Bo-

wiem im mniej energii zużywamy, tym mniej dwutlenku węgla emitujemy. Przykładowo 
nasza rafineria w Gdańsku należy do najefektywniejszych energetycznie w Europie. Dla-
tego powinniśmy rozwijać czyste technologie węglowe.  

9  Załącznik do uchwały nr 202/2009, op. cit. 
10  M. Flekiewicz, Wykorzystanie DME do napędu pojazdów samochodowych, „Czysta Energia” 2011, nr 1, s. 21. 

Schemat 1 
Surowce wykorzystywane do produkcji DME

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Flekiewicz, Wykorzystanie DME do napędu pojazdów samo-
chodowych, „Czysta Energia” 2011, nr 1, s. 20.
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Argumenty przemawiające za wykorzystaniem metanu z powietrza 
wentylacyjnego

Metan jest gazem cieplarnianym, którego potencjał cieplarniany jest 21 razy więk-
szy niż CO2. Przedsiębiorstwa górnicze podejmują wysiłki techniczne i ekonomiczne 
dla zwiększenia wykorzystania uwalnianego i ujmowanego metanu. Liderem w Polsce 
w wykorzystaniu metanu, z kopalń jest Jastrzębska Spółka Węglowa. W roku 2010 ujęto  
ok.132 mln m3 metanu z czego 70% wykorzystano do wytwarzania energii. W roku 2010 
z ujętego metanu w JSW wyprodukowano 204 tys. MWh energii elektrycznej i 771 tys. GJ 
ciepła, co stanowi odpowiednio 22% i 79% zużycia tych mediów przez spółkę. W ciągu 
3-4 lat grupa JSW planuje zwiększyć do 95% wykorzystanie ujętego metanu do produkcji 
energii elektrycznej, również z zastosowaniem technologii CNG i LNG. 

Podmioty gospodarcze współpracują z instytutami naukowo-badawczymi w za-
kresie opracowania i wdrożenia technologii ujmowania metanu o niskiej koncentracji  
(0,1-0,35%) z powietrza wentylacyjnego, w celu gospodarczego wykorzystania. Metan wy-
korzystywany jest przez Kompanię Węglową, gdzie pracują obecnie 4 silniki gazowe zasila-
ne metanem. W kopalni Halemba – Wirek oraz Bielszowice są dwa agregaty prądotwórcze 
o mocy elektrycznej 543 kW i mocy cieplnej 703 kW każdy a kopalniach Knurów – Szczy-
głowice i Sośnica – Makoszowy pracują agregaty o mocy elektrycznej 1946 kW i mocy 
cieplnej 1937 kW każdy. Zespoły prądotwórcze zasilane metanem w roku 2010 wypro-
dukowały 23 579 MWh energii elektrycznej. Koszt, który Kompania Węglowa uniknęła 
przy zakupie energii elektrycznej i usług dystrybucji wyniosły 5,7 mln zł. Ilość uwolnio-
nego metanu w kopalniach  Kompanii Węglowej w roku 2010 wyniosła ok. 355 mln m3. 
W 2010 roku ujęto na powierzchnię w stacjach odmetanowania 75,33 mln m3 metanu. 
W 2010 roku z powyższych 75,33 mln m3 ujętego metanu zagospodarowano 57,91 mln m3 
tego gazu11. Kompania Węglowa także część metanu sprzedaje odbiorcom zewnętrznym. 
Również Katowicki Holding Węglowy wykorzystuje metan, na przykład w kopalni My-
słowice – Wesoła uruchomiono instalację kogeneracyjną opalaną metanem.

Dodatkowo metan jest atrakcyjny ekonomicznie ze względów ustawowych. Wynika 
to z faktu:
 – uzyskania efektu środowiskowego, czyli ograniczenia emisji metanu,
 – dopłat do energii z gazów kopalnianych z tytułu czerwonego certyfikatu,
 – uwolnienia dodatkowych limitów emisji dwutlenku węgla,
 – niskiego kosztu jego pozyskania (uboczny lub odpadowy produkt wydobycia węgla 

kamiennego) 
 – uzyskania efektów gospodarki skojarzonej.

Praktycznym dowodem na korzyści ekonomiczne ze stosowania tego procesu są licznie 
prowadzone prace nad opracowaniem nowych technologii i urządzeń do wykorzystania 
metanu. Przykładowo trwają prace nad katalitycznym przepływowym reaktorem rewer-
syjnym, adsorpcyjnym koncentratorem metanu, czy turbinami z katalitycznym spalaniem. 
Proces utleniania metanu od końca XX wieku jest znany jako bezemisyjne pozyskiwanie 
energii z gazu ziemnego. Przy wykorzystaniu czystego paliwa w wyniku usunięcia związ-
ku siarki metoda ta jest przyjazna środowisku przyczyniając się do pełniejszego wyko-
rzystania metanu w kopalniach. Katalityczne utlenianie pozwala na wykorzystanie gazów 
ubogich w metach jako źródło energii przyjazne środowisku przyczyniając się m.in. do 

11  A. Jaworski, Metan z kopalń węgla, czyli jak zagrożenie zamienić w korzyści, „Dziennik Gazeta Prawna” 30.06.2011,  
s. H4.
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szerszego wykorzystania metanu w kopalniach12. Możliwość wykorzystania utylizacji 
ubogich w metan mieszanin, jaką jest powietrze wentylacyjne kopalń uzależnione jest od:
 – rozwiązania technologicznego,
 – zastosowanego katalizatora  i stężenia metanu  w mieszaninie z powietrzem. 

Zaletą wykorzystania metanu z powietrza wentylacyjnego mającą wpływ na koszty 
jest nie tylko uniknięcie opłat za emisję metanu, ale również otrzymanie dodatkowych  
jednostek redukcji emisji, równoznaczne z uprawnieniami do emisji CO2, które można 
sprzedać na rynku wtórnym przez kopalnie. Jastrzębska Spółka Węglowa w 2008 roku 
zyskała w ten sposób 1 mln zł sprzedając limit CO2, dzięki ograniczeniu emisji metanu 
z odmetanowania kopalń i zagospodarowania go poprzez spalanie płomieniowe.

Prace udoskonalania technologii węglowej są wspierane ze środków Unii Europej-
skiej. Przykładem może być budowa 12 instalacji demonstracyjnych CCS. W Grupie 
„Tauron” jest planowany projekt elektrowni poligeneracyjnej z zastosowaniem częścio-
wej chemicznej sekwestracji CO2. Rozpoczęto wiele projektów o charakterze badawczym 
i z inicjatywy Europejskiego Instytutu Technologicznego rozpoczęto intensywne prace 
nad nowymi technologiami energetycznymi. W ramach tych projektów rozwijane będą 
technologie zgazowywania węgla i spalania w tlenie, które pozwolą na efektywniejsze  
wykorzystania surowca.

W Polsce, aby budować instalacje CCS potrzebna jest głównie motywacja i determi-
nacja przedsiębiorstw energetycznych, aby chciały to robić oraz zgoda administracji rzą-
dowej i samorządowej, która to powinna rozumieć i popierać. Społeczeństwo powinno 
być świadome, że  instalacje związane z CCS będą bezpieczne. Wdrożenie CCS to dla 
firm energetycznych być albo nie być w przyszłości. Także być lub nie być dla polskiej 
energetyki oraz polskiego górnictwa. Strategia Unii została jasno określona, że do 2020 
roku chce ograniczyć emisje dwutlenku węgla o 20%. Do 2020 roku liczba pozwoleń na 
emisję CO2 będzie maleć o 1,74% rocznie. czyli cena uprawnień do emisji będzie rosła. 
Na przykładzie Elektrowni Bełchatów kosztów zastosowania CCS, czyli wychwycenia 
i transportu CO2 to ok. 40 euro do każdej MWh, a do tego dojdzie koszt składowa CO2 
, którą szacuje się na ok. 5 zł za tonę CO2. Koszty dodatkowe (składowanie i transport) 
należy ograniczać, ale wsparcie CCS trzeba porównywać ze wsparciem finansowym wy-
twarzania energii ze źródeł odnawialnych.

1 maja 2008 roku rozpoczęły się prace nad projektem Proekologiczna technologia 
utylizacji metanu z kopalń. Finansowane jest ono ze środków Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka. W ramach projektu został określony poziom emisji metanu 
z powietrzem wentylacyjnym w polskich kopalniach. W kopalniach Jas - Mos (Jastrzę-
bie-Zdrój) wybudowano ujęcie metanu z szybu wentylacyjnego, umożliwiający podwyż-
szenie stężenia metanu w powietrzu wentylacyjnym, poprzez uzupełnienie gazami z od-
metanowania kopalni. Wybudowana w ramach projektu instalacja wielkolaboratoryjna 
pozwoliła na określenie parametrów prototypu przepływowego reaktora z katalitycznym 
wypełnieniem. Czynnikiem wpływającym na zastosowanie technologii jest ocena ekono-
miczna oraz zasady zrównoważonego rozwoju.

Kraj, który podpisze Protokół z Kioto zobowiązuje się do ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych. Każdy inwestor otrzymuje jednostki redukcji emisji, czyli ERU jednocze-
śnie z uprawnieniami do emisji CO2. Mogą one zostać sprzedane innym krajom, których 
uprawnienia są niewystarczające. Zakupione uprawnienie kupujący zalicza jako własną 
redukcję emisji. Kupione w ten sposób uprawnienia są tańsze od tych, które otrzymują 

12  M. Ściążko, Współspalanie biomasy i paliw alternatywnych w energetyce, Wydawnictwo Instytutu Chemicznej Przeróbki 
Węgla i Politechniki Śląskiej, Zabrze 2007, s. 74.
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w ramach  swoich  przydziałów bezpośredni emitenci CO2. Ich cena to 4-8 euro za tonę 
w stosunku do 22-25 euro za tonę uprawnień do emisji CO2 w zwykłym handlu emisjami. 
Metan z kopalń przelicza się na dwutlenek w następujący sposób: 1 tona metanu to 21 ton 
dwutlenku węgla. Ze względu na te ustalenia państw UE argument ekonomiczny jest nie-
zaprzeczalny, co widać w praktyce działań państw należących do UE. Dodatkowo dalsze 
podnoszenie limitów emisji CO2 skutkowałoby jeszcze większym wzrostem cen energii, 
a co za tym idzie również spadkiem konkurencyjności gospodarek, w tym gospodarki 
polskiej. Dlatego bez porozumienia globalnego, w którym będą uczestniczyć najwięksi 
światowi emitenci, mówienie o dalszej redukcji emisji CO2 nie ma sensu.

25 maja 2008 r. powstało w kraju naukowe Konsorcjum Utylizacji Metanu z Pokładów 
Węgla Podziemnych Kopalń utworzone przez Akademię Górniczo-Hutniczą, Politechnikę 
Wrocławską i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, co również potwierdza 
dostrzeżenie i słuszność zastosowania tej technologii w ramach zrównoważonego rozwoju 
i braku drastycznego przechodzenia do innych źródeł wytwarzania energii, głównie ze 
względów ekonomicznych.  

Podsumowanie

Dostęp do energii jest niezbędny dla zrównoważonego rozwoju. Dlatego w pierwszej 
kolejności najistotniejsze jest zapewnienie powszechnego dostępu do nowoczesnych usług 
energetycznych i jednocześnie poprawa efektywności energetycznej, a dopiero w drugiej 
kolejności zwiększenie udziału energii odnawialnej w globalnym „koszyku energetycz-
nym”, bowiem dostęp do energii ma znaczenie nie tylko dla konsumpcji, ale również 
dla generowania dochodów, które zapewniają stałe środki utrzymania. „Zrównoważona 
energia” jest wytwarzana i wykorzystywana w sposób, który wspiera rozwój ludzkości 
w aspekcie społecznym, gospodarczym i środowiskowym. Powinniśmy tworzyć nową 
energetyczną przyszłość, która wykorzysta siłę technologii i innowacji w służbie ludzko-
ści i środowiska. Zrównoważona energia oznacza dobrą gospodarkę, dobre środowisko 
i sprawiedliwość na świecie. 

Wszystkie państwa UE chcą dążyć do celu, którym jest redukcja emisji CO2. Nato-
miast różnią się tym, w jaki sposób należy to osiągnąć13. Niewątpliwie węgiel i gaz wciąż 
będzie używany w energetyce, zwłaszcza cieplnej. Dlatego, aby poradzić sobie z emisją 
dwutlenku węgla, należy to robić poprzez rozwijanie nowoczesnych technologii. Dodat-
kowo polityka klimatyczna UE powinna uwzględniać specyfikę miksów energetycznych 
poszczególnych krajów, a nie narzucać wszystkim państwom jedno kryterium energetycz-
ne. Komisja Europejska powinna w planach uwzględniać specyfikę konkretnych państw 
i strategie rozwoju, a przede wszystkim terminy wymaganych zmian dostosować do da-
nego kraju. Przykładowo, zgodnie z raportem Polityka energetyczna Polski do roku 2030 
roku jeszcze 52% energii produkowane będzie z węgla, a 7% z gazu. Dlatego zmiany 
w sposobie wytwarzanie energii i przejście na trend zrównoważonego rozwoju zgodnie 
z założeniami UE wymaga czasu. Dodatkowo takie argumenty, jak efektywność ekono-
miczna wytwarzania oraz możliwość stosowania produkcji wytworzonej do innych celów, 
jak i rozwój technologiczny pozostający w zgodzie z ekologią przemawiają za stabilnymi 
i przemyślanymi przemianami, które doprowadzą na ścieżkę zrównoważonego rozwoju 
świata.  

13  Polityka energetyczna Unii Europejskiej, Europejski Kongres Gospodarczy, http://www.eecpoland.eu [dostęp: 14.05.2012].
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Production of Energy Based on the Thermal Coal Process  
and Methane from Ventilation Air as an Element of Sustainable 
Energy Development of Poland

Summary

Poland, as other EU member states, has bound itself to limitation of CO2 emission. In 2013, 
we shall receive to 70 per cent of the average annual emission of the years 2005-2007. However, 
till 2020, emission allowances will diminish to the level of 10%. This will contribute to growth of 
importance of renewable materials and to a decline of importance of generating energy from coal. 
In their article, the authors present the problems of switching of the EU member states, including 
Poland, to environment-friendly energy sources. The objective of deliberations is to present the 
constraints of quick energy reorganisation of EU member states as well as the possibilities and 
chances for use of the existing technologies on the principle of sustainable development. Poland, 
as a country with large deposits of coal, may use the thermal coal process to produce syngas. In the  
article, there are shown the EU directive on CO2 reduction and presented methods of the thermal 
coal process. The authors also point out to the economic effectiveness of the described processes 
and arguments for stable and sustainable transformations in the energy sector of the EU member 
states. 

Key words: methods of energy production, renewable energy, thermal carbon process, sustainable 
energy development, economic efficiency.

JEL codes: A11, E2, F2, F59, L51, Q43
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Производство энергии, основанное на термической переработке 
угля и на метане из вентиляционного воздуха, как элемент 
устойчивого энергетического развития Польши

Резюме

Польша, так же как и другие государства-члены ЕС, обязалась ограничить эмиссию дву-
окиси углерода, CO2. В 2013 г. мы получим до 70% средней годовой эмиссии периода 2005-
2007 гг. Однако до 2020 года квоты на выбросы будут снижаться до уровня 10%. Это будет 
способствовать росту значения возобновляемого сырья и уменьшению значения получения 
энергии из угля. В статье представили проблемы перехода государств-членов ЕС, в том числе 
Польши, к проэкологическим источникам энергии. Цель рассуждений – указать ограничения 
быстрой энергетической реорганизации государств-членов ЕС, а также возможности и шан-
сы использования существующих технологий по принципу устойчивого развития. Польша 
как страна, обладающая большими ресурсами угля, может использовать процесс термиче-
ской переработки угля для произодства синтез-газа. В статье указана директива ЕС по во-
просу об ограничении эмиссии CO2, а также представлены методы процесса термической 
переработки угля. Указана также экономическая эффективность описанных процессов и ар-
гументы в пользу стабильных и устойчивых перемен в энергетическом секторе государств 
ЕС. 

Ключевые слова: методы производства энергии, возобновляемая энергия, процесс термиче-
ской переработки угля, устойчивое энергетическое развитие, экономическая эффективность. 

Коды JEL: A11, E2, F2, F59, L51, Q43
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INNOWACYJNOŚĆ W OCHRONIE ŚRODOWISKA

Streszczenie 

Innowacje są podstawowymi narzędziami umożliwiającymi zwiększenie dbałości o środowi-
sko, przy jednoczesnym utrzymaniu poziomu rozwoju. Ich znaczenie dla polityki ochrony środo-
wiska jest ogromne. Jednakże zjawisko to wywołuje dość dużo kontrowersji. Wynikają one z chęci 
połączenia dwóch przeciwstawnych podejść do tego zagadnienia, tj. z jednej strony jak najszer-
szego wykorzystania nowych technologii, a z drugiej możliwie jak największej redukcji ryzyka 
spowodowania szkód środowiskowych. Brak jednoznacznie sprecyzowanej teorii ekoinnowacji 
powoduje odmienne podejście do tego zagadnienia zarówno w teorii rozwoju zrównoważonego, 
jak i w jej implementacji. Żadne z nich nie wydaje się być dominującym. 

Słowa kluczowe: innowacje, innowacyjność, ochrona środowiska, błękitna gospodarka.

Kody JEL: Q56

Wstęp

Obecne trendy dotyczące ludzkiego stylu życia i gospodarowania, w długim okresie 
muszą ulec zmianie. Wynika to z licznych, prognozowanych zagrożeń. Wśród nich istotną 
rolę odgrywają problemy środowiskowe, które powodują konieczność wprowadzenia nie 
tylko nowych technologii produkcji i użytkowania dóbr, ale również zmiany podejścia do 
wzorców zachowań. Oznacza to potrzebę nowej innowacyjnej postawy wobec środowi-
ska.

Celem opracowania jest przedstawienie najważniejszych teoretycznych zagadnień 
związanych z innowacyjnością w ochronie środowiska. Zostało ono uzupełnione krótką 
charakterystyką postrzegania innowacyjności w wybranych nurtach ochrony środowiska.

Innowacyjność 

Innowacja to każda myśl, zachowanie lub rzecz, która jest nowa, tzn. jakościowo róż-
na od form istniejących1. Ponadto warto podkreślić, że innowacją jest tylko taka zmiana, 
która zostaje powszechnie zaakceptowana i wdrożona. Technologie, które nie są wykorzy-
stywane, pomimo ich stworzenia trudno jest uznać za innowacyjne. To jedynie wynalazki.

Jednakże innowacje nie dotyczą tylko produktów, ale również innych zjawisk gospo-
darczych i społecznych. W teorii wyróżnia się cztery podstawowe grupy innowacji: pro-
duktową, procesową, marketingową i organizacyjną2. 

1  G. Barnett, Innovation the Basis of Cultural Change, McGraw-Hill, New York 1953, s. 8, (za:) B. Bojewska, Zarządzanie 
innowacjami jako źródło przedsiębiorczości małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, SGH, Warszawa 2009, s. 156.
2  Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, Third Edition, OECD 2005, s. 47.
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Szczególnym rodzajem innowacji są ekoinnowacje, czyli takie, które powodują popra-
wę ochrony środowiska. Istnieje wiele różnych definicji tego rodzaju innowacji. Za jedną 
z bardziej użytecznych należy uznać opis przedstawiony przez Komisję Europejską, która 
określa je jako wszelkie formy działań zmierzające do znacznego i widocznego postępu 
w kierunku realizacji celów zrównoważonego rozwoju, poprzez ograniczenie oddziały-
wania na środowisko lub osiąganie większej skuteczności i odpowiedzialności w zakresie 
wykorzystania zasobów3. W opinii tej instytucji są one niezbędnym narzędziem umoż-
liwiającym: efektywne wykorzystywanie zasobów, konkurencyjność i tworzenie miejsc 
pracy4. Innowacje uznawane za przyjazne dla środowiska powinny ponadto spełniać co 
najmniej jedno z trzech poniższych kryteriów: poprawiać efektywność wykorzystywa-
nych zasobów (w tym energii), zmniejszać presję na środowisko oraz prowadzić do zmia-
ny systemu wartości (poprzez odchodzenie od konsumpcji na rzecz jakości życia)5. 

Innowacja jest więc efektem pewnego procesu twórczego, który tworzy nową wartość. 
Stworzenie i jej wdrożenie wymaga wielu wysiłków, które nie wszyscy są w stanie lub 
mają chęć podejmować. Z tego powodu istotne znaczenie dla gospodarki ma innowacyj-
ność, którą należy zdefiniować jako zdolność do wytwarzania, wdrażania i absorpcji in-
nowacji. Polityka innowacyjności może być realizowana jedynie w tych społeczeństwach 
i obszarach, w których skłonność ta jest wysoka. Może się ona różnić w zależności od ba-
danego obszaru i sektora gospodarki. Na tym samym terenie inaczej może się kształtować 
innowacyjność związana z technologiami komunikacyjnymi, a inaczej dotycząca innowa-
cji w ochronie środowiska. Dlatego też, ważne jest nie tylko określenie, jakie innowacje 
są możliwe do osiągnięcia, ale również czy zostaną one zastosowane przez producentów 
i zaakceptowane przez konsumentów.

Innowacyjność może być analizowana na poziomie mikro- i makroekonomicznym. 
W tym drugim aspekcie oznacza ona nowe myślenie o rozwoju kraju, które tworzy nowe 
wartości6.

Bariery rozwoju innowacyjności

Wyróżnić można trzy podstawowe czynniki powodujące niechęć do podejmowania 
działań innowacyjnych. Należą do nich: ograniczenia instytucjonalne, brak środków fi-
nansowych oraz niska skłonność do ryzyka.

Czynniki instytucjonalne dzieli się na dwie grupy – twarde oraz miękkie. Do pierwszej 
z nich należy zaliczyć tradycyjnie pojmowane instytucje oparte na formalnych zasadach 
funkcjonowania, a do drugiej – systemy nieformalne. Braki zarówno w pierwszej, jak 
i drugiej grupie powodują poważne ograniczenia w rozwoju innowacyjności. W pierwszej 
grupie czynnikami opóźniającymi rozwój są: niedostosowane instytucje państwa, np. brak 
organów promujących rozwój nowych rozwiązań, lub niedostatecznie chroniących pra-
wa autorskie oraz brak rozwiązań systemowych promujących innowacyjność gospodarki. 
W tym zakresie istotne znaczenie ma rozwój odpowiedniego systemu prawnego, który 
będzie ułatwiał, a nawet promował rozwiązania innowacyjne.

3  Competitiveness and Innovation Framework Programme (2007-2013), Komisja Europejska, Bruksela 2007.
4  Wkład polityki regionalnej w zrównoważony wzrost w ramach strategii „Europa 2020”, Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Komisja Europejska, Bruksela, COM (2011) 17 wersja ostateczna, s. 10.
5  K. Prandecki, Kształtowanie polityki ochrony środowiska i polityki energetycznej – refleksje w perspektywie 2020, (w:) 
Płowiec U. (red.), Innowacyjna Polska w Europie 2020. Szanse i zagrożenia trwałego rozwoju, PWE, Warszawa 2010,  
s. 425-426.
6  U. Płowiec, Refleksje o innowacyjności Polski w perspektywie 2020 r., „Ekonomista” 2010, nr 5, s. 657.
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Znacznie mniej uwagi poświęca się ograniczeniom w ramach instytucji nieformalnych. 
Zaliczyć do nich można odpowiedni system wartości, który może powstać dzięki stwo-
rzeniu narodowego systemu innowacyjności7. System ten opiera się na stymulacji skłon-
ności do podejmowania działań innowacyjnych wynikającej z występowania odpowied-
nich bodźców, np. konkurencyjności gospodarki. Może być on kształtowany przez szereg 
czynników, do których przede wszystkim należy zaliczyć: kulturę; odpowiednią edukację, 
stymulującą przedsiębiorczość i kreatywność społeczeństwa; dostęp do informacji. Brak 
jednego z tych czynników w sposób istotny powoduje ograniczenie chęci i umiejętności 
społeczeństwa do podejmowania inicjatyw zmierzających do tworzenia i wprowadzania 
innowacyjnych rozwiązań.

Wyzwania związane z dostępem do kapitału są szeroko opisywane w literaturze8. 
Stworzenie i sprzedaż nowego produktu wiąże się z koniecznością poniesienia znacz-
nych nakładów finansowych związanych nie tylko ze stworzeniem prototypu, ale również 
z wdrożeniem go do produkcji, a także wypromowaniem. Dostęp do środków finanso-
wych jest istotnym elementem innowacyjności, jednakże nie jest on barierą uniemożli-
wiającą rozwój nowych technologii i procesów. Istnieje wiele możliwości pozyskania 
kapitału. Najczęściej wykorzystywane procedury, takie jak kredyt bankowy, czy leasing 
są w tym przypadku trudno dostępne, ponieważ innowacje wiążą się z dużym ryzykiem fi-
nansowym, a więc niechęcią instytucji do jego ponoszenia. Z drugiej strony istnieje wiele 
organizacji wspierających przedsięwzięcia obarczone wysokim stopniem ryzyka. Należą 
do nich zarówno podmioty publiczne (krajowe i międzynarodowe), jak i prywatne (przed-
siębiorstwa, fundacje, aniołowie biznesu itp.). Duża liczba tych podmiotów powoduje, że 
szansa na znalezienie środków finansowych nie stanowi głównej przeszkody w rozwoju 
innowacyjności, chociaż z pewnością ograniczenia w dostępie do kapitału należy zaliczyć 
do podstawowych barier rozwoju innowacji.

Znacznie większy problem stanowi wspomniane już ryzyko. Historia dowodzi, że 
większość wynalazków powstała na zasadzie prób i błędów, tj. wizji autorów, która była 
urzeczywistniana poprzez wielokrotnie modyfikowane eksperymenty. Takie podejście po-
woduje, że trudno jest przewidzieć sukces oraz moment, w którym on nastąpi. Ponadto, 
nawet dobre założenia teoretyczne mogą okazać się niewystarczające do rozpropagowania 
wynalazku lub też poprawienia istniejącego. W upowszechnieniu wielu idei przeszkadzać 
może również bieżąca sytuacja na rynku, powodująca, że w danym momencie wdrożenie 
odpowiedniego projektu jest nieopłacalne (bo będzie znacznie droższy od tańszych, ale 
np. gorszych jakościowo substytutów). Rodzajów ryzyka, które towarzyszą innowacyjno-
ści jest wiele. W przypadku ochrony środowiska dochodzi jeszcze dodatkowy jego rodzaj, 
który często nie jest uwzględniany w typowej działalności gospodarczej, tj. wpływ pro-
duktu oraz procesów jego produkcji i utylizacji na środowisko.

W przypadku stosowania nowej, niesprawdzonej technologii lub produktu, ryzyko 
spowodowania istotnych szkód w środowisku jest dość duże. Wynika to z braku możli-
wości określenia wszelkich konsekwencji jego stosowania. Zdarzają się nawet sytuacje, 
w których projekty przyjazne środowisku okazują się w dłuższym okresie  powodować 
znaczne negatywne konsekwencje. Z tego powodu ryzyko wdrożenia dobra przyjaznego 
środowisku jest znacznie wyższe.

7  U. Płowiec, Kształtowanie gospodarki i społeczeństwa odpowiadających cywilizacji wiedzy, (w:) Innowacyjna Polska 
w Europie 2020. Szanse i zagrożenia trwałego rozwoju, op. cit., s. 247.
8  Por. m.in.: J.K. Solarz, Innowacyjność finansowa nowym elementem potencjału rozwojowego kraju, (w:) Innowacyjna 
Polska w Europie 2020. Szanse i zagrożenia trwałego rozwoju, op. cit., s. 173-200; P. Głodek, P. Pietras, Finansowanie 
komercjalizacji technologii i przedsięwzięć innowacyjnych opartych na wiedzy, PARP, Warszawa 2011.
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Ryzyko wiąże się z niepewnością, którą można wyrazić poprzez podanie wartości 
prawdopodobieństwa. Ryzyko definiowane jest jako wielkość wynikająca z pomnożenia 
wartości prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia niekorzystnego przez skutki tego 
zdarzenia (np. liczbę ofiar, czy też wartość straconego mienia). Tak więc ryzyko moż-
na zmniejszyć, redukując prawdopodobieństwo zdarzenia i/lub zmniejszając jego skutki. 
Jednakże nie powinno być ono ograniczane jedynie do matematycznych obliczeń, ale rów-
nież powinno uwzględniać społeczne nastroje, a w szczególności wzburzenie. To ostanie 
zjawisko może doprowadzić do podjęcia lub zaniechania inicjatyw, niezależnie od rzeczy-
wistego ryzyka wiążącego się z nimi9. Wspomniana techniczna definicja ryzyka odnosi się 
jedynie do wąskiego, negatywnego podejścia do tego zjawiska. Warto jednak podkreślić, 
że w literaturze stosuje się również szerokie (neutralne) podejście pokazujące ryzyko nie 
tylko jako zagrożenie, ale również jako szansę. W tym drugim przypadku oznacza ono 
„możliwość uzyskania efektu różniącego się od oczekiwanego”10.

Na podstawie teorii ryzyka w ochronie środowiska stosuje się zasadę przezorności 
(ostrożności). Po raz pierwszy została ona sformułowana na konferencji w Rio de Janeiro 
w 1992 r. Stanowi ona art. 15 Deklaracji z Rio, w którym zapisano: „Wszystkie państwa 
powinny szeroko zastosować zapobiegawcze podejście w celu ochrony środowiska, ma-
jąc na uwadze ich własne możliwości. Tam, gdzie występują zagrożenia poważnymi lub 
nieodwracalnymi zmianami, brak całkowitej naukowej pewności nie może być powodem 
opóźniania efektywnych działań, których realizacja prowadziłaby do degradacji środowi-
ska”11. Takie pierwotne, rozumienie tej zasady jest jak najbardziej wskazane, ponieważ 
zaleca ostrożne podejście do niesprawdzonych technologii, przy jednoczesnym dopusz-
czeniu niesprawdzonych do końca rozwiązań, dających szansę na zmniejszenie istnieją-
cych negatywnych skutków środowiskowych. Jest to słuszne podejście, ponieważ zawsze 
lepiej (i taniej) jest zapobiegać zanieczyszczeniom, niż reagować na powstałe szkody. 
Jednakże od czasu szczytu w Rio sformułowano szereg innych definicji zasady przezor-
ności12. Niektóre z nich wprowadzają bardzo restrykcyjne, wręcz niemożliwe w realizacji 
podejście do zanieczyszczenia środowiska. Polega ono na dążeniu do zablokowania wdro-
żenia wszelkich inicjatyw, których skutki środowiskowe nie są w pełni znane. W prakty-
ce zawsze występuje ryzyko zaistnienia szkody, więc omawiana zasada powinna być tak 
interpretowana, aby umożliwiać ochronę środowiska, przy jednoczesnym uwzględnianiu 
potrzeb ludzkich i niedoskonałości istniejących technologii. 

W wielu krajach zasada przezorności stanowi element prawa. Często przybiera ona 
restrykcyjną formę. Za taką można uznać m.in. przepisy obowiązujące w Polsce: „Kto po-
dejmuje działalność mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko, jest obowiązany do 
zapobiegania temu oddziaływaniu”13. Tak sformułowane prawo może być uzasadnieniem 
do braku podejmowania jakichkolwiek działań, w tym również przyjaznych środowisku. 
Jest to szczególnie wyraźne w przypadku innowacji, ponieważ niezwykle trudno jest okre-
ślić wszelkie korzyści oraz konsekwencje ich zastosowania. Za przykład może posłużyć 
prowadzenie badań nad żywnością genetycznie modyfikowaną, które w opinii wielu orga-
nizacji (np. Federacji Zielonych) właśnie w imię zasady ostrożności nie powinny być pro-
wadzone. Faktem jest, że niektóre organizmy modyfikowane genetycznie (GMO) powo-
dują skutki uboczne, nieprzyjazne dla człowieka i środowiska (np. zwiększoną podatność 
na alergie), ale większość z nich przynosi wiele korzyści gospodarczych i społecznych,  

9  J. Wolanin, Zarys teorii bezpieczeństwa obywateli, Danmar, Warszawa 2005, s. 23-29.
10  K. Jajuga (red.), Zarządzanie Ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 13.
11  Art. 15, Deklaracja z Rio, http://www.mipe.oswiata.org.pl/rozwoj/doc/deklaracja_z_rio.pdf [dostęp: 17.04.2012].
12  C.R. Sunstein, Laws of Fear, Cambridge University Press, New York 2005, s. 18.
13  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).
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np. tzw. złoty ryż. Oznacza to, że nie powinno się negować rozwoju takich produktów, 
a jedynie przyglądać im z należytą uwagą, a więc zamiast restrykcyjnej, stosować wraż-
liwą zasadę przezorności. W efekcie prowadzonej dyskusji, w Polsce nie ma komplekso-
wego prawa regulującego badania, zasady wprowadzania GMO do środowiska, czy zna-
kowania produktów tego typu, co powoduje brak możliwości świadomego wyboru przez 
konsumentów, a więc straty społeczne. 

Innym przykładem błędnego zastosowania zasady ostrożności może być niemieckie 
weto wobec technologii napromieniowywania produktów spożywczych w celu zabijania 
bakterii. Jego konsekwencją jest znaczne ograniczenie stosowania tej technologii w Unii 
Europejskiej. Jej zastosowanie mogłoby zapobiec m.in. niemieckiej epidemii bakterii  
E. coli z pierwszej połowy 2011 roku. 

Promowanie innowacyjności i stosowanie zasady ostrożności powoduje pewnego 
rodzaju sprzeczność polegającą na konieczności udowodnienia braku szkodliwości (lub 
mniejszego jego stopnia w porównaniu do innych rozwiązań) dla środowiska innowacji, 
która jeszcze nie została wdrożona w życie. Jest to istotne z dwóch powodów. Po pierw-
sze, nie da się w pełni ocenić wszelkich rodzajów ryzyka bez stworzenia i zastosowania 
produktu. Ponadto, w przypadku podejrzenia istnienia zagrożenia, w większości przypad-
ków, nie da się w pełni udowodnić jego braku bez podjęcia badań empirycznych. 

Zasada ostrożności wynika z dążenia ludzkości do minimalizacji ryzyka i osiągnięcia 
jak największego poziomu bezpieczeństwa. Jednakże jej powszechne stosowanie powo-
duje stan pewnego rodzaju utopii, ponieważ z jednej strony niemożliwym jest uniknięcie 
wszelkiego rodzaju zagrożeń, a z drugiej, poprzez zaniechanie działań, tracimy wiele po-
tencjalnych szans14. Najbardziej jest to widoczne w sytuacjach zagrożenia, kiedy warto 
podjąć działania dające cień szansy na rozwiązanie problemu, niż czekać na odkrycie no-
wego mniej szkodliwego rozwiązania. Za przykład mogą posłużyć wydarzenia z 2010 r., gdy 
w Zatoce Meksykańskiej zatonęła platforma Deepwater Horizon, uwalniając do oceanu 
ogromne ilości ropy. Oczyszczanie wody z tego zanieczyszczenia odbywało się na różne 
sposoby, m.in. za pomocą środków chemicznych, które również są uznawane za szkodli-
we dla środowiska morskiego. Część organizacji ekologicznych, powołując się na zasadę 
ostrożności protestowała przeciwko takim rozwiązaniom. Jednakże warto się zastanowić, 
czy pominięcie tej metody nie spowodowałoby znacznie gorszych konsekwencji, niż jej 
zastosowanie? Obecnie nie da się jednoznacznie na to pytanie odpowiedzieć. Wydaje się 
więc, że zamiast negatywnego podejścia do technologii nakazującego powstrzymywanie 
się od działań o nikłym prawdopodobieństwie wystąpienia, bardziej należałoby podkre-
ślać dołożenie wszelkiej staranności na rzecz jak największej dbałości o środowisko, czyli 
osiągnięcie tego samego efektu poprzez pozytywne podejście. Taka zmiana nie mogłaby 
usprawiedliwiać braku podejmowania rozwiązań, a umożliwiałaby karanie za opieszałość 
w podejmowaniu działań prewencyjnych.

Innowacyjność w wybranych koncepcjach ochrony środowiska

Współcześnie można wyróżnić trzy podstawowe podejścia do ochrony środowiska 
opierające się na promowaniu innowacyjności. Należą do nich: koncepcja zrównoważo-
nego rozwoju oraz modyfikujące ją idee E.U. von Weisäckera i G. Pauliego.

Koncepcja zrównoważonego rozwoju opiera się na innowacyjnym podejściu do ochro-
ny środowiska. Podstawowym tego przejawem jest proces włączania problemów środo-

14  A. Giddens, Klimatyczna Katastrofa, Prószyński i S-ka, Warszawa 2010, s. 70.
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wiskowych do gospodarki, które wcześniej były przede wszystkim traktowane jako efek-
ty zewnętrzne. Ponadto, główne założenia tej koncepcji, tj. trwałość rozwoju w długim 
okresie czasu, uwzględniająca gospodarcze, społeczne i środowiskowe aspekty rozwoju, 
również należy uznać za innowacyjne15. Obecnie taki sposób postrzegania środowiska jest 
powszechnie stosowany. Jednakże jeszcze na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku 
był z trudem akceptowalny. 

Warto zwrócić uwagę, że cele, które mają być zrealizowane za pomocą tej koncepcji 
wymagają radykalnych zmian gospodarczych i społecznych, a więc powszechnego zasto-
sowania innowacji. Dotyczy to nie tylko nowych produktów i sposobów ich wytwarzania, 
ale szeroko pojętych zmian w sferze społecznej, zmierzających do redukcji konsumpcji16. 
Wyzwanie to jest bardzo trudne do zrealizowania, ponieważ wymaga całkowitego od-
wrócenia potrzeb społecznych tj. zahamowania nieposkromnionej konsumpcji, która jest 
ograniczana jedynie zdolnością nabywczą jednostek. Współczesna gospodarka i kultura 
opierają się na idei posiadania jak największej ilości dóbr. Tak więc przekonanie ludzi do 
zmiany tych zachowań będzie wymagało innowacyjnego podejścia do procesów gospoda-
rowania w skali makro. Zmiany te są na tyle szeroko zakrojone, że wielu autorów postu-
luje konieczność przebudowy nie tylko systemu gospodarczego, ale również społecznej 
hierarchii sprawowania władzy. W szczególności postuluje się konieczność stworzenia 
nowych, ponadnarodowych, a nawet globalnych ośrodków sprawowania władzy17. Takie 
podejście budzi jednak niepokój ze strony rządzących oraz społeczeństwa, które nie jest 
przekonane o konieczności podejmowania tak gwałtownych zmian. Powoduje to trudno-
ści ze znalezieniem gospodarki, która nawet w długim okresie czasu dawałaby nadzieję na 
przestawienie się na tory trwałego rozwoju. Inicjatywy dotyczące budowy niskoemisyjnej 
gospodarki na terenie Unii Europejskiej18 uznaje się za początek takich przemian. Jed-
nakże strategia ta jest jeszcze na zbyt wczesnym stadium projektowania, aby można było 
mówić z przekonaniem o szansach jej wdrożenia w życie.

E.U. von Weizsäcker napisał dwie książki o podobnych tytułach (Factor Four19 i Fac-
tor Five20), które opierają się na założeniu o konieczności zwiększenia efektywności go-
spodarowania zasobami poprzez wdrażanie innowacji. Postulowane odmaterializowanie 
produkcji i konsumpcji ma nastąpić poprzez podwojenie dobrobytu przy dwukrotnym 
zmniejszeniu zużycia zasobów naturalnych. W ramach tej koncepcji przewiduje się: ogra-
niczenie skali zużywania zasobów; zwiększenie okresu użytkowania produktów, infra-
struktury i opakowań oraz optymalizację użytkowania produktów poprzez zmiany wła-
sności (dzierżawienie, wspólne korzystanie itp.)21.

Koncepcja mnożnika 4 jest możliwa do zastosowania w wielu sektorach gospodarki 
nawet bez wprowadzania rewolucyjnych zmian. Jedynie koniecznym jest doprowadze-

15  S. Dresner, The Principles of Sustainability, Earthscan, London, 2002, s. 31-37.
16  D. Kiełczewski, Koncepcja trwałej i zrównoważonej konsumpcji, (w:) B. Poskrobko, S. Kozłowski (red.), Zrównoważony 
rozwój. Wybrane problemy teoretycznie i implementacja w świetle dokumentów Unii Europejskiej, Komitet „Człowiek 
i Środowisko” przy Prezydium PAN, Białystok-Warszawa 2005, s. 123-124.
17  Por. m.in.: J. Sachs, Nasze wspólne bogactwo, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 320-326; D. Esty,  
M. Ivanova, Globalisation and Environmental Protection: A Global Governance Perspective, (w:) F. Wijen, K. Zoeteman, 
J. Pieters (red.), A Handbook of Globalisation and Environmental Policy, Edward Elgar, Cheltenham 2005, s. 627-648.
18  Plan działania prowadzący do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r., Bruksela 8.3.2011, 
KOM(2011) 112 wersja ostateczna.
19  E. U. Weizsäcker, A. B. Lovins, L. H. Lovins, Mnożnik cztery. Podwojony dobro byt - dwukrotnie mniejsze zużycie zasobów 
naturalnych, Wydawnictwo Rolewski, Toruń 1999.
20  E. U. Weizsäcker, K. Hargroves, M. H. Smith, Ch. Desha P. Stasinopoulos, Factor Five, Earthscan, UK and Droemer, 
Germany 2009.
21  S. Kozłowski, Ekorozwój. Wyzwanie XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 344.
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nie do zmiany sposobu myślenia, co niekiedy bywa znacznie trudniejsze niż wdrożenie 
nowego produktu. Mnożnik pięć jest rozwinięciem tych tez na całą gospodarkę, co ma 
umożliwić wdrożenie koncepcji zrównoważonego rozwoju.

Błękitna gospodarka22 to tytuł książki G. Pauli, która ukazała się w 2010 roku. Praca 
ta nie jest próbą całkowitej zmiany porządku świata, który prowadziłby do ominięcia za-
grożeń środowiskowych, ale jedynie wskazania nowych kierunków, które mogą rozwią-
zać niektóre z problemów współczesnej cywilizacji. Głównym założeniem proponowa-
nych działań jest walka z bezrobociem. Autor zakłada, że w perspektywie 2020 r. poprzez 
powszechne zastosowanie proponowanych 100 innowacji uda się stworzyć dodatkowe  
100 milionów miejsc pracy. Ponadto przedstawione procesy innowacyjne są przyjazne dla 
środowiska.

Główną zaletą tej książki jest nowe innowacyjne podejście od procesów gospodarowa-
nia. Koncepcja zrównoważonego rozwoju opiera się na zasadzie zachowania zasobów  na 
rzecz przyszłych pokoleń. Błękitna gospodarka skłania się ku regeneracji. Jest to realizo-
wane za pomocą tzw. procesów kaskadowych, które dążą do minimalizacji powstawania 
odpadów. Oznacza to, że substancja lub energia będąca produktem ubocznym w jednym 
procesie wytwórczym może być wykorzystana w innym. W ten sposób znacząco udaje się 
zredukować ilość powstających odpadów bez konieczności wydatkowania pracy i energii 
w procesach recyklingu23.

Przedstawione w książce innowacje pokazują, że powyższe, kaskadowe podejście jest 
możliwe do zastosowania. Istotnym jest również, że te rozwiązania nie są całkowicie teo-
retycznymi, ale zostały już przetestowane w praktyce lub w momencie publikacji były 
w fazie wdrażania.

Istotnym elementem błękitnej gospodarki jest brak konieczności ingerencji w istnie-
jące systemy polityczne i gospodarcze. Przedstawiane projekty są opłacalne z punktu wi-
dzenia neoklasycznej ekonomii. Bardzo często ich zastosowanie opiera się na dużej skali 
produkcji, tj. zastosowaniu określonych procedur przez całą lokalną społeczność. To po-
woduje, że bardziej wiążą się one z ideą glocal24, ale nie przeszkadza to w wykorzystaniu 
ich przez korporacje transnarodowe. Przedstawione rozwiązania nie wymagają wsparcia 
państwa, ani konieczności tworzenia dodatkowych rozwiązań prawnych. Mogą być one 
realizowane w oparciu o istniejące reguły, co powoduje, że mają duże szanse powodzenia 
i jedynie od woli ludzkiej i skłonności do innowacyjności zależy, czy powstanie zakładane 
100 milionów nowych miejsc pracy. Jest to wielce prawdopodobne, ponieważ na stronie 
internetowej poświęconej tej tematyce przedstawiono efekty ich wdrożenia25.

Założenia błękitnej gospodarki próbuje się również wprowadzić w życie w skali ma-
kroekonomicznej. Eksperyment jest prowadzony na terenie Królestwa Butanu od czerwca 
2011 r., kiedy to popisano Porozumienie z Thimphu ustanawiające wskaźnik narodowe-
go szczęścia brutto (Gross National Happiness – GNH)26. Jednakże traktowanie tej kon-
cepcji jako sposobu na rozwiązanie problemów cywilizacyjnych świata jest zbyt dużym 
uogólnieniem. Daje ona szansę na sukces w wielu sektorach działalności gospodarczej. 

22  G. Pauli, The Blue Economy, Paradigm Publications, Taos 2010.
23  Ibidem, s. XXIX-XXX i s. 7-10.
24  Koncepcja glokalizacji najczęściej opisywana jest poprzez slogan „działaj lokalnie, myśl globalnie”, co oznacza 
zwiększenie wysiłku i pracy na rzecz lokalnej społeczności. Zazwyczaj przynosi to najlepsze efekty, przy jednoczesnym 
uwzględnianiu wpływu tych działań na procesy globalne. Por. A. R. Edwards, Thriving Beyond Sustainability, New Society 
Publishers, Gabriola Island 2010, s. 25-46.
25  The Blue Economy Innovations, http://www.blueeconomy.eu [dostęp: 17.04.2012].
26  The Thimphu Consensus i Report on the Foundation Meeting of the GNH Fund, 
http://www.zeri.org [dostęp: 17.04.2012].
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Jednakże całościowe podejście do gospodarki w oparciu o jej założenia wydaje się być 
utopijnym.

Podsumowanie

Innowacyjność stanowi jeden z podstawowych filarów nowoczesnego podejścia do 
środowiska. Jej zastosowanie napotyka szereg barier, które utrudniają, lecz nie uniemożli-
wiają wdrożenia różnych rodzajów innowacji. Ich ominięcie powoduje powstanie różnych 
podejść do tego zagadnienia. W każdym z przypadków można wyróżnić wady i zalety. 
Niestety, żadna z idei nie gwarantuje rozwiązania problemów cywilizacyjnych, a jedynie 
przybliżenie się do tego celu. Oznacza to konieczność dalszego poszukiwania innowa-
cyjnych rozwiązań w skali makroekonomicznej umożliwiających jak najlepsze stawienie 
czoła przyszłym zagrożeniom.
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Innovativeness in Environmental Protection

Summary

Innovations are the principal instruments for increasing the level of environmental protection 
and maintaining the level of development at the same time. Their importance for environmental 
policy is enormous. However, this causes a lot of controversies. They arise from the desire to com-
bine two opposite approaches to this issue, namely, on the one hand, to make the best use of new 
technologies, and, on the other hand, to make the greatest possible reduction of environmental risk. 
Lack of a definite theory of eco-innovation results in different approaches to the issue, both in the 
theory and practice. None of them seems to be more important than others.

Key words: innovation, environmental protection, blue economy.

JEL codes: Q56

Инновационность в защите окружающей среды

Резюме 

Инновации – основные инструменты, дающие возможность повышения заботы об окру-
жающей среде при одновременном сохранении уровня развития. Их значение для политики 
защиты окружающей среды огромно. Однако это явление вызывает довольно много споров. 
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Они вытекают из желания объединить два противоположных подхода к этому вопросу, т.е.,  
с одной стороны, по возможности самого широкого использования новых технологий, с дру-
гой же – по возможности самого большого уменьшения риска принести вред окружающей 
среде. Нехватка однозначно четко определенной теории инноваций вызывает неодинаковый 
подход к этому вопросу как в теории устойчивого развития, так и в ее внедрении. Ни один из 
них не представляется доминирующим. 

Ключевые слова: инновации, инновационность, защита окружающей среды, синяя эконо-
мика.

Коды JEL: Q56
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WYKORZYSTANIE KONCEPCJI „SMART CITIES”  
DO ANALIZY ZRÓWNOWAŻENIA ROZWOJU 
WYBRANYCH REGIONÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Streszczenie

W artykule podjęto próbę zastosowania koncepcji Smart cities do analizy kształtowania się 
sytuacji ekonomiczno-społecznej wybranych najbogatszych i najbiedniejszych regionów Unii  
Europejskiej. Wykorzystano w tym celu tzw. wskaźnik globalnej użyteczności oparty na współ-
czynnikach użyteczności cząstkowych, z których każdy wyraża kształtowanie się sytuacji da-
nego regionu w określonym aspekcie rozwoju, przy czym do analizy wykorzystano konkret-
ne wskaźniki zarówno o „twardym” (np. PKB per capita), jak również „miękkim” charakterze  
(np. liczba łóżek szpitalnych na 1000 mieszkańców). Z uwagi na ograniczony dostęp do danych, 
analiza została ograniczona tylko do wybranych dostępnych wskaźników, a zmiany wartości pozo-
stałych wydają się w niektórych przypadkach mało prawdopodobne. Z przedstawionych powyżej 
powodów do otrzymanych rezultatów analiz należy podchodzić z dużą dozą ostrożności. W przy-
szłości Eurostat zamierza publikować więcej danych dotyczących kształtowania się tego rodzaju 
wskaźników, dzięki czemu będzie możliwe przeprowadzenie bardziej kompleksowych badań pro-
blematyki.

Słowa kluczowe: koncepcja Smart cities, zrównoważony rozwój, regiony UE, wskaźniki „twarde” 
i „miękkie”, użyteczność całkowita, użyteczności cząstkowe.

Kody JEL: O10, L31

Wstęp

Koncepcja Smart cities została rozwinięta w związku z prowadzoną przez Unię Eu-
ropejską polityką zrównoważonego rozwoju, której głównym celem jest zapewnienie 
społeczeństwom krajów członkowskich ugrupowania możliwości uzyskania efektów 
rozwojowych z uwzględnieniem priorytetów polityki klimatycznej, a w szczególności: 
redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz ich negatywnych skutków, a także zbudowa-
nia gospodarki opartej na wiedzy i efektywnym wykorzystaniu istniejących zasobów 
czynników wytwórczych. Koncepcja Smart cities znajduje zastosowanie przede wszyst-
kim w odniesieniu do miast, które charakteryzują się specyfiką w zakresie funkcjono-
wania i rozwoju. W niniejszej publikacji podjęto próbę wykorzystania koncepcji „Inte-
ligentnych miast” do analizy zrównoważonego rozwoju regionów UE. Z praktycznym 
zastosowaniem tej koncepcji wiąże się jednak wiele problemów, z których za najważ-
niejsze można uznać problemy z dostępnością do odpowiednich danych statystycznych, 
a także opór władz regionalnych wobec proponowanych rozwiązań w zakresie zrówno-
ważonego rozwoju.
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Istota i zasadnicze elementy koncepcji Smart cities

Z inteligentnym regionem/miastem mamy do czynienia w sytuacji, gdy inwestycje 
w kapitał ludzki i społeczny oraz w tradycyjną (transport) i nowoczesną infrastrukturę 
w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (Information and Communica-
tions Technology – ICT) stanowią siłę napędową wzrostu gospodarczego oraz wysokiej 
jakości życia, na bazie szeroko rozumianego, efektywnego zarządzania zasobami natural-
nymi poprzez rządzenie partycypacyjne1. Inteligentnym (zrównoważonym, niskoemisyj-
nym) regionem można nazwać taki, w którym mamy do czynienia z planowaniem jego roz-
woju i organizacji, implementacją nowoczesnych technologii oraz realizacją związanych 
z powyższymi procesami modeli biznesowych, która powinna przyspieszać przechodze-
nie krajów, regionów i miast europejskich do niskoemisyjnej, a zarazem zrównoważonej 
gospodarki, dzięki wdrożeniu odpowiednich mechanizmów finansowych wspierających 
modele funkcjonowania biznesu. 

Inteligentny region/miasto powinien spełniać następujące wymogi:
 – wykorzystanie infrastruktury sieciowej do poprawy efektywności ekonomicznej i poli-

tycznej oraz zapewnienia rozwoju społeczno-kulturowego i regionalnego (miejskiego),
 – położenie nacisku na rozwój regionów/miast poprzez odpowiednie funkcjonowanie 

sektora biznesowego,
 – silna koncentracja na osiąganiu celu w postaci szeroko rozumianego włączenia spo-

łecznego podmiotów na danym obszarze w rozwój usług publicznych,
 – mocny nacisk na kluczową rolę zaawansowanej technologii (hi-tech) i przemysłów 

kreatywnych w procesie zapewniania długookresowego rozwoju regionów i miast,
 – zwrócenie szczególnej uwagi na znaczenie kapitału społecznego w zapewnianiu tego 

rozwoju,
 – zapewnienie zrównoważonego rozwoju społecznego oraz w zakresie środowiska natu-

ralnego, jako główny element realizowanych strategii.
Bardziej szczegółowe wymogi konieczne do spełnienia w celu efektywnej implemen-

tacji koncepcji zrównoważonego rozwoju miast zostały sformułowane w tzw. Karcie Lip-
skiej2. Są one następujące:
 – stworzenie i zapewnienie wysokiej jakości przestrzeni publicznych,
 – modernizacja infrastruktury sieci informatycznych i poprawa efektywności energe-

tycznej,
 – aktywna polityka innowacyjna i edukacyjna,
 – realizacja strategii unowocześniania środowiska fizycznego,
 – wzmocnienie polityki w zakresie rozwoju gospodarki lokalnej oraz lokalnych rynków   

pracy,
 – aktywna polityka edukacyjna i szkoleniowa w odniesieniu do dzieci i młodzieży,
 – promocja efektywnego i taniego transportu miejskiego.

Można wyróżnić sześć podstawowych wymiarów inteligentnego rozwoju regionów/
miast: inteligentną gospodarkę (opartą na silnej pozycji i zdolności konkurencyjnej), in-
teligentną mobilność (bazującą przede wszystkim na nowoczesnym energooszczędnym 
transporcie oraz na technologiach informacyjno-komunikacyjnych), inteligentne środowi-

1  A. Caragliu, Ch. del Bo, P. Nijkamp, Smart cities in Europe, Serie Research Memoranda 0048, VU University Amsterdam, 
Faculty of Economics, Business Administration and Econometrics, Amsterdam 2009, s. 6, 
ftp://zappa.ubvu.vu.nl/20090048.pdf [dostęp: 20.04.2012].
2  Karta Lipska na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich przyjęta z okazji nieformalnego spotkania ministrów 
w sprawie rozwoju miast i spójności terytorialnej w Lipsku, w dniach 24-25 maja 2007 r., tekst dostępny na stronie: 
http://www.eukn.org/E_library/Urban_Policy/Leipzig_Charter_on_Sustainable_European_Cities [dostęp: 08.05.2012].
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sko (oparte na efektywnym wykorzystaniu istniejących i pozyskiwanych zasobów natural-
nych), inteligentnych ludzi (odpowiednio wykwalifikowany kapitał ludzki i społeczny), 
inteligentne życie (związane z jego wysoką jakością) oraz inteligentne rządzenie (oparte 
na partycypacji społeczności regionalnych i lokalnych w procesach: podejmowania decy-
zji, opracowywania strategii i perspektyw rozwojowych, przejrzystego rządzenia oraz re-
alizacji usług o charakterze publicznymi społecznym). W ramach każdego z powyższych 
wymiarów można wyróżnić bardziej szczegółowe komponenty (wskaźniki), których reali-
zacja powinna zapewnić regionowi/miastu sukces w zakresie realizacji danego wymiaru 
zrównoważonego rozwoju. Zostały one przedstawione w tabeli 1.

Tabela 1  
Elementy składowe sześciu podstawowych wymiarów inteligentnego rozwoju 
regionów/miast

INTELIGENTNA GOSPODARKA  
(oparta na konkurencyjności)

INTELIGENTNI LUDZIE  
(oparcie na kapitale społecznym i ludzkim)

−	„Duch” innowacyjności
−	Przedsiębiorczość
−	Wizerunek (image) ekonomiczny i znak 

handlowy
−	Elastyczność rynku pracy
−	„Wkomponowanie” w środowisko 

międzynarodowe
−	Zdolność do transformacji

−	Poziom kwalifikacji
−	Zdolność do długookresowego uczenia się
−	Pluralizm społeczno-etniczny
−	Elastyczność 
−	Kreatywność
−	Kosmopolityzm/otwartość umysłów
−	Uczestnictwo w życiu publicznym

INTELIGENTNE RZĄDZENIE  
(oparte na partycypacji obywateli 

w podejmowaniu procesów decyzyjnych)

INTELIGENTNA MOBILNOŚĆ  
(transport  i technologie  

informatyczno-komunikacyjne)
−	Uczestnictwo w procesie podejmowania 

decyzji
−	Usługi publiczne i społeczne
−	Transparentne rządzenie
−	Strategie i perspektywy polityczne

−	Dostępność na poziomie lokalnym
−	Dostępność na poziomie krajowym 

i międzynarodowym
−	Dostępność infrastruktury informacyjno-

komunikacyjnej
−	Zrównoważone, innowacyjne i bezpieczne 

systemy transportowe
INTELIGENTNE ŚRODOWISKO  

(oparte na odpowiednim wykorzystaniu 
zasobów naturalnych)

INTELIGENTNE ŻYCIE  
(oparte na zapewnianiu odpowiedniej  

jakości życia)
−	Atrakcyjność warunków naturalnych 

(środowiskowych)
−	Redukcja emisji gazów cieplarnianych
−	Ochrona środowiska
−	Zrównoważone zarządzanie zasobami

−	Możliwości rozwoju kulturowego
−	Warunki zdrowotne
−	Bezpieczeństwo obywateli
−	Jakość budownictwa i mieszkalnictwa,
−	Możliwości rozwoju edukacyjnego
−	Atrakcyjność turystyczna
−	Spójność społeczna

Źródło: Smart cities – Ranking of European medium-sized cities, raport końcowy z realizacji projektu badaw-
czego realizowanego przez: the Centre of Regional Science at the Vienna University of Technology (lider), 
the Department of Geography at University of Ljubljana and the OTB Research Institute for Housing, Urban 
and Mobility Studies at the Delft University of Technology., Centre of Regional Science, Vienna UT, October 
2007, strona projektu: www.smart-cities.eu [dostęp: 10.04.2012].
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Unia Europejska będzie skuteczniej realizowała cele wzrostu i zatrudnienia, jeżeli 
wszystkie regiony będą w stanie spełniać swoją funkcję. Szczególną rolę pod tym wzglę-
dem powinny odgrywać miasta. Na ich terenie znajduje się większość miejsc pracy, a tak-
że przedsiębiorstw i placówek szkolnictwa wyższego, a ich działanie jest decydujące dla 
osiągnięcia spójności społecznej. Miasta są ośrodkami zmiany, opartej na innowacjach, 
duchu przedsiębiorczości i wzroście gospodarczym. Wzrost gospodarczy jest zrównowa-
żony, kiedy towarzyszą mu środki przeznaczone do ograniczenia ubóstwa, wykluczenia 
społecznego i problemów z zakresu ochrony środowiska. Kwestia zrównoważonego cha-
rakteru wzrostu ma szczególne znaczenie w miastach bardziej narażonych na wykluczenie 
społeczne, degradację środowiska naturalnego, istnienie nieużytków oraz niekontrolowa-
ną zabudowę miast. Miasta charakteryzują się znaczącymi różnicami w zakresie perspek-
tyw gospodarczych i społecznych. Są to na przykład nierówności przestrzenne (między 
dzielnicami) lub społeczne (między poszczególnymi grupami) lub często różnice łączące 
oba te wymiary. Jakość środowiska naturalnego jest czynnikiem kluczowym w kwestii 
atrakcyjności. Europa charakteryzuje się strukturą policentryczną małych, średnich i du-
żych miast. Pewna ich liczba łączy się w metropolie, natomiast wiele innych stanowi 
jedyny ośrodek miejski danego regionu3. Zakres możliwych obszarów badawczych przed-
stawiono w tabeli 2. W opracowaniu skoncentrowano się na analizie rozwoju regionów 
UE opartej na koncepcji Smart cities. Warto jednakże podkreślić, że interesujące byłoby 
wykorzystanie pozostałych możliwych podejść badawczych w odniesieniu do miast i re-
gionów, uwzględniających także regiony metropolitalne (w tym powiązania pomiędzy 
funkcjonowaniem danego regionu i jego głównego miasta), a także wpływ pomocy z fun-
duszy strukturalnych UE na funkcjonowanie regionów w ramach każdej z możliwych do 
zastosowania metod analizy (por. tabela 2).

Tabela 2 
Wybrana koncepcja analizy rozwoju regionalnego

Koncepcja/obszar geograficzny Miasto Region

Smart cities - +
Zrównoważony rozwój - -

+ koncepcja wybrana w analizie prowadzonej w ramach niniejszego opracowania
- pozostałe możliwe do zastosowania podejścia
Źródło: opracowanie własne.

Zrównoważony rozwój regionów i miast w aspekcie zaleceń koncepcji 
„Inteligentnych miast”

W celu dokonania analizy porównawczej rozwoju regionów UE zastosowano metodę 
badawczą opartą na następujących założeniach i przesłankach:
 – wyselekcjonowano 15 najuboższych i 9 najbogatszych regionów UE (na podstawie 

PKB per capita PPS);

3  Polityka spójności i miasta: rola miast i aglomeracji w odniesieniu do wzrostu i zatrudnienia w regionach, Komunikat 
Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela, 13.07.2006, KOM(2006) 385 
wersja ostateczna, s. 4, 
http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/poziom_miedzynarodowy/polityka_przestrzenna_ue/rozwoj_miast/
Documents/8a69fe919acd44239983278554a250e2com_2006_0385_pl_3_1.pdf [dostęp: 11.04.2012].
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 – wyeliminowano te, w których występowały zbyt duże luki w danych;
 – w przypadkach, w których było to możliwe uzupełniono brakujące dane na bazie do-

stępnych metod; 
 – dostępne metody;
 – okres analizy obejmuje lata: 2000, 2005, 2009 lub odpowiadające im okresy: 1999-

2002, 2003-2006, 2007-2009;
 – zastosowano zarówno wskaźniki „twarde” jak i „miękkie” w postaci:

• PKB per capita [wg parytetu siły nabywczej (PSN)],
• wielkości zatrudnienia w sektorach technologicznych i opartych na wiedzy,
• rozmiarów zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy,
• liczby uczniów i studentów na wszystkich poziomach edukacji jako % ogółu po-

pulacji,
• liczby łóżek szpitalnych na sto tysięcy mieszkańców,
• liczby patentów na milion mieszkańców,
• wielkości wydatków na badania i rozwój (B+R) na mieszkańca wg parytetu siły 

nabywczej (w cenach stałych z 2000 r.), 
• liczby obiektów zbiorowego zakwaterowania turystycznego;

 – występują poważne trudności w pozyskiwaniu danych na poziomie NUTS-2, głównym 
źródłem jest Eurostat, ale nawet w tych danych są poważne braki;

 – wskaźniki wybrano na podstawie 6 podstawowych grup zawartych w koncepcji smart 
cities, jednakże z uwagi na trudny dostęp do wskaźników oraz poważne luki w danych 
na poziomie NUTS-2 posłużono się jedynie ich niewielką ilością i nie reprezentują one 
każdej z grup;

 – w celu obliczenia użyteczności całkowitej dla poszczególnych regionów dokonano 
standaryzacji wskaźników absolutnych przy wykorzystaniu formuły4:

 (1)

gdzie:
uij – użyteczność cząstkowa regionu/miasta i zgodnie z kryterium j,
cij  – efekt dla regionu/miasta i zgodnie z kryterium j,
cj

0 – minimalna (najgorsza) wartość wskaźnika wśród wszystkich analizowanych regio-
nów/miast  (obliczonego w oparciu o dane kryterium j w danym roku),

cj
1 – maksymalna (najlepsza) wartość wskaźnika wśród wszystkich analizowanych regio-

nów/miast (obliczonego w oparciu o dane kryterium j w danym roku).

Wartości skrajne przyjmowane przez wskaźnik to : 1 – najlepsza, 0 – najgorsza, następ-
nie zsumowano wartości obliczonych, zgodnie z przedstawioną formułą, ośmiu wskaź-
ników względnych (użyteczności cząstkowych) otrzymując użyteczność całkowitą (za-
gregowaną), dokonano porównania miejsca krajów pod względem PKB per capita PPS 
a wskaźnikiem użyteczności całkowitej.

4  C. Alpopi, C. Manole, S.E. Colesca, Assessment of  the sustainable urban development level through the use of indicators 
of sustainability, “Theorethical and Empirical Researches in Urban Management" 2011, Vol. 6, Issue 2, s. 81.
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Analiza zrównoważonego rozwoju wybranych regionów UE

W tabeli 3 oraz na wykresie 1 przedstawiono kształtowanie się użyteczności całko-
witej najbogatszych (pod względem PKB per capita obliczanego w oparciu o parytet siły 
nabywczej – PPS) regionów UE w wybranych latach. Zdecydowanie najwyższe wartości 
ww. wskaźnika uzyskiwał region ile de France, przy czym w dwóch ostatnich analizowa-
nych latach zarysowała się wyraźna tendencja stabilizacyjna. Wysokie wskaźniki uzyski-
wał także region de Bruxelles-Capitale, jednakże w jego przypadku zaznaczyła się dosyć 
wyraźna tendencja spadkowa. Zwraca także uwagę bardzo dynamiczny rozwój regionu 
Praha w analizowanych trzech latach. Również Groningen wykazywało tendencję wzro-
stową. W przypadku regionów: Wien, Stockholm, Hamburg i Bratislavsky kraj początko-
wo można było zaobserwować początkowo tendencję spadkową, a następnie wzrostową. 

Tabela 3 
Wskaźniki całkowitej użyteczności najbogatszych regionów UE
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2000 2,85 2,58 3,20 2,89 5,25 3,38 4,06 3,39 3,71
2005 2,60 2,54 3,24 2,74 4,93 3,82 3,86 3,17 3,48
2009 2,74 2,69 3,39 3,10 4,99 4,03 3,85 3,28 3,80

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Eurostatu.

Tabela 4 
Współczynniki całkowitej użyteczności najbiedniejszych regionów UE
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2000 0,72 1,33 1,27 1,41 1,73 1,49 1,26 0,73 1,61 0,59 1,18 1,42 0,99 1,46 0,71
2005 2,54 1,35 1,30 1,44 1,16 1,28 1,35 0,66 1,27 0,48 0,90 1,05 0,80 1,11 0,66
2009 1,08 1,37 1,31 1,48 1,35 1,39 1,43 0,78 1,18 0,62 0,98 1,08 0,87 1,26 0,88

Źródło: jak w tabeli 3.

Z kolei tabela 4 i rysunek 2 przedstawiają kształtowanie się wskaźnika całkowitej 
użyteczności w najsłabiej rozwiniętych gospodarczo regionach UE. Z wykresu wyraźnie 
widać, że w analizowanych latach, w regionie del Alfold mieliśmy do czynienia z gwał-
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Wykres 1 
Całkowita użyteczność najbogatszych regionów UE

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.

Wykres 2 
Całkowita użyteczność najbiedniejszych regionów UE

Źródło: jak w wykresie 1.
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townym, niekorzystnym odwróceniem tendencji rozwojowej, co mogło zostać spowodo-
wane drastycznym pogorszeniem się sytuacji makroekonomicznej gospodarki węgierskiej, 
a w pewnej mierze – niedokładnością publikowanych przez Eurostat danych statystycz-
nych. W przypadku pozostałych najsłabiej rozwiniętych gospodarczo regionów UE naj-
częściej mieliśmy do czynienia z dokładnie odwrotnym trendem, jednakże jego zmiany 
były o wiele mniej gwałtowne. Ponadto zwraca uwagę relatywnie niewielkie zróżnico-
wanie wskaźników całkowitej użyteczności między regionami. Ich wartość na przestrzeni 
dziewięciu lat zawiera się bowiem mniej więcej w przedziale od 0,5 do 1,75.

Na wykresie 3 pokazano współzależność pomiędzy zlogarytmowanymi wartościami 
PKB per capita obliczanego na podstawie parytetu siły nabywczej a zlogarytmowanymi 
wartościami współczynnika użyteczności całkowitej w najbogatszych regionach UE. Ce-
lem tego rodzaju zestawienia było pokazanie, czy regiony o wysokim poziomie wzrostu 
gospodarczego charakteryzują się także równie wysokim poziomem rozwoju społeczne-
go, który uwzględnia wiele determinant jakościowych nie uwzględnianych w PKB per 
capita. Przeprowadzone badania wykazały, że w zdecydowanej większości przypadków 
wzrost gospodarczy idzie w parze z rozwojem społeczno-ekonomicznym, jednakże nie we 
wszystkich przypadkach. Wyjątkami są regiony Ile de France i Luxemburg. W przypadku 
tego pierwszego zdecydowanie korzystniejszy jest wskaźnik jakościowy uwzględniający 
wiele aspektów społecznych, natomiast w przypadku tego ostatniego mamy do czynienia 
dokładnie z sytuacją odwrotną, co świadczy, że Luksemburg nie przywiązuje wystarczają-
cej wagi do rozwoju społecznego i staje się krajem dla ludzi bogatych.

Wykres 3 
Całkowita użyteczność a PKB per capita najbogatszych regionów UE  
(skala logarytmiczna)*

* Oryginalny wykres przekazany redakcji przez autora.
Źródło: jak w wykresie 1.
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Podsumowanie

Na podstawie zaprezentowanych rozważań można sformułować następujące wnioski:
 – istnieje wiele różnych wymiarów koncepcji zrównoważonego rozwoju miast;
 – Smart cities to bardzo szeroko zakrojona koncepcja teoretyczna, jednakże jej praktycz-

na realizacja wymaga czasu;
 – idea ta powinna być implementowana nie tylko w stosunku do miast, ale także w od-

niesieniu do regionów (poziom NUTS-2);
 – wymaga to jednak zgromadzenia większej liczby szczegółowych danych na poziomie 

regionalnym;
 – implementacja koncepcji „Inteligentnych miast” w odniesieniu do regionów powinna 

opierać się na dwóch elementach:
• wspieraniu innowacyjności na poziomie regionalnym w celu wzmacniania pozycji 

i zdolności konkurencyjnej regionów,
• szerszym wykorzystaniu „twardych” wskaźników ilościowych, które powinno 

umożliwić lepsze monitorowanie i ocenę realizacji koncepcji „Smart cities” przez 
regiony UE.

Bibliografia

Caragliu A., del Bo Ch., Nijkamp P., Smart cities in Europe, Serie Research Memoranda 0048, 
VU University Amsterdam, Faculty of Economics, Business Administration and Econometrics, 
Amsterdam 2009, s. 6, ftp://zappa.ubvu.vu.nl/20090048.pdf

Alpopi C., Manole C., Colesca S.E., Assessment of  the sustainable urban development level  
through the use of indicators of sustainability, “Theorethical and Empirical Researches in Urban 
Management” 2011, Vol. 6, Issue 2.

Smart cities – Ranking of European medium-sized cities, raport końcowy z realizacji projek-
tu badawczego realizowanego przez: the Centre of Regional Science at the Vienna Univer-
sity of Technology (lider), the Department of Geography at University of Ljubljana and 
the OTB Research Institute for Housing, Urban and Mobility Studies at the Delft Universi-
ty of Technology., Centre of Regional Science, Vienna UT, October 2007, strona projektu:  
http://www.smart-cities.eu

Polityka spójności i miasta: rola miast i aglomeracji w odniesieniu do wzrostu i zatrudnienia 
w regionach, Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego, Komisja Wspólnot  
Europejskich, Bruksela, 13.07.2006, KOM(2006) 385 wersja ostateczna, 
http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/poziom_miedzynarodowy/polityka_przestrzenna_ue/
rozwoj_miast/Documents/8a69fe919acd44239983278554a250e2com_2006_0385_pl_3_1.pdf

Karta Lipska na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich przyjęta z okazji nieformalne-
go spotkania ministrów w sprawie rozwoju miast i spójności terytorialnej w Lipsku, w dniach 
24-25 maja 2007 r., 
http://www.eukn.org/E_library/Urban_Policy/Leipzig_Charter_on_Sustainable_European_Cities

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database

Szczecin_2012_II-t.3.indd   109 2012-11-28   14:58:33



110 WYKORZYSTANIE KONCEPCJI „SMART CITIES” DO ANALIZY...

Using the “Smart Cities” Concept to Analyse Sustainable 
Development of the European Union’s Regions

Summary

This article attempts to apply the concept of “smart cities” to analyse the formation of social 
and economic situation in the selected the richest and the poorest regions of the European Union. 
The global utility rate based on the partial utility rates, each of which expresses evolution of the 
situation in the region in a particular aspect of this development, was used. Specific indicators used 
in the analysis of both “hard” (e.g. per capita GDP) and “soft” nature (e.g. the number of hospital 
beds per 1000 inhabitants) were employed. Due to a limited access to data, the analysis is restricted 
to the selected indicators available, and changes in the value of other ones seem to be in some cases 
unlikely. For the above reasons, one should approach with caution to the findings of this analysis. 
In the future, Eurostat intends to publish more data on the formation of these types of indicators, so 
that more comprehensive studies of this issue could be carried out.

Key words: ‘smart cities’ concept, sustainable development, EU regions, soft and hard indicators, 
global utility, partial utilities.

JEL codes: O10, L31

Использование концепции smart cities для анализа устойчивости 
развития избранных регионов Европейского Союза

Резюме

В статье предприняли попытку применить концепцию smart cities к анализу формиро-
вания общественно-экономической ситуации избранных самых богатых и самых бедных 
регионов Европейского Союза. Для этого использовали так называемый индикатор глобаль-
ной полезности, основанный на коэффициентах частичных полезностей, каждый из которых 
выражает формирование ситуации данного региона в определенном аспекте этого развития, 
причем для анализа использовали конкретные показатели как «твердого» (напр. ВВП на 
душу населения), так и «мягкого» типа (напр. число больничных коек на 1000 жителей). 
Из-за ограниченной доступности данных анализ ограничили лишь к избранным доступным 
показателям, а изменения значения остальных представляются в некоторых случаях мало 
вероятными. По вышеуказанным причинам к полученным результатам следует подходить  
с большой осторожностью. В будущем Евростат намерен публиковать больше данных насчет 
формирования такого рода показателей, благодаря чему можно будет проводить более ком-
плексные исследования проблематики.

Ключевые слова: концепция smart cities, устойчивое развитие, регионы ЕС, «твердые»  
и «мягкие» показатели, полная полезность, частичные полезности.

Коды JEL: O10, L31
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WDROŻENIE TECHNOLOGII CCS W POLSCE 
WARUNKIEM WYPEŁNIENIA ZOBOWIĄZAŃ 
NISKOEMISYJNEJ GOSPODARKI

Streszczenie

Celem rozważań jest analiza potencjalnego scenariusza wdrożenia technologii wychwytywa-
nia i składowania dwutlenku węgla (Carbon Capture and Storage – CCS) w Polsce. Mimo wielu 
wysiłków mających na celu rozwój i upowszechnienie zrównoważonej energii, przez najbliższe 
dziesięciolecia świat będzie uzależniony od paliw kopalnych. W krajach takich jak Polska (w któ-
rych energię elektryczną wytwarza się w znaczącej mierze z węgla) konieczne będzie zastosowa-
nie czystych technologii węglowych oraz przeprowadzenie związanej z tym transformacji sektora 
energetycznego. Ogromną rolę odegra tu technologia wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla. Sprawna implementacja technologii CCS może przynieść Polsce w dłuższej perspektywie 
szereg korzyści, natury nie tylko prestiżowej, ale i finansowej.

Słowa kluczowe: Carbon Capture and Storage, zrównoważona energia, Polska, Strategia CCS. 

Kody JEL: O13

Wstęp

W ostatnich kilku latach dominującym problemem stała się konieczność ogranicze-
nia emisji dwutlenku węgla. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie tech-
nik ograniczania wielkości emisji zanieczyszczeń w procesie wytwarzania energii elek-
trycznej spowodowało, że pomimo dużego wzrostu ilości wytwarzanej energii (w latach 
1970–2003 o 177%) udało się utrzymać emisję NOx na poziomie z 1970 r. i ograniczyć 
emisję SO2 oraz pyłu o odpowiednio 35% i 87% w porównaniu z 1970 rokiem. Obecne 
użytkowanie paliw (głównie kopalnych), które zaspokajają potrzeby energetyczne świa-
ta, powoduje emisję około 25 mld ton dwutlenku węgla rocznie i stopniowy wzrost jego 
stężenia w atmosferze, co uznaje się za główną przyczynę ocieplania klimatu ze wszyst-
kimi ujemnymi skutkami tego procesu. Aby temu zapobiec, a jednocześnie móc dalej sto-
sować paliwa kopalne, należy stworzyć nowoczesny, bezemisyjny system wytwarzania 
energii z paliw kopalnych, w tym z węgla. Dotychczasowy rozwój technologii umożliwia 
uzyskiwanie energii finalnej z węgla w sposób znacznie mniej szkodliwy dla środowiska 
niż jeszcze kilkanaście lat temu. Jednak w imię dbałości o zachowanie zrównoważonego 
rozwoju i zachowanie czystego środowiska wprowadzane są coraz ostrzejsze normy emi-
sji zanieczyszczeń, pociągające za sobą konieczność dalszego doskonalenia technologii 
użytkowania węgla. Ogromną rolę odgrywa technologia wychwytywania i składowania 
dwutlenku węgla (Carbon Capture and Storage – CCS), która w ocenie Międzynarodowej 
Agencji Energii w dłuższej perspektywie może doprowadzić nawet do stu procentowej 
redukcji emisji CO2 wytwarzanego w procesie spalania węgla w elektrowniach. 
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Celem rozważań jest analiza potencjalnego scenariusza wdrożenia technologii wy-
chwytywania i składowania dwutlenku węgla w Polsce, a także przedstawienie możliwych 
korzyści zastosowania tego rozwiązania w długim okresie czasu. 

Znaczenie rozwoju technologii CCS dla redukcji emisji

Cele, europejskiego systemu energetycznego są skonkretyzowane i zostały sformu-
łowane następująco: dostarczanie zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii. 
Europa weszła w nową erę energetyczną, w której szczególnie istotną rolę przypisano 
nowym technologiom energetycznym. Rozwój technologii energetycznych jest stałym 
i niezbędnym elementem rozwoju gospodarczego, ale obecnie technologie te nabierają 
specjalnego znaczenia. W dużej mierze będą one decydować o zdolności danego państwa 
czy regionu do utrzymania konkurencyjności w skali gospodarki globalnej1. 

Zapotrzebowanie na energię w świecie będzie wzrastać w latach 2000-2030 w tempie 
1,8% rocznie, czemu towarzyszyć będzie roczny wzrost GDP o 3,1% i wzrost ludności 
o 1%. Ocenia się, że w celu zaspokojenia tego zapotrzebowania inwestycje w sektor ener-
getyki muszą wynieść 16 bilionów dolarów w ciągu najbliższych 25 lat. Niepokojące są 
również prognozy wzrostu emisji CO2. Przewidywany roczny przyrost o 2,1% spowoduje 
podwojenie emisji światowej w roku 2030 w stosunku do roku 1990. Światowa emisja 
CO2 z sektora energetycznego może wzrosnąć do 2030 r. o 62% w porównaniu z rokiem 
20022. 

Unia Europejska przyjęła szereg aktów prawnych, które mają przyczynić się do re-
alizacji unijnego celu redukcji emisji CO2 o 80-95% w okresie 1990-2050. W pakiecie 
klimatyczno-energetycznym, przyjętym w 2008 r., państwa członkowskie zobowiązały 
się obniżyć emisje o przynajmniej 20% do roku 2020. Głównym mechanizmem wspie-
rającym egzekwowanie tych zobowiązań jest unijny system handlu emisjami – ETS 
(Emission Trading System). Jest to instrument, w ramach którego cena za emisje CO2 
najprawdopodobniej będzie wzrastać wraz z obniżaniem limitu dostępnych uprawnień 
do emisji.

Integracja polityki europejskiej w zakresie energii i zmian klimatycznych wskazuje na 
potrzebę rozwoju gospodarki opartej na połączeniu niskoemisyjnych technologii i odna-
wialnych źródeł energii. Ze względu na potrzebę drastycznego ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych, udział odnawialnych źródeł energii będzie musiał ulec znacznemu zwięk-
szeniu. Jednakże założenie, że Polska zdoła uniezależnić się od paliw kopalnych przed 
2050 r. jest raczej mało realne. Technologia wychwytywania i magazynowania CO2 może 
zapewnić rozwiązanie powyższych problemów.

Koncepcja technologii CCS polega na wychwyceniu dwutlenku węgla powstałego 
w wyniku spalania węgla w elektrowni węglowej, który następnie w formie ciekłej jest 
transportowany i składowany w odpowiednich strukturach geologicznych. Istnieją trzy 
podstawowe metody wychwytu dwutlenku węgla3: 
1. Technologia postcombustion, polega na usuwaniu CO2 ze spalin po spaleniu paliwa 

w kotłach zasilanych powietrzem. Metoda ta jest stosowana w już istniejących elek-

1  T. Skoczkowski, Instrumenty wspierające rozwój nowoczesnych technologii energetycznych, „Polityka Energetyczna” 2007,  
tom 10, Zeszyt specjalny 2, s. 42-43.
2  Ibidem.
3  Kierunki rozwoju czystych technologii węglowych, Ministerstwo Gospodarki, projekt z dnia 25 sierpnia 2010 r., Warszawa 
2010, s. 12 i dalsze. 
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trowniach i ma największy potencjał rozwoju w Polsce. Głównie z powodu dużej 
liczby istniejących elektrowni i braku planów inwestycyjnych dla nowych bloków 
energetycznych. 

2. Technologia precombustion, w której następuje usuwanie CO2 przed spalaniem gazu 
otrzymanego w procesie zgazowania węgla. Instalacja taka musi zostać zbudowana 
wraz z nowym blokiem energetycznym. 

3. Technologia oxyspalania (oxyfuel combustion), w której następuje usuwanie CO2  
ze spalin po spaleniu paliwa w kotłach zasilanych mieszaniną tlenu i dwutlenku 
węgla.

Odseparowany gaz jest transportowany za pomocą sieci gazociągów lub innych środ-
ków transportu do miejsca jego składowania. Magazynowanie gazu możliwe jest tylko 
w strukturach, które gwarantują największą możliwą szczelność i uniemożliwiają wyciek 
gazu. Takimi strukturami są w Polsce głębokie, silnie zasolone poziomy wodonośne. Inny-
mi potencjalnymi magazynami CO2 są głębokie, nieeksploatowane pokłady węgla (gdzie 
zatłaczany gaz może dodatkowo umożliwić wydobycie metanu) oraz wyeksploatowane 
pokładach węgla i ropy (przy jednoczesnej intensyfikacji wydobycia tych surowców ze 
złóż, tzw. technologia EOR – Enhanced Oil Recovery). 

Poszczególne elementy technologii CCS – różne metody wychwytywania, transportu, 
czy magazynowania CO2 – są już w świecie znane i praktykowane (m.in. w Norwegii, 
Stanach Zjednoczonych). Brak jednak doświadczenia w ich wykorzystaniu na dużą skalę, 
wiedzy na temat modyfikacji ich łączenia i efektywności działania oraz skutków magazy-
nowania CO2 przez dłuższy okres czasu.

Mimo licznych wątpliwości technika ta ma niezaprzeczalnie ogromny potencjał 
w redukcji emisji CO2. Wychwytywanie i magazynowanie CO2 to rozwiązanie umożli-
wiające radykalne obniżenie emisji CO2 z dużych źródeł punktowych, takich jak elek-
trownie węglowe i gazowe czy wysokoemisyjne zakłady przemysłowe. CCS może więc 
spełniać ważną rolę technologii przejściowej, pomagając gospodarkom o wysokich 
emisjach CO2 w dostosowaniu się do wymogów prawodawstwa w zakresie ochrony 
klimatu przy utrzymaniu odpowiedniego poziomu konkurencyjności. Co ważniejsze, 
CCS może w przyszłości zapewnić bezpieczny dostęp do energii po konkurencyjnych 
cenach, zanim dana gospodarka w pełni przestawi się na pozyskiwanie energii ze źródeł 
odnawialnych4.

Dzięki ich zastosowaniu możliwe jest ograniczenie emisji z elektrowni węglowych 
i gazowych o 90-95%. Opublikowany na początku grudnia 2009 roku raport firmy  
Mc Kinsey and Company pt. Ocena potencjału redukcji emisji gazów cieplarnianych 
w Polsce do roku 2030 wykazał, iż CCS ma potencjał do ograniczenia emisji CO2 w Polsce 
o 15% do 2030 roku, co oznacza, że technologia ta może odpowiadać za znaczącą część 
redukcji emisji w naszym kraju w średniookresowym terminie. Jednakże raport wskazuje 
warunek wczesnego planowania i rozpoczęcia działań wdrażania technologii CCS jako 
konieczny do spełnienia zawartych w nim założeń. Począwszy od 2030 roku, CCS może 
przyczynić się do redukcji 0,4 Gt CO2 na rok w samej Europie, natomiast w skali globu na-
wet o 3,5-4 Gt rocznie5. Dodatkowo, CCS ma potencjał, żeby zwiększyć bezpieczeństwo 
energetyczne Europy poprzez uczynienie europejskich surowców bardziej sprzyjającymi 
środowisku oraz zmniejszenie uzależnienia od importu gazu. 

4  Polisa na niezależność energetyczną. Mapa drogowa CCS dla Polski, Raport, Fundacja Bellona, Kraków 2011, s. 6.
5  Ocena potencjału redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2030, McKinsey&Company, Warszawa 2009.
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Założenia dla skutecznego wdrożenia CCS w Polsce – scenariusz 
optymalny

Dla Polski, w której produkcja energii oparta jest na spalaniu surowców kopalnych, 
rozwój technologii wychwytywania i geologicznego składowania dwutlenku węgla jest 
szansą na kontynuację wykorzystywania węgla w energetyce i przemyśle, przy jednocze-
snej redukcji emisji CO2 do atmosfery. Według szacunków Międzyrządowego Zespołu ds. 
Zmian Klimatu (IPCC)6, instalacja CCS pozwala na wychwycenie od 85% do 95% CO2 
ze spalin. Technologia CCS jest tym samym postrzegana jako szansa na dalszą działalność 
i rozwój elektrowni węglowych. Jednakże, wykorzystaniu tej metody towarzyszą licz-
ne wątpliwości ekonomiczne, ekologiczne i społeczne. Począwszy od obaw związanych 
z oddziaływaniem instalacji CCS na środowisko, szczególnie zwraca się uwagę na skutki 
ewentualnego wycieku składowanego gazu, i stopień zagrożenia dla środowiska i zdrowia 
ludzi. Po drugie, z rozwojem technologii CCS wiążą się ogromne koszty, a jej rozwojowi 
nie towarzyszą w tej chwili żadne korzyści ekonomiczne. Funkcjonowanie CCS wiąże 
się obecnie ze znacznym wzrostem zużycia energii7 i spadkiem wydajności produkcji. 
Szacuje się, że koszty wytworzenia energii w instalacjach posiadających CCS znacznie 
przewyższają (od 20% do 80%) koszty produkcji z elektrowni niewykorzystujących tech-
nologii CCS. Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) ocenia, że ograniczenie obecnych 
emisji o połowę wymaga uruchomienia 100 projektów CCS do roku 2020, co wiąże się 
z kosztami wysokości około 56 mld dolarów, które muszą zostać zainwestowane w roz-
wój tej technologii. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na kosztowność procesu wy-
chwytywanie i składowania CO2, jest wczesna faza rozwoju tych technologii8.

Technologii wychwytywania i składowania dwutlenku węgla nie da się wdrożyć bez 
aktywnej roli państw i organizacji międzynarodowych. Ponadto uczynienie CCS opłacal-
nym wymaga inwestycji w technologie oraz aktywnego zaangażowania zarówno sektora 
prywatnego, jak i publicznego, głównie na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego, 
niezbędnego do skutecznego przeprowadzenia fazy demonstracyjnej projektów CCS. Dla-
tego oczekuje się, iż rządy (przy konsultacji z przedsiębiorstwami) będą musiały:
1. po pierwsze stworzyć rynek dla CCS poprzez aktywne wykorzystanie instrumentów 

tzw. polityki klimatycznej;
2. po drugie stworzyć stabilne środowisko regulacyjne dla CCS;
3. po trzecie stworzyć zasady, a przedsiębiorstwa wypracować strukturę biznesową w ra-

mach CCS9.
Według dostępnych analiz10, szacunkowo, o komercyjnej opłacalności technologii 

CCS można mówić przy cenie uprawnień do emisji CO2 w wysokości 50 euro za tonę. 
O ile taka cena emisji może zostać zapewniona przez system cap-and-trade lub podatek 
węglowy (carbon tax), o tyle żaden scenariusz rynkowy nie przewiduje, żeby w 2020 
roku (kiedy zakładając sukces projektów demonstracyjnych, technologia będzie dojrza-
ła do komercyjnego wdrożenia) cena ta uplasowała się samoistnie na poziomie 50 euro 
za tonę CO2. Stąd zaleca się wprowadzenie dodatkowych środków politycznych, m.in. 

6  IPCC Special Report on Carbon Dioxide Capture and Storage, 2005.
7  Przeważnie wskazywana wartość to od 10% do 40% wzrostu zużycia energii, zależna przede wszystkim od metody 
wychwytywania CO2 oraz konstrukcji i wieku elektrowni.
8  A. Serzysko, Koszty i finansowanie CCS w Polsce, „Analizy i Opinie” 2009, nr 5, s. 1.
9  Szerzej patrz: D. Helm, C. Hepburn, The economics and politics of climate change, Oxford University Press, 2009, (za:) 
A. Hinc (red.), Jak skutecznie wdrożyć CCS w Polsce? Ramy finansowe, DemosEuropa – Centrum Strategii Europejskiej, 
Warszawa 2010, s. 44.
10  Ocena potencjału redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2030, op. cit.
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bezpośrednich subsydiów, kredytów produkcyjnych, dodatkowych uprawnień do emisji, 
nowych standardów poziomów emisji w celu wypełnienia różnicy między ceną emisji 
a kosztem CCS, do czasu aż postęp technologiczny i zaostrzenie polityki klimatycznej 
doprowadzą do obniżenia względnych kosztów CCS i zwiększenia ceny emisji, co niewąt-
pliwie będzie miało miejsce w niedalekiej przyszłości. Podobnie jak w przypadku każdej 
innowacyjnej technologii, rozwój CCS w Polsce będzie kosztowny. Dlatego polski rząd 
powinien aktywnie zaangażować się w zwiększenie dyspozycji środków publicznych na 
potrzeby projektów CCS. 

Koszty związane z wdrożeniem technologii CCS obejmują trzy etapy11:
1. Dotyczący wczesnych projektów demonstracyjnych, koszt CCS, według szacunków 

ekspertów, będzie wysoki – w przedziale 60-90 euro za tonę wychwyconego i skła-
dowanego CO2. Wynika to z małej skali tych projektów oraz z wysokimi kosztami 
badawczo-rozwojowymi przedsięwzięć.

2. Dotyczący wczesnych pełnowymiarowych projektów CCS (early full commercial 
scale), koszt budowy to ok. 35-50 euro za tonę. Koszt ten może się zmniejszyć pod 
warunkiem szybszego rozwoju tej technologii w innych częściach świata lub w przy-
padku wystąpienia przełomu technologicznego, skutkiem czego nastąpi redukcja 
kosztu wychwytu dwutlenku węgla.

3. Trzeci etap będzie miał miejsce od 2030 roku, kiedy w związku ze wzrostem do-
świadczenia i efektem skali, koszt CCS dla nowych instalacji energetycznych powi-
nien spaść do 30-45 euro za tonę CO2 i wynieść mniej więcej tyle, co cena zakupu 
uprawnień do emisji w tym czasie.

Ponadto elektrownia chcąca inwestować w instalację z CCS będzie wymagała dodat-
kowych inwestycji w czterech obszarach: instalacji mechanizmu wychwytu dwutlenku 
węgla; dodatkowego zasilania dla procesu wychwytu; budowy systemu do transportu CO2 
oraz jego składowania. Wszystkie powyższe czynności będą się wiązały zarówno z ko-
niecznością zaangażowania dodatkowego początkowego kapitału inwestycyjnego, jak 
również z dodatkowymi kosztami operacyjnymi.

W przyjętym w 2007 r. Europejskim Strategicznym Planie w Dziedzinie Technologii 
Energetycznych (SET), rozwój technologii CCS uznano za jeden z obszarów, na których 
powinien skupić się przyszły rozwój technologii w Europie. W tym celu, Unia Europejska 
zdecydowała się na finansowe wsparcie rozwoju działań demonstracyjnych CCS. Przed-
siębiorstwa zainteresowane budową demonstracyjnych projektów CCS mają możliwość 
ubiegania się o fundusze m.in. z: rezerwy dla nowych podmiotów (NER 300), w której 
300 mln darmowych uprawnień do emisji będzie przeznaczonych na RES i CCS; Europej-
skiego Energetycznego Programu Odbudowy (European Energy Programme for Recovery 
– EEPR), gdzie na CCS przewidziano 1,05 mld euro. Przy czym łączna wartość finansowa-
nia z EEPR oraz z NER 300 nie może przekroczyć 50% kosztów inwestycji. Dostępność 
wsparcia przewidziano tylko do 31 grudnia 2015 roku. Następnie z Europejskiego Sytemu 
Handlu Emisjami, gdzie część przychodów ze sprzedaży pozwoleń będzie przeznaczona 
na „czyste technologie”; 7 Programu Ramowego obejmującego lata 2007-2013 – Specy-
ficzny Program Współpraca (Specific Programme Cooperation), który zawiera 10 tema-
tycznych obszarów, w tym obszar „energia” o wartości 2,35 mld euro; wspólnotowego 
programu Konkurencyjność i Innowacja (Competitiveness and Innovation – CIP), zawie-
rającego komponent energia o wartości 727 mln euro; funduszy strukturalnych i funduszu 
spójności na dofinansowanie projektów energetycznych w ramach Programu Operacyjne-
go Infrastruktura i Środowisko oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na 

11  Carbon Capture and Storage. Assessing the economics, McKinsey&Company, Warszawa 2008, s. 16 i dalsze. 
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lata 2007–2013. Ponadto zainteresowany finansowaniem projektów CCS jest Europejski 
Bank Inwestycyjny, gdzie możliwe jest finansowanie do 50% kosztów projektu, a przy za-
kwalifikowaniu projektu przez Komisję Europejską jako projektu demonstracyjnego, do-
finansowanie można zwiększyć do 75% kosztów projektu; Globalny Instytut CCS (Global 
CCS Institute – GCCSI) dysponujący funduszem ok. 50 mln dolarów australijskich rocz-
nie, oraz Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej12. 

Koszty składowania CO2 i monitorowania składowisk, będące kosztami stałymi, po-
winno w istotnej części wziąć na siebie państwo. W przypadku kosztów operacyjnych 
– ryzyko minimalnej ceny emisji CO2 w długiej perspektywie również powinno pozostać 
w gestii państwa. Tymczasem wydatki na badania i rozwój powinny być sfinansowane 
w znacznej mierze z funduszy unijnych, podobnie jak 50% różnicy w nakładach kapita-
łowych między projektem z i bez CCS. Rząd Polski powinien dotować połowę różnicy 
w wydatkach operacyjnych. Pozostałe koszty spoczywać powinny na sektorze prywat-
nym. Budżet unijny powinien współuczestniczyć w ponoszeniu kosztów związanych z za-
ostrzeniem przepisów o standardach poziomów emisji. Wskazane byłoby współuczest-
nictwo w kosztach dostosowania technologicznego tak, aby elektrownie mogły zachować 
płynność, wypłacalność i rentowność. Ponadto, w przypadku chwilowego utracenia płyn-
ności finansowej przez firmy rząd powinien subsydiować część bieżących kosztów ope-
racyjnych (np. w postaci ulg podatkowych) w celu zminimalizowania ryzyka bankructwa 
firmy. Środki na ocenę potencjału składowania CO2, budowę wielkoskalowych projektów 
demonstracyjnych, budowę infrastruktury do transportu CO2, a także badania i rozwój 
będących w fazie budowy zakładów demonstracyjnych CCS powinny być w znaczącej 
części zapewnione z budżetu państwa, Unii Europejskiej i innych organizacji międzyna-
rodowych13.

Jednakże, Unia podkreśla, że wkład własny państw w budowę instalacji CCS jest 
niezbędny. Ma się on przejawiać nie tylko poprzez udostępnianie środków finansowych, 
ale także stymulowanie działań przedsiębiorców oraz opracowanie spójnej polityki w za-
kresie CCS. Można się spodziewać, że CCS będzie technologią wykorzystywaną przez 
kilkadziesiąt lat, do czasu, kiedy zostaną wynalezione inne technologie, pozwalające na 
niskoemisyjne produkowanie energii elektrycznej z węgla. CCS jest więc swoistą techno-
logią pomostową, wspierającą proces zmniejszania ilości CO2 emitowanego do atmosfery. 
Szczególnie w przypadku Polski, możliwość rozwinięcia i wdrożenia CCS jest poważ-
ną szansą na uniknięcie konieczności ponoszenia rosnących opłat za emisję CO2. Ponie-
waż technologia CCS znajduje się w fazie wczesnych projektów demonstracyjnych, to 
ze względu na bardzo wysoki koszt takich instalacji w skali przemysłowej niezbędne jest 
znaczne dofinansowanie procesu rozwoju tej technologii ze środków publicznych. Ko-
nieczne są również zdecydowane decyzje polityczne – przygotowanie Polskiej Strategii 
CCS oraz podjęcie sprawnych działań zmierzających do wypracowania oceny skutków 
wdrożenia technologii CCS, wyznaczenia miejsc do składowania CO2, zaplanowania 
budowy infrastruktury, stworzenia ram prawnych i finansowych, zbudowania akceptacji 
społecznej, inwestycji w badania i rozwój, nawiązania ścisłej współpracy z kluczowy-
mi interesariuszami, podjęcia zdecydowanych działań na arenie międzynarodowej oraz 
stworzenie solidnych ram instytucjonalnych. Polska Strategia CCS powinna zawierać 
bodźce i zachęty do zwiększenia inwestycji w technologię wychwytywania i składowania 
dwutlenku węgla oraz stworzyć odpowiednie ramy dla finansowania działań, które musza 
być podjęte przez administrację i instytucje publiczne. Jeśli działania wspierające procesy 

12  Jak skutecznie wdrożyć CCS w Polsce? Ramy finansowe, op. cit., s. 49-50.
13  Ibidem, s. 48.
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wdrożeniowe technologii czystego węgla zostaną zintensyfikowane, Polska może stać się 
regionalnym liderem w zakresie technologii CCS.

W związku z tym, iż wdrożenie technologii CCS wymagać będzie jednoczesnego 
działania w kilku obszarach, konieczna będzie współpraca kluczowych resortów w celu 
konsolidacji działań w ramach całościowej strategii, jak również zacieśnienie relacji ad-
ministracji państwowej z kluczowymi interesariuszami ze świata nauki, biznesu, orga-
nizacji pozarządowych. Niezbędne będzie również ukształtowanie odpowiednich zasad 
współpracy pomiędzy zaangażowanymi firmami. Podstawy tych zasad, z uwagi na ko-
nieczność zapewnienia bezpieczeństwa zarówno środowiska, jak i społeczności lokalnej, 
powinien wyznaczyć odpowiedni organ państwowy. Dlatego Polska Strategia CCS powin-
na w pierwszej kolejności dokonać podziału zadań pomiędzy poszczególne resorty oraz 
wyznaczyć ramy czasowe związane z ich wykonaniem. W drugiej kolejności należałoby 
stworzyć sieć zewnętrznych instytutów, organizacji, firm, które posiadają wiedzę oraz 
umiejętności, które mogą być przydatne z punktu widzenie planowania oraz wykonania 
strategii. W tabeli 1 ukazano możliwy do zrealizowania harmonogram scenariusza wdra-
żania Polskiej Strategii CCS.

Tabela 1 
Harmonogram Polskiej Strategii CCS

RAMY 
CZASOWE DZIAŁANIA

Do 2015 roku Potwierdzenie testami 50% zidentyfikowanych miejsc do składowania CO2

Co najmniej dwa projekty demonstracyjne
Kampania społeczna/edukacyjna nt. CCS
Każda nowa elektrownia capture ready

Po 2015 roku Każda nowa elektrownia z CCS
Do 2020 roku Potwierdzenie testami 100% zidentyfikowanych miejsc do składowania CO2

Budowa infrastruktury do przesyłu CO2 z każdej elektrowni capture ready do składowisk CO2

Każda istniejąca elektrownia CCS ready
Do 2030 roku Budowa infrastruktury do przesyłu CO2z każdej elektrowni CCS ready do składowisk CO2

Każda elektrownia z CCS

Źródło: A. Hinc (red.), Jak skutecznie wdrożyć CCS w Polsce? Ramy polityczne i prawne, DemosEuropa – 
Centrum Strategii Europejskiej, Warszawa 2010, s. 47.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania polityczno-prawne, ekonomiczno-społeczne i śro-
dowiskowe, niezbędne będzie podjęcie w najbliższym czasie następujących czynności 
umożliwiających skuteczne wdrożenie technologii CCS w Polsce14:
 – dokonanie oceny wpływu wdrożenia technologii CCS na gospodarkę, środowisko 

i społeczeństwo, 
 – stworzenie odpowiednich mechanizmów finansowych, 
 – stymulacja badań i rozwoju w dziedzinie czystych technologii węglowych, 

14  A. Hinc (red.), Jak skutecznie wdrożyć CCS w Polsce? Ramy polityczne i prawne, DemosEuropa – Centrum Strategii 
Europejskiej, Warszawa 2010, s. 9 i dalsze.
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 – wykonanie monitoringu i testów (z odwiertami) na potencjalnych składowiskach CO2 
oraz wskazanie miejsc, w których składowanie jest bezpieczne, 

 – zaplanowanie infrastruktury związanej z transportem CO2, 
 – przygotowanie i przyjęcie odpowiedniej legislacji oraz przeprowadzenie rewizji już 

istniejących aktów prawnych,
 – utworzenie niezbędnych ram instytucjonalnych, 
 – zbudowanie akceptacji społecznej, 
 – wprowadzenie CCS do średnio- i długofalowych strategii gospodarczych i energetycz-

nych Polski
 – przygotowanie długofalowej polityki związanej z celami pakietu energetyczno-klima-

tycznego i globalnego protokołu post-Kyoto.

Podsumowanie

Bez technologii CCS Polsce nie uda się wypełnić zobowiązań dotyczących ograni-
czenia emisji gazów cieplarnianych, podjętych na forum Unii Europejskiej między in-
nymi w ramach pakietu energetyczno-klimatycznego oraz na forum międzynarodowym. 
Nie ulega jednak wątpliwości, że wdrażanie tych technologii związane jest z olbrzymimi 
kosztami, zarówno inwestycyjnymi, jak i operacyjnymi, co w efekcie pociągnie za sobą 
znaczący wzrost cen energii elektrycznej. Ponadto wdrażanie CCS wiąże się z zapotrze-
bowaniem na dodatkowe ilości energii, co oznacza z jednej strony spadek sprawności no-
wego bloku energetycznego przynajmniej o 10% a z drugiej strony – znacznie zwiększoną 
konsumpcję węgla. Jednakże pozyskany dwutlenek węgla może zostać wykorzystany np.: 
do zwiększenia krajowej produkcji gazu ziemnego, ropy naftowej, metanu, syntetyczne-
go gazu oraz wodoru, co w konsekwencji przełoży się na redukcję importu. Pozwoli to 
na znaczące ograniczenie wzrostu cen nośników energii poprzez rozbudowę stosunkowo 
tańszych – krajowych źródeł gazu. 

Instalacje wytwórcze wykorzystujące węgiel są w Polsce bardzo zdekapitalizowane 
– ponad 70% elektrowni ma więcej niż 30 lat, 40% więcej niż 40 lat, a 15% więcej niż  
50 lat15. Wymiana zdegradowanej infrastruktury energetycznej i zagwarantowanie nieprze-
rwanych dostaw energii elektrycznej pochłonie wiele miliardów euro, a dalsze opóźnianie 
decyzji inwestycyjnych w tym względzie może w niedalekiej przyszłości doprowadzić do 
przerw w dostawie energii elektrycznej. Wdrażanie CCS jest więc okazją do wprowadze-
nia nowoczesnych technologii, które pomimo pewnych strat energetycznych związanych 
ze stosowaniem instalacji, będą bardziej wydajne niż obecnie eksploatowane.

Wybór scenariusza aktywnego wdrażania technologii CCS w Polsce może przynieść 
również korzyści związane z budowaniem własnego, pionierskiego know-how – z jednej 
strony w zakresie doskonalenia technologii wychwytu – uczynienie jej bardziej efektyw-
ną, a z drugiej z doskonaleniem oraz zwiększaniem bezpieczeństwa składowania CO2 on 
shore w pokładach wodonośnych solankowych. Będzie to wymagać rozwoju nowych sek-
torów gospodarki, stworzenia nowych miejsc pracy, wykształcenia kadr, rozwoju zaplecza 
technologicznego i organizacyjnego. 

Z rozwoju czystych technologii węglowych można również zrobić dźwignię rozwo-
jową naszej gospodarki, poszukać specjalizacji badawczej, przejąć inicjatywę w rozwoju 

15  Zielona Księga Narodowego Programu Redukcji Emisji, Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji, 
Warszawa 2010.
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CCS i wypromować się na lidera w skali UE, co pozwoli na uzyskanie dodatkowej pomo-
cy w finansowaniu wdrażania CCS z funduszy europejskich. 
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Implementation of CCS Technology in Poland as a Prerequisite  
of Meeting Commitments for Low-Carbon Economy

Summary

The aim of this paper is to analyse the potential economic scenario of carbon capture and stor-
age (CCS) implementation in Poland. This paper argues that despite all the efforts aimed at devel-
opment and global deployment of sustainable energy, the world is going to depend on fossil fuels 
in the next decades. In countries such as Poland, where electricity is produced mainly from coal 
and therefore a rapid increase of use of renewable energy is more challenging, adaptation of clean 
coal technologies and transformation of the energy sector are a must. CCS will have the key role to 
play here. Successful implementation of the CCS technology can yield Poland over a distant time 
horizon a range of benefits, not only of a prestige nature but also financial.

Key words: carbon capture and storage, sustainable energy, Poland, CCS strategy.
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Внедрение технологии УХУ в Польше – условие выполнения 
обязательств по низкоэмиссионной экономике

Резюме

Цель рассуждений – анализ потенциального сценария внедрения технологии улавлива-
ния и хранения двуокиси углерода (УХУ) в Польше. Несмотря на многие усилия, направлен-
ные на развитие и распространение устойчивой энергии, в течение ближайших десятилетий 
мир будет зависеть от ископаемых топлив. В таких странах как Польша (в которых элек-
троэнергию производят в значительной мере из угля) необходимо будет применение чистых 
углетехнологий и проведение связанной с этим трансформации энергетического сектора. Ог-
ромную роль сыграет здесь технология улавливания и хранения двуокиси углерода. Четкое 
внедрение технологии УХУ может принести Польше в более отдаленной перспективе ряд 
выгод, не только престижного, но и финансового характера.

Ключевые слова: улавливание и хранение двуокиси углерода (УХУ), устойчивая энергия, 
Польша, стратегия УХУ. 

Коды JEL: O13
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OCENA ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI 
W INFRASTRUKTURĘ TRANSPORTU NA ŚRODOWISKO 
– ASPEKTY PRAWNE I METODOLOGICZNE

Streszczenie

Głównym celem rozważań jest ocena  oddziaływania inwestycji w infrastrukturę transportu na 
środowisko (OOŚ). Omówiono genezę oraz prawne, proceduralne i metodologiczne uwarunkowa-
nia OOŚ oraz dokonano porównania zakresu oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzonej 
dla badanych studiów przypadku z zakresem wskazywanym w przepisach prawa. Procedura OOŚ 
zarówno pod względem proceduralnym jak i metodologicznym jest skomplikowanym procesem 
i wymaga ciągłego doskonalenia.

Słowa kluczowe: ocena oddziaływania na środowisko, transport.

Kody JEL: Q5

Wstęp

Już Heraklit z Efezu (VI-V w. p.n.e.) zauważył, że świat to nieustanny proces - układ 
dynamiczny, charakteryzujący się przemianą wszystkiego, co żyje, a jedyną rzeczą sta-
łą jest prawo ciągłej zmiany. Człowiek ciągle coś zmienia, udoskonala, dostosowuje do 
swoich potrzeb, a tempo tych zmian jest coraz większe. To człowiek jest motorem postę-
pu, rozwoju i innowacji. Ważne jest jednak, aby w ciągłym dążeniu do realizacji swoich 
potrzeb nie zapominał o otaczającym go środowisku naturalnym. Według Heraklita, obok 
prawa ciągłej zmiany, funkcjonuje prawo rozumności. To właśnie rozum sprawia, że roz-
bieżne czynniki łączą się tak, aby powstała harmonia.

We współczesnym świecie praktycznie każda działalność człowieka, która ingeruje 
w środowisko naturalne generuje rozbieżności, czyli tzw. konflikty. Najczęściej mamy do 
czynienia z konfliktami między wąsko pojmowanym interesem inwestora, którego natu-
ralnym dążeniem jest ograniczanie kosztów i maksymalizacja spodziewanych korzyści, 
a potrzebą zachowania czystego lub niezmienionego środowiska w miejscu planowanej 
inwestycji. Z innymi rodzajami konfliktów mamy do czynienia przy realizacji inwestycji 
pożytku publicznego lub liniowych inwestycji infrastrukturalnych. W takim przypadku 
realizacja oczekiwań dużych społeczności zderza się z potrzebą ochrony unikalnych wa-
lorów przyrodniczych lub z interesami mniejszych grup, które mogą zostać narażone na 
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dodatkowe uciążliwości1. Czy w takich sytuacjach możliwe jest połączenie rozbieżności 
w harmonię, o której wspominał Heraklit?

Narzędziem, które umożliwia w miarę pełną i obiektywną identyfikację możliwych 
zagrożeń, a tym samym zmniejsza ryzyko popełnienia błędów, pozwalając chronić za-
soby naturalne, przeciwdziałać degradacji środowiska i chronić zdrowie ludzi, a przez to 
zapewniać, że wzrost społeczno-ekonomiczny będzie przebiegał w zgodzie z zasadą trwa-
łego i zrównoważonego rozwoju, może być ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ)2. 
Podstawowym zadaniem oceny oddziaływania na środowisko jest określenie przewidy-
wanych konsekwencji działań człowieka oraz wskazanie wszystkich możliwych rozwią-
zań mających na celu zapobieganie ich skutkom. Charakterystycznym elementem oceny 
jest uwzględnianie opinii społecznej o analizowanych przedsięwzięciach3. 

W artykule przybliżono problematykę procedury oceny oddziaływania na środowisko 
w kontekście uwarunkowań prawnych oraz metodologicznych, a głównym celem rozwa-
żań jest analiza zakresu OOŚ w odniesieniu do badania wpływu inwestycji w infrastruktu-
rę transportu na  środowisko naturalne na przykładzie studiów przypadków.

Geneza i prawne uwarunkowania OOŚ

Na przełomie lat 70. i 80. ubiegłego wieku pojawiła się potrzeba opracowania nowych 
instrumentów oceny wpływu planowanych przedsięwzięć na środowisko, gdyż tradycyj-
nie stosowana analiza kosztów i korzyści (cost-benefit-analysis) okazała się niewystar-
czająca4. Pierwsze regulacje w tym zakresie pojawiły się w 1970 r., w USA, w ustawie 
o narodowej polityce ochrony środowiska5. Początkowo był to instrument pomocniczy 
dla projektantów, inżynierów i władz lokalnych, ale w miarę gromadzenia doświadczeń 
i postępu w wiedzy teoretycznej, dziedzina oceny oddziaływania na środowisko rozwinęła 
się w osobną dyscyplinę naukową, tworząc solidne podstawy dla obecnych, formalno-
-prawnych procedur OOŚ obowiązujących w większości krajów wysoko rozwiniętych, 
czy ponadnarodowych strukturach takich, jak Unia Europejska (UE), a także w organiza-
cjach międzynarodowych (OECD, Word Bank, EBRD, EBI itd.)6. 

Działania UE dotyczące ochrony środowiska rozpoczęły się w 1972 r. podczas Pary-
skiego Szczytu Szefów Państw i Rządów wraz z zatwierdzeniem Pierwszego Programu 
Działań na Rzecz Środowiska (EAP) obejmującego lata 1973-1976. W tym okresie zaszły 
poważne zmiany w ustawodawstwie, ściśle związane z ograniczaniem zanieczyszczenia 
poprzez wprowadzenie standardów minimalnych. Doprowadziło to do zatwierdzenia dy-

1  B. Wiszniewska, Materiały szkoleniowe dla przedstawicieli administracji publicznej w zakresie ochrony środowiska,  
Część I – Oceny oddziaływania na środowisko, Projekt Phare PL 2003/005-710.05.01 Wdrażanie dyrektywy IPPC i aspektów 
dyrektywy EIA, Warszawa 2005, s. 9. 
2   Tamże, s. 9.
3  W. Adamczyk, Ekologia wyrobów – jakość, cykl życia, projektowanie, PWE, Warszawa 2004, s. 43. 
4  Z. Kasztelewicz, M. Ptak, Procedura oceny oddziaływania na środowisko w górnictwie odkrywkowym,  
w świetle nowych regulacji ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki obszarów Natura 2000, (w:) XIII Warsztaty Górnicze 
z cyklu ,,Zagrożenia naturalne w górnictwie” Bogatynia–Świeradów Zdrój, 17-19 czerwca 2009, s. 61. 
http://www.min-pan.krakow.pl/Zaklady/pgeodyn/ warsztaty/pdf_/06_.pdf [dostęp: 25.04.2012].
5  J. Jendrośka, M. Bar, Prawo ochrony środowiska, Podręcznik, CPE, Wrocław 2005. Podane za: Z. Kasztelewicz, M. Ptak, 
Procedura oceny oddziaływania…, op. cit., s. 61. 
6  B. Wiszniewska, Materiały szkoleniowe…, op. cit., s. 10 oraz J. Brauweiler, M. Kramer, Z.Nowak, Międzynarodowe 
zarządzanie środowiskiem, tom 2, Instrumenty i systemy zarządzania, C.H. Beck, Warszawa 2005, s. 36-37.
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rektyw dotyczących zarządzania odpadami, obniżeniem hałasu, ochroną zasobów natural-
nych (powietrza i wody) oraz konserwacji przyrody7. 

Jednym z ważniejszych działań UE w kontekście OOŚ było uchwalenie w 1985 r. 
w ramach Trzeciego Programu Działań8 (1982-1986), Dyrektywy 85/337/EWG w spra-
wie oceny skutków dla środowiska niektórych publicznych i prywatnych przedsięwzięć9, 
w której ustalono procedurę oceny wpływu przedsięwzięć na środowisko. Dyrektywa mia-
ła na celu zharmonizowanie istniejących w państwach członkowskich zasad środowisko-
wej kontroli prewencyjnej i doprowadzenie do sytuacji, w której efekty ocen mogłyby być 
porównywalne. Zgodnie z treścią Dyrektywy, najlepszą polityką ekologiczną jest polityka 
prewencyjna, a najskuteczniejszym instrumentem proceduralnym takiej polityki jest tzw. 
ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ)10. 

W Polsce obowiązek wykonywania ocen oddziaływania na środowisko po raz pierw-
szy wprowadzony został w 1990 r. Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów 
Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 kwietnia 1990 r. w sprawie inwestycji szczególnie szko-
dliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz warunków, jakim powinna odpowiadać spo-
rządzona przez rzeczoznawców ocena oddziaływania inwestycji i obiektów budowlanych 
na środowisko. Do krajowego porządku prawnego procedura OOŚ została wprowadzona 
ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko. Ważnym wydarzeniem w kontekście OOŚ było 
wejście w życie, z dniem 28 lipca 2005 r., zmian w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Pra-
wo ochrony środowiska, które w sposób fundamentalny odmieniły dotychczasową polską 
praktykę postępowania w sprawie ocen oddziaływania na środowiska planowanych przed-
sięwzięć. Zmiana ta podyktowana była przede wszystkim koniecznością zracjonalizowania 
i usprawnienia procedury OOŚ oraz dostosowania jej do wymagań wspólnotowych11. 

Kolejne, istotne regulacje, pozwalające na pełniejszą transpozycję do prawa polskie-
go dyrektyw Komisji Europejskiej dotyczących OOŚ12, pojawiły się w ustawie z dnia  

7  G. Dębicka-Fobke, M. Jankowska, Zagadnienia i wytyczne dotyczące ochrony środowiska w unii europejskiej, Związek 
Rzemiosła Polskiego, Warszawa 2004, s. 6. Dostępny w Internecie: 
http://www.ueapme.com/business-support%20II/Training%20Tools/Confartigianato/ Environment/PL-Environment%20
policy.pdf [dostęp : 08.04.2012].
8  Dz.U. C 46 z 17.02.1983.
9  Dyrektywa 85/337/EWG z dn. 27 czerwca 1985 r. w sprawie skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia 
publiczne niepubliczne i prywatne dla środowiska, znowelizowana Dyrektywami Rady 97/11/WE i 2003/35/WE tzw. 
dyrektywa EIA (Environmental Impact Assessment) (zwana dyrektywą OOŚ).
10  D. Pyć, Traktaty, (w:) Z. Brodecki (red.), Ochrona środowiska, Lexis Nexis, Warszawa 2005, s. 162. Podane (za:)  
A. Erechemla, Sprawozdanie w sprawie stosowania i skuteczności dyrektywy OOŚ, „Środowisko” 2009, nr 15/16 (399/400), s. 8. 
11  Szerzej na ten temat w: B. Wiszniewska, Materiały szkoleniowe…, op. cit., s. 14.
12  Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dn. 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz. Urz. WE L 175 z 05.07.1985, s. 40, z późn. zm.;  
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, tom 1, s. 248); Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dn. 21 maja 1992 r. 
w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992, s. 7, z późn. zm.; 
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, s. 102); Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/
WE z dn. 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz. Urz. WE 
L 197 z 21.07.2001, s. 30; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, tom 6, s. 157); Dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2003/4/WE z dn. 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących 
środowiska i uchylającej dyrektywę Rady 90/313/EWG (Dz. Urz. WE L 41 z 14.02.2003, s. 26; Dz. Urz. UE Polskie 
wydanie specjalne, rozdz. 15, tom 7, s. 375); Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/35/WE z dn. 26 maja 
2003 r. przewidującej udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie 
środowiska oraz zmieniającej w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy 
Rady 85/337/EWG i 96/61/WE (Dz. Urz. UE L 156 z 25.06.2003, s. 17; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, 
t. 7, str. 466); Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE z dn. 15 stycznia 2008 r. dotyczącej zintegrowanego 
zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (Dz. Urz. UE L 24 z 29.01.2008, s. 8).
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3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzia-
le społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  
(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), zwanej dalej Ustawą OOŚ. Najnowsze zapisy 
Ustawy OOŚ zawarte zostały w ustawie z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. 10.119.804)13.

Podstawowe zasady przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środo-
wisko zostały ujęte w dziale V Ustawy OOŚ oraz w rozporządzeniach w sprawie podziału 
przedsięwzięć14. Ponadto część z nich określają przepisy zawarte w rozdziale 2 działu I tej 
Ustawy oraz ogólnie obowiązujące regulacje kodeksu administracyjnego. Dodatkowo, 
pewne kwestie związane z oceną oddziaływania na środowisko pojawiają się w niektórych 
przepisach ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o ochronie przyrody czy wreszcie 
ustawy o prawie budowlanym albo specustawy drogowej15.

Art. 72 Ustawy OOŚ wymienia 19 rodzajów decyzji inwestycyjnych, przed którymi 
może być wymagane wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W przypadku 
inwestycji w infrastrukturę transportu są to m.in.: 1) decyzja o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej; 2) o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej; 3) o ustaleniu lokalizacji au-
tostrady; 4) o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego.

Warto podkreślić, że OOŚ ma kluczowe znaczenie dla możliwości otrzymania dofi-
nansowania projektów z funduszy Unii Europejskiej ze względu na wymogi wynikające 
z rozporządzenia Rady 1083/2006 z 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne do-
tyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego oraz Funduszu Spójności16. W szczególności dotyczy to Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, umożliwiającego w ramach 15 priorytetów reali-
zację dużych inwestycji infrastrukturalnych w zakresie ochrony środowiska, transportu, 
energetyki, kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia oraz szkolnictwa wyż-
szego. W odniesieniu do transportu są to trzy osie priorytetowe: 1) priorytet VI – drogowa 
i lotnicza sieć TEN-T; 2) priorytet VII – transport przyjazny środowisku; 3) priorytet VIII 
– bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe.

Metodologiczne i proceduralne aspekty oceny oddziaływania 
przedsięwzięć na środowisko

Procedura OOŚ jest wieloetapowym procesem prowadzącym do ustalenia oddziaływa-
nia wpływów badanego planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Procedurę można 

13  Art. 1 – zmiany dotyczą art. 16, 47, 48, 57, 58, 63, 64, 67, 69, 70, 72, 74-77, 84, 87, 88, 90, 97, 98, 123 i 153 ustawy z dn.  
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. 
14  Uprzednio Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczególnych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem 
przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), a obecnie 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) obowiązującym od 2010-11-15.
15  Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 721 z późn. zm.).
16  R. Zakrzewski, Ocena oddziaływania na środowisko w projektach infrastrukturalnych, konferencja nt. Realizacja projektów 
z Funduszu Spójności w sektorze środowisko i transport, Ministerstwo Środowiska, Kraków, 1 marca 2007, s. 3-5, 
http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NR /rdonlyres/81AB1A37-33F1-4FE5-86C2-108E5BF5B731/30326/OOS1.pdf 
[dostęp: 08.04.2012].
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rozpatrywać w dwóch aspektach. Jest to z jednej strony merytoryczne oszacowanie od-
działywania na środowisko skutków danej inwestycji, a z drugiej zaś bardzo sformali-
zowana procedura postępowania administracyjnego17, którą w zarysie przedstawiono na 
schemacie 1. 

OOŚ obejmuje cztery etapy18. Pierwszy etap to kwalifikacja przedsięwzięcia w od-
niesieniu do przyjętych kryteriów (screening). Kończy się on wydaniem postanowienia, 
które stwierdza obowiązek przeprowadzenia OOŚ i określa zakres raportu lub ustala, iż 
nie ma potrzeby dokonywania oceny19. Drugi etap (scoping) dotyczy ustalenia zakresu 
raportu o oddziaływaniu na środowisko w oparciu o wymienione w art. 63 ust. 1 Ustawy 
OOŚ uwarunkowania oraz uzyskane opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
i Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Trzeci etap to uzyskanie wymaganych ustawą opinii 
i uzgodnień. Ostatnim krokiem procedury jest zapewnienie możliwości udziału społeczeń-
stwa w postępowaniu. Organ, który prowadzi postępowanie, rozpatruje wnioski i uwagi, 
jakie wpłynęły w terminie 21 dni oraz musi się do nich ustosunkować w uzasadnieniu 
wydawanej decyzji (art. 37 pkt 2 Ustawy OOŚ). 

17  Szerzej na ten temat: Z. Kasztelewicz, M. Ptak, Procedura oceny oddziaływania na środowisko…, op. cit., s. 64-75;  
I. Grudzińska, J. Zarzecka, Zmiany w postępowaniach administracyjnych w sprawach ocen oddziaływania na środowisko, 
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa 2011 r., s. 18-34 oraz „Zeszyty metodyczne” nr 1 Generalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska, Postępowania administracyjne w sprawach określonych ustawą z dn. 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa, sierpień 2009 r.,  
s. 17-64.
18  Z. Kasztelewicz, M. Ptak, Procedura oceny oddziaływania na środowisko…, op. cit., s. 65.
19  Art. 75 Ustawy OOŚ określa organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Schemat 1 
Ogólny schemat procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Źródło: Z. Kasztelewicz, M. Ptak, Procedura oceny oddziaływania na środowisko w górnictwie odkryw-
kowym, w świetle nowych regulacji ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki obszarów Natura 2000, 
(w:) XIII Warsztaty Górnicze z cyklu ,,Zagrożenia naturalne w górnictwie”, Bogatynia-Świeradów Zdrój,  
17-19 czerwca 2009, s. 61, http://www.min-pan.krakow.pl/Zaklady/pgeodyn/ warsztaty/pdf_/06_.pdf , s. 65 
[dostęp: 25.04.2012]. 
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Punktem wyjściowym procedury jest zatem określenie rodzaju planowanego przed-
sięwzięcia20. Wyróżnia się dwie grupy przedsięwzięć: mogących zawsze znacząco od-
działywać na środowisko (grupa I) oraz mogących potencjalnie znacząco oddziaływać 
na środowisko (grupa II). W grupie I, w odniesieniu do infrastruktury transportu21, 
znajdują się między innymi przedsięwzięcia dotyczące: linii kolejowych wchodzących 
w skład transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości lub transeuropejskiego 
systemu kolei konwencjonalnej, autostrad i dróg ekspresowych; portów lub przysta-
ni morskich. W grupie II22 natomiast przykładowo: linie kolejowe wraz z terminalami 
transportu kombinowanego przeznaczonego do obsługi przewozu oraz mosty, wiadukty 
lub tunele liniowe w ciągu dróg kolejowych; linie tramwajowe, koleje napowietrzne lub 
podziemne.

Inwestor planujący realizację danego przedsięwzięcia w pierwszej kolejności spraw-
dza, czy zgodnie z rozporządzeniem wymaga ono przeprowadzenia OOŚ i wydania de-
cyzji po dokonaniu tej oceny, tj. czy jest to inwestycja, dla której będzie z mocy prawa 
wymagany raport o oddziaływaniu na środowisko, zwany potocznie raportem środowi-
skowym (I grupa), czy też inwestycja może otrzymać decyzję środowiskową bez oceny, 
a więc i bez raportu (II grupa). Następnie inwestor występuje o decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach według przepisów dla danej grupy przedsięwzięć, a następnie z osta-
teczną decyzją środowiskową może składać dokumenty albo do pozwolenia na budowę, 
albo do zgłoszenia budowlanego23.

W przypadku merytorycznego oszacowania oddziaływania na środowisko skutków da-
nej inwestycji w infrastrukturę transportu, OOŚ z racji swojej wieloetapowości wymaga 
stosowania różnych metod – do identyfikacji, do prognozowania i do oceny. Niektóre 
z nich są dość prostymi metodami, inne zaś są bardzo złożone24. Stanowi to spore utrud-
nienie przy dużej liczbie kryteriów i ich różnych implikacjach, które należy wziąć pod 
uwagę w ocenie. Często też stosowane metody nie pozwalają na ujęcie wielu czynników, 
bądź są mało precyzyjne. Badania dotyczące wpływu infrastruktury transportu na dany 
element środowiska wykonywane są najczęściej jako odrębne ekspertyzy przez specja-
listów, którzy reprezentują różne dyscypliny naukowe. Dużym problemem jest ich inte-
gracja i przedstawienia ich w sposób zrozumiały dla wszystkich. Jest to o tyle ważne, iż 
na procedurę OOŚ składają się konsultacje społeczne, jak również obowiązek podania do 
publicznej wiadomości decyzji i zawartych w niej warunków. 

20  Przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko określa Ustawa OOŚ w art. 59 oraz 
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz.1397), do którego odwołuje się Ustawa OOŚ w art. 60. 
21  Pkt 29 do 34, § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397).
22  Pkt 58 do 64, § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).
23  I. Grudzińska, J. Zarzecka, Zmiany w postępowaniach administracyjnych…, op. cit., s. 20.
24  Szerzej na temat stosowanych metod, (w:) W. Adamczyk, Ekologia wyrobów – jakość, cykl życia, projektowanie, op. 
cit., s. 40; T. Parteka, Metodologiczne aspekty ocen oddziaływania autostrad na środowisko, (w:) W. Lenart, A. Tyszecki 
(red.), Poradnik przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko, Eko-Konsult, Gdańsk 1998, s. 259; Podręcznik 
dobrych praktyk wykonywania opracowań środowiskowych dla dróg krajowych, Biuro Ekspertyz i Projektów Budownictwa 
Komunalnego „EKKOM”, Kraków 2008, s. 157-165, http://www.oos.pl/pliki/File/ Podrecznik.pdf [dostęp: 21.02.2011].
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Zakres oraz rodzaj ekologicznych efektów podlegających analizie 
w OOŚ

Zgodnie z Ustawą OOŚ25, w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowi-
sko określa się, analizuje oraz ocenia m. in. bezpośredni i pośredni wpływ danego przed-
sięwzięcia na: (a) środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi, (b) dobra materialne,  
(c) zabytki, (d) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-c, 
(e) dostępność do złóż kopalin;

Kluczowym elementem OOŚ jest raport o oddziaływaniu na środowisko. Jego zada-
niem jest określenie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na poszczególne ele-
menty środowiska oraz ludzi przy uwzględnieniu przyjętych przez inwestora rozwiązań 
lokalizacyjnych, projektowych, technologicznych, technicznych i organizacyjnych. Za-
kres każdego raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz rodzaj ekologicznych efektów 
szczegółowo określa Art. 66 Ustawy OOŚ. 

Zgodnie z zapisami art. 5 ust. 1 Dyrektywy 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. zmie-
niającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre 
publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko, opis przedsięwzięcia powinien obej-
mować m.in.:
 – szacunki dotyczące spodziewanych rodzajów i wielkości pozostałości oraz emisji 

(wód, zanieczyszczeń powietrza i gleby, hałasu, drgań, światła, ciepła, promieniowa-
nia, itp.) w wyniku eksploatacji proponowanego przedsięwzięcia;

 – opis elementów środowiska, na jakie proponowane przedsięwzięcie może oddziaływać 
w znaczący sposób, ze szczególnym uwzględnieniem populacji, fauny, flory, gleby, 
wód, powietrza, czynników klimatycznych, aktywów materialnych, w tym spuścizny 
architektonicznej i archeologicznej, krajobrazu, jak również współzależności pomię-
dzy wymienionymi czynnikami.
W tabeli 1 przedstawiono zakres i rodzaj ekologicznych efektów, które winny być za-

warte w OOŚ zgodnie z przepisami prawa. Dodatkowo wskazano w niej, które z tych efek-
tów są najczęściej ujmowane w ocenie oddziaływania na środowisko inwestycji w infra-
strukturę transportu26. Podane zostały również metody oceny, które mogą być zastosowane 
do szacowania wpływu przedsięwzięcia na dany element środowiska. 

Jak już wcześniej wspomniano, rodzaj i zakres analizowanych i ocenianych efektów 
ekologicznych zależą przede wszystkim od rodzaju inwestycji i miejsca jej lokalizacji, 
a tym samym jej możliwych oddziaływań na poszczególne elementy środowiska natu-
ralnego. Ponadto zakres raportu o oddziaływaniu danej inwestycji na środowisko oraz 
określenie rodzaju ocenianych efektów ekologicznych jest każdorazowo ustalany przez 
organ prowadzący postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowa-
niach.

25  Dział V Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na obszar Natura 2000, Rozdział 1  Przedsięwzięcia 
wymagające oceny, Art. 62. ust. 1.
26  Na podstawie analizy raportów: Raport o oddziaływaniu na środowisko obwodnicy Stargardu Szczecińskiego..., op. 
cit.; Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – Budowa obwodnic m. Konstancin – Jeziorna i m. Góra 
Kalwaria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 724, „proGEO” Sp. z o.o. z Wrocławia, 2008, http://www.siskom.waw.pl/dw/724/
powietrze_tekst.pdf [dostęp: 25.03.2011]; Raport o oddziaływaniu na środowisko dla rozbudowy drogi wojewódzkiej  
Nr 634 relacji Warszawa – Wólka Kozłowska na odcinku od km 21÷066 do 31÷822, EKO-GEO Pracownia Geologii i Ochrony 
Środowiska, Lublin 2008, http://siskom.waw.pl/dw/634/Raport_oos.pdf [dostęp: 26.03.2011]; Raport o oddziaływaniu na 
środowisko przedsięwzięcia pt.: Modernizacja linii kolejowej E 75 na odcinku Warszawa-Białystok- Sokółka. Województwo 
Mazowieckie, Stan na 28.11.2007, http://siskom.waw.pl/komunikacja/kolej/LK6/LK6_ROS_streszczenie.pdf [dostęp: 
12.03.2011].
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Tabela 1 
Zakres i rodzaj ekologicznych efektów zawartych w ocenie oddziaływania  
na środowisko

Lp.

Efekty ekolo-
giczne wg 

Ustawy OOŚ 
i Dyrektywy 
97/11/WE

Efekty 
ekologi-
czne wg 

badanych 
raportów

Nazwa badanego elementu środowiska
oraz metoda jego oceny wg raportu*

1 wpływ na 
powietrze

+ powietrze atmosferyczne: 
LAeqrx(i) = LAWeq + K0 – 10log4π – 20log rx

gdzie:
LAeqrx (i) - równoważny poziom dźwięku emitowany przez i-te źródło 
w odległości rx od niego (dB)
LAWeq - równoważny poziom mocy akustycznej danego źródła (z zasto-
sowaniem korekcji A) (dB)
K0 – poprawka uwzględniająca wpływ kąta przestrzennego w naszym 
przypadku
K0 – 3 dB i 6dB (ponieważ źródła ustawione są na płaskiej powierzch-
ni lub w kącie pomiędzy dwoma ścianami)
rx – odległość dla której określona jest wartość równoważnego pozio-
mu hałasu, (m)

2 emisja 
hałasu

+ klimat akustyczny:
Emisja średniogodzinna odcinka:
• Emisja dzień:
EhD[kg/h] = 0.001[kg/g] * Dodc[km] * (LDL[poj/h] * WEL[g/km/poj] + 
LDC[poj/h] * WEC[g/km/poj],
• Emisja noc:
EhN[kg/h] = 0.001[kg/g] * Dodc[km] * (LNL[poj/h] * WEL[g/km/poj] + 
LNC[poj/h] * WEC[g/km/poj]),
gdzie: 
Dodc – długość odcinka [km]
LDL, LDC, LNL, LNC – liczba pojazdów lekkich, ciężkich i maszyn, 
w nocy i w dzień
WEL, WEC – współczynnik emisji pojazdów lekkich i ciężkich oraz ma-
szyn

3 wpływ na 
wody

+ wody powierzchniowe: 
szacowano stopień wrażliwości ekosystemu wód powierzchniowych 
przyjmując trójstopniową skalę waloryzacji:
BW – środowisko wodne bardzo wrażliwe; W – środowisko wodne 
wrażliwe; MW – środowisko wodne mniej wrażliwe.

4 wpływ na 
gleby

+ powierzchnia ziemi i gleby: 
W ocenie przedsięwzięcia zastosowano analizę porównawczą wa-
riantów przebiegu obwodnicy, dotyczącą występowania zasięgów 
cennych gleb i wrażliwych upraw oraz potrzeb wprowadzenia ich 
zabezpieczeń.
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Lp.

Efekty ekolo-
giczne wg 

Ustawy OOŚ 
i Dyrektywy 
97/11/WE

Efekty 
ekologi-
czne wg 

badanych 
raportów

Nazwa badanego elementu środowiska
oraz metoda jego oceny wg raportu*

5 wpływ na 
faunę

+ przyroda ożywiona:
Dla oceny oddziaływania przedsięwzięcia na zasoby przyrody oży-
wionej uwzględniono następujące kryteria:
−	 usuwanie roślinności,
−	 straty w roślinności w wyniku uszkodzeń w trakcie prac budowla-

nych,
−	 rozcięcie i fragmentację ekosystemów,
−	 przyswajanie przez rośliny szkodliwych substancji komunikacyj-

nych poprzez atmosferę, gleby i wody,
−	 zakłócenie cyklu życia roślin i zwierząt,
−	 naruszenie warunków siedliskowych, szczególnie warunków wod-

nych,
−	 utrudnienie lub uniemożliwienie migracji zwierząt.
Poszczególnym kategoriom przypisano charakter oraz potencjalne 
skutki. Na podst. Analizy określono obszary problemowe, dla których 
wskazano możliwe rozwiązania łagodzące negatywne oddziaływania.

6 wpływ na 
florę

+

7 wpływ na 
siedliska 
przyrodnicze

+

8 wpływ 
na obszar 
Natura 2000

+

9 wpływ na 
klimat

- Nie badano

10 wpływ na 
krajobraz

+ krajobraz:
W ocenie zasobów krajobrazu i jego wrażliwości przyjęto trzystop-
niową skalę:  duże, średnie, małe; oceniono również stopień konflik-
towości: duży, średni, brak konfliktu.

11 wpływ 
na dobra 
materialne

+ Warunki geologiczne i hydrogeologiczne oraz wpływ na wody 
podziemne i złoża kopalin:
Przyjęto trzystopniową skalę „konfliktów”: duże, słabe, brak kon-
fliktu.  W wyniku przeprowadzonej analizy wyznaczono: obszary 
o korzystnej budowie geologicznej, obszary o średnio korzystnej 
budowie geologicznej oraz obszary o niekorzystnej budowie geo-
logicznej.

12 wpływ na 
zabytki 
i krajobraz 
kulturowy

+ dobra kultury i krajobraz kulturowy:
Możliwe skutki realizacji przedsięwzięcia  oszacowano podając ich 
charakterystykę oddziaływania oraz charakter: (1) stałe, trwałe, 
długotrwałe; (2) istotne, mało istotne; (3) negatywne, pozytywne; 
(4) odwracalne, nieodwracalne

13 wpływ na 
ludzi

+ Ze względu na braki danych nie było możliwe oszacowanie ilorazu 
zagrożeń w zwykle analizowanych szlakach narażenia: pyłowym 
i hałasowym. W ocenie występującego potencjalnego zagrożenia 
ogólnie oszacowano możliwość wystąpienia wysokiego wskaźnika 
(>1,0) – wielkości ilorazu zagrożenia zdrowia (HQ)**.

14 emisja drgań - Nie badano
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Lp.

Efekty ekolo-
giczne wg 

Ustawy OOŚ 
i Dyrektywy 
97/11/WE

Efekty 
ekologi-
czne wg 

badanych 
raportów

Nazwa badanego elementu środowiska
oraz metoda jego oceny wg raportu*

15 emisja 
światła

- Nie badano

16 emisja ciepła - Nie badano
17 emisja pro-

mieniowania
- Nie badano

* Na podstawie Raportu o oddziaływaniu na środowisko obwodnicy Stargardu Szczecińskiego w ciągu 
drogi krajowej nr 10 na odcinku węzeł „Lipnik” – węzeł „Święte”, Instytut Ochrony Środowiska – 
Samodzielna Pracownia ds. Ocen Środowiskowych, Warszawa, wrzesień 2006.
** Metoda objaśniona (w:) J. Borzyszkowski, R.J. Kucharski, Ocena oddziaływania autostrad i dróg 
ekspresowych na zdrowie ludzi – metoda szacowania zagrożeń, materiały konferencji Problematyka ocen 
środowiskowych w przededniu wstąpienia Polski do UE, AGH, Kraków 2003.
Źródło: opracowanie własne. 

Podsumowanie

Ocena oddziaływania na środowisko jest bardzo skomplikowaną procedurą, zarówno 
w aspekcie postępowania administracyjnego, jak i w aspekcie merytorycznego szacowania 
oddziaływania na środowisko skutków danej inwestycji. Jest to jednak instrument, który 
podlega stałemu procesowi doskonalenia. Ewolucja regulacji prawnych, wynikająca mię-
dzy innymi z przyjętych zobowiązań wspólnotowych, ukazuje dążenie do ujednolicania 
i obiektywizowania OOŚ. W podobnym kierunku powinna zmierzać praktyka przeprowa-
dzania OOŚ od strony metod stosowanych do szacowania oddziaływania przedsięwzięć 
na środowisko. Narzędzia komputerowe są bardzo pomocne, lecz zwykle dotyczą tylko 
jednego czy dwóch efektów jednocześnie lub nie pozwalają na ukazanie tych efektów na 
osi czasu. Istnieje zatem potrzeba opracowania takiego narzędzia wspomagającego OOŚ, 
które pozwoliłoby na integrację różnych podejść i metod stosowanych w jeden wspólny 
układ metodyczny. Obecnie trwają prace nad opracowaniem założeń do budowy takiego 
narzędzia opartego na komputerowym modelu symulacyjnym w ramach grantu badaw-
czego Narodowego Centrum Nauki pt. Modelowanie wpływu inwestycji w infrastrukturę 
transportu na środowisko naturalne 27.
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Assessment of Transport Infrastructure Investment Impact  
on the Environment – Legal and Methodological Aspects

Summary

The aim of the article is to analyse the scope of the environmental impact assessment (EIA) in 
the context of investigating an impact of investment in the transport infrastructure on the environ-
ment. The article discusses the genesis and the legal, procedural and methodological aspects of 
EIA. Moreover, it presents the comparison of EIA conducted for the examined case studies with 
legislation in the respect of considered impact. The EIA procedure in procedural and methodologi-
cal terms is a complicated process and requires continuous improvement.

Key words: environmental impact assessment, transport. 

JEL codes: Q5
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Оценка воздействия инвестиций в инфраструктуру транспорта 
на окружающую среду – юридические и методологические 
аспекты

Резюме

Основная цель рассуждений – оценка воздействия инвестиций в транспорт на окружа-
ющую среду (ОВОС). Обсудили генезис, а также юридические, процедурные и методоло-
гические обусловленности ОВОС, а равно сопоставили диапазон оценки воздействия на 
окружающую среду, проведенной для изучаемых тематических исследований, с диапазоном, 
указываемым в законодательных положениях. Процедура ОВОС как с процедурной, так  
и методологической точки зрения является сложным процессом и требует постоянного со-
вершенствования.

Ключевые слова: оценка воздействия на окружающую среду, транспорт.

Коды JEL: Q5

Szczecin_2012_II-t.3.indd   132 2012-11-28   14:58:35



WOJCIECH ZBARASZEWSKI 133

Wojciech Zbaraszewski
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

ODDZIAŁYWANIE PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA MŚP 
NA ŚRODOWISKO NATURALNE W POLSCE 

Streszczenie

W ostatnich latach nakłady przedsiębiorców na działania proekologiczne w Polsce były domi-
nujące w strukturze wydatków, gdyż w latach 2008 i 2009 wynosiły ponad 59%, a w 2010 r. prawie 
58% nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej. Pomimo to nadal 
w świadomości społecznej panował pogląd, że największe zagrożenie środowiska przyrodniczego 
stanowią przedsiębiorstwa. W większości gospodarek świata przedsiębiorstwa sektora MŚP pełnią 
istotną rolę. Według danych GUS, w Polsce działa ok. 1,7 mln przedsiębiorstw, z czego większość 
(ponad 99%) to małe i średnie przedsiębiorstwa. Wkład MŚP w tworzenie wartości dodanej brutto 
wynosi prawie 50%, zaś liczba pracujących w sektorze stanowi 2/3 ogółu pracujących. Pomimo tej 
istotnej roli przedsiębiorstw z sektora MŚP ich wpływ na środowisko jest w ogólnej problematy-
ce ochrony środowiska często niedostrzegany. Ze względu na metody gromadzenia informacji na 
temat zanieczyszczeń brak jest danych dotyczących oddziaływania sektora MŚP na środowisko. 
W artykule przedstawiono próbę oszacowania poziomu oddziaływania przedsiębiorstw MŚP na 
środowisko w Polsce. Jak wynika z opracowań zagranicznych, za wiarygodny uznaje się poziom 
70% zanieczyszczeń przemysłowych w Europie powodowanych przez przedsiębiorstwa MŚP. 

Słowa kluczowe: ochrona środowiska, przedsiębiorstwa, sektor MSP.

Kody JEL: Q56, Q13, P28

Wstęp

W drugiej połowie XX wieku w świadomości społecznej utrwalił się pogląd, że naj-
większe zagrożenie środowiska przyrodniczego stanowią przedsiębiorstwa. Rezultatem 
tego było wdrożenie na szeroką skalę restrykcji dla przedsiębiorców za korzystanie ze śro-
dowiska w formie instrumentów prawno-administracyjnych (zakazów, nakazów, pozwoleń) 
i ekonomicznych (m.in. opłat, kar, zachęt finansowych). Nakłady przedsiębiorców w latach 
2008 i 2009 wynosiły ponad 59%, a w 2010 r. prawie 58% nakładów na środki trwałe słu-
żące ochronie środowiska i gospodarce wodnej1. Pomimo wielu działań podejmowanych 
w ciągu ostatnich lat, mających zmniejszyć negatywny wpływ działalności gospodarczej 
na środowisko, poziom aktywności polskich przedsiębiorstw w tym zakresie jest nieza-
dowalający, gdyż prawie 43% przedsiębiorców nie podjęło żadnych działań prośrodowi-
skowych w ciągu ostatnich 5 lat, a pozostałe przedsiębiorstwa na ogół ograniczają się do 
działań podstawowych, mniej kosztochłonnych, w części wymuszanych przez przepisy, 
np.: stosowanie energooszczędnych źródeł energii czy prośrodowiskowa gospodarka od-
padami2. 

1  Ochrona środowiska, GUS, Warszawa 2011, s. 404.
2  Zrównoważona produkcja w działalności przedsiębiorstw. Raport z badania, PARP, Warszawa 2011, s. 5.
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W większości gospodarek świata przedsiębiorstwa sektora MSP pełnią istotną rolę. 
Rangę przedsiębiorstw sektora MSP potwierdzają dane statystyczne. Według danych 
GUS (za 2010 r.), w Polsce działa ok. 1,7 mln przedsiębiorstw, z czego większość (ponad 
99%) to małe i średnie przedsiębiorstwa. Sektor MSP w Polsce w większym stopniu niż 
w UE jest zdominowany przez mikroprzedsiębiorstwa, których udział w całkowitej liczbie 
przedsiębiorstw (96%) przewyższa średnią europejską (92%). Wkład MSP w tworzenie 
wartości dodanej brutto wynosi prawie 50%, zaś liczba pracujących w sektorze stanowi 
2/3 ogółu pracujących. Pomimo tej istotnej roli przedsiębiorstw z sektora MSP ich wpływ 
na środowisko jest w ogólnej problematyce ochrony środowiska często niedostrzegany. 
Przykładem może być fakt, że w wielu badaniach nie rozróżnia się przedsiębiorstw sektora 
MSP wśród przedsiębiorstw ogółem (np. opracowania GUS Ochrona środowiska, wobec 
czego można jedynie szacować udział tego sektora.

Celem rozważań jest identyfikacja i ocena oddziaływania sektora MSP na środowisko 
naturalne w Polsce w świetle realizacji zobowiązań wynikających z przepisów ochrony 
środowiska Unii Europejskiej (UE) i polityki ekologicznej państwa.

Materiał i metody 

Podstawowym źródłem danych wykorzystanych w artykule są materiały GUS. Bada-
nia oparto na danych z raportów Ochrona Środowiska publikowanych przez GUS w zbior-
czym opracowaniu z serii Informacje i Opracowania Statystyczne. W artykule wykorzy-
stano również wyniki badań przeprowadzonych na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (PARP) – Zrównoważona produkcja w działalności przedsiębiorstw3 
oraz Potencjał małych i średnich przedsiębiorstw w dziedzinie kreowania nowych produk-
tów innowacyjnych – rozwiązania proekologiczne”4. Ponadto, w celu możliwie wszech-
stronnego i obiektywnego przedstawienia wieloaspektowej problematyki ekologicznej, 
wykorzystano właściwą tematycznie literaturę przedmiotu, akty prawne i dane admini-
stracyjne. Zastosowano metody badań: statystyczne, analizy i krytyki źródeł. 

Sektor małych średnich przedsiębiorstw w Polsce 

Na podstawie corocznego raportu sporządzanego przez PARP5 można wywnioskować, 
że w obszarze MSP poziom przedsiębiorczości (mierzony liczbą przedsiębiorstw na tysiąc 
mieszkańców) w Polsce, znajduje się na poziomie nieco poniżej średniej UE (40 wobec 
42 w UE). W tak przedstawianym ujęciu najbardziej przedsiębiorczym państwem w UE 
jest Portugalia – 80, następnie Grecja – 74 i Włochy – 65, a najmniej: Słowacja – 11,5 
i Rumunia – 10. Polski sektor MSP charakteryzuje się wskaźnikami powyżej średniej dla 
UE pod względem innych wskaźników mierzących poziom przedsiębiorczości tj. odsetek 
osób dorosłych, które założyły własną działalność lub podejmują działania w tym kierunku 
(odpowiednio 14% dla Polski wobec do 12% w UE) oraz odsetek osób, którzy preferowa-
łyby własną działalność gospodarczą (odpowiednio 49% dla Polski wobec do 45% w UE). 
Sektor MSP w Polsce w większym stopniu niż w UE jest zdominowany przez mikroprzed-
siębiorstwa, których udział w całkowitej liczbie przedsiębiorstw (96%) przewyższa średnią 

3  Ibidem.
4  Potencjał małych i średnich przedsiębiorstw w dziedzinie kreowania nowych produktów innowacyjnych – rozwiązania 
proekologiczne, PARP, Warszawa 2011.
5  A. Brussa, A. Tarnawa, (red.), Raport o stanie sektora małych średnich przedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa 2011.
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europejską (91,8%). Odsetek małych przedsiębiorstw w liczbie MSP w Polsce (2,8%) jest 
o ponad połowę mniejszy od średniej dla UE-27 (6,9%). Na uwagę zasługuje wniosek, że 
struktura branżowa polskich przedsiębiorstw jest inna niż w krajach UE-27. W porówna-
niu ze średnią dla krajów UE, Polska charakteryzuje się znacznie większą liczbą przed-
siębiorstw handlowych, a niższą liczbą przedsiębiorstw usługowych. Nieznacznie większy 
odsetek przedsiębiorstw w Polsce niż w krajach UE działa w przemyśle i budownictwie. 
Znaczenie mikroprzedsiębiorstw w Polsce jest większe niż przeciętnie w krajach UE, gdyż 
statystyczne przedsiębiorstwo w Polsce daje pracę 2,2 pracującym, podczas gdy średnio 
w krajach UE 2,0 pracującym. Produktywność mikroprzedsiębiorstw w Polsce – mierzo-
na wartością dodaną brutto generowaną przez jednego pracującego – stanowi tylko około 
jednej trzeciej (31%) wyników przedsiębiorstw UE i nieco więcej (41%) wyrażona obro-
tami na osobę. Zdecydowanie lepiej przedsiębiorstwa z sektora MSP w Polsce niż średnio 
w UE wypadają pod względem wartości dodanej na 1 euro wynagrodzenia, gdyż wskaźnik 
ten dla mikroprzedsiębiorstw w Polsce (3,3 euro) jest o 16% wyższy niż średnia w UE  
(2,8 euro). Sektor MSP jest wewnętrznie zróżnicowany i w grupie mikroprzedsiębiorstw 
osoby fizyczne stanowią aż 95% populacji. W 2010 r. prawie 16 tys. przedsiębiorstw (o licz-
bie pracujących powyżej 9 osób) prowadziło działalność eksportową, z czego prawie 90% 
przedsiębiorstw stanowiły przedsiębiorstwa z sektora MSP (prawie 14 tys.). 

Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska

Na przedsiębiorców nałożono szereg obowiązków w zakresie ochrony środowi-
ska. Ogólne obowiązki podmiotu korzystającego ze środowiska określone są w ustawie 
o ochronie środowiska6. Podmiot taki ma obowiązek zapewnić przestrzeganie wymagań 
ochrony środowiska, w szczególności przez:
 – odpowiednią organizację pracy,
 – powierzanie funkcji związanych z zapewnieniem ochrony środowiska osobom posia-

dającym odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
 – zapoznanie pracowników, których zakres czynności wiąże się z kwestiami ochrony 

środowiska, z wymaganiami w tym zakresie, gdy nie jest konieczne odpowiednie przy-
gotowanie zawodowe w tym zakresie,

 – podejmowanie działań w celu wyeliminowania lub ograniczenia szkód w środowisku, 
wynikających z nieprzestrzegania wymagań ochrony środowiska przez pracowników, 
a także podejmowania właściwych środków w celu wyeliminowania takich przypad-
ków w przyszłości. 
Szczegółowe obowiązki przedsiębiorców wynikają z różnych aktów prawnych7, a do 

ważniejszych, oprócz ustawy Prawo ochrony środowiska, m.in. należy zaliczyć: ustawę 
o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz 
o opłacie produktowej i opłacie depozytowej8, ustawę o odpadach9.

Przytoczone akty prawe regulują m.in. zasady postępowania przedsiębiorców korzy-
stających ze środowiska. W świetle tych regulacji przedsiębiorcy są zobowiązani do:
 – przestrzegania warunków ochrony zasobów środowiska,

6  Ustawa Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. nr 62, poz. 627 art. 140 ust. 1).
7  Szerzej (w:) P. Korzeniowski (red.), Prawa i obowiązki przedsiębiorców w ochronie środowiska, Difin, Warszawa 2010.
8  Ustawa z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie 
produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2001 r. nr 63, poz. 639).
9  Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. nr 62, poz. 628).
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 – przestrzegania warunków i posiadania pozwolenia na wprowadzanie substancji lub 
energii do środowiska,

 – udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie,
 – ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska, w tym za wprowadzanie gazów i pyłów 

do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wody, za umieszcza-
nie odpadów na składowisku,

 – ponoszenia administracyjnych kar pieniężnych w razie przekroczenia lub naruszenia 
warunków określonych w pozwoleniu lub innej decyzji organu administracyjnego,

 –  zapewnienia odzysku, a w szczególności recyklingu odpadów opakowaniowych i po-
użytkowych,

 – odpowiedzialności administracyjnej za negatywne oddziaływanie na środowisko 
w formie ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko, przywrócenia 
przez przedsiębiorcę stanu wyjściowego środowiska lub uiszczenie przez niego okre-
ślonej kwoty, rekompensującej spowodowane szkody, lub też w formie decyzji admi-
nistracyjnej wstrzymania danej instalacji. 
Poza zobowiązaniami wynikającymi z wymienionych aktów prawnych, przedsiębior-

stwa zostały uznane za jedno z najważniejszych ogniw realizacji polityki ekologicznej 
państwa10.

Należy podkreślić, że zakres zadań związanych z ochroną środowiska uległ znaczne-
mu poszerzeniu po przystąpieniu Polski do UE. Przyjęte liczne zobowiązania w traktacie 
akcesyjnym nakładają na przedsiębiorców obowiązek wdrażania standardów ekologicz-
nych UE11. 

Oddziaływanie sekcji gospodarki na środowisko naturalne 

Na podstawie opracowań GUS z serii Ochrona środowiska można wyodrębnić główne 
grupy skutków ubocznych prowadzenia działalności gospodarczej, które oddziaływają na 
środowisko naturalne:
 – zanieczyszczenie powietrza, 
 – zużycie wody,
 – produkcja ścieków przemysłowych,
 – produkcja odpadów. 

Przez zanieczyszczanie powietrza rozumie się wprowadzanie przez człowieka, bezpo-
średnio lub pośrednio, do powietrza substancji stałych, ciekłych lub gazowych w takich 
ilościach, które mogą zagrażać zdrowiu człowieka, ujemnie wpływać na klimat, przyrodę 
żywą, glebę lub wodę, a także spowodować inne szkody w środowisku. Źródłami zanie-
czyszczeń są: zakłady energetyczne (elektrownie i elektrociepłownie), zakłady przemy-
słowe, kotłownie komunalne, paleniska indywidualne (domowe), środki transportu, źró-
dła wtórne powstałe w wyniku wydalania oraz utylizacji ścieków i odpadów (np. hałdy 
lub wysypiska), rolnictwo (np. rozsiewanie nawozów sztucznych czy stosowanie środków 
ochrony roślin), a także przemiany i reakcje chemiczne zachodzące w zanieczyszczonej at-
mosferze oraz źródła naturalne (np. pożary lasów, burze pyłowe, pyły kosmiczne)12. Ścieki 
przemysłowe definiuje się, jako ścieki niebędące ściekami bytowymi albo wodami opa-
dowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością 

10  Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016, Warszawa 2008, s. 13.
11  K. Małachowski (red.), Gospodarka a środowisko i ekologia, CeDeWu, Warszawa 2011, s. 227.
12  Ochrona środowiska, GUS, Warszawa 2011, s. 213.
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handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mie-
szaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego 
zakładu. Odpady przyjęło się definiować jako każdą substancję lub przedmiot należący 
do jednej z kategorii, określonych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
o odpadach13, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się 
jest obowiązany14.

Na podstawie danych pochodzących z Głównego Urzędu Statystycznego (por. tabela 1) moż-
na stwierdzić, że w największym stopniu przedsiębiorstwa należące do sekcji D („Wytwa-
rzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze 
do układów klimatyzacyjnych”) powodują szkody dla środowiska naturalnego. Udział 
sekcji D w 2010 r. w Polsce był dominujący w obszarach: zanieczyszczenia powietrza 
(51% pyłów i ponad 74% gazów), zużycia wody (90% łącznego zużycia wody) oraz od-
prowadzenia ścieków (84%). 

Podobnie wyglądała sytuacja w przypadku dwóch typów zanieczyszczeń, tj. produkcji 
ścieków przemysłowych i wytwarzania odpadów. W tych obszarach największy wpływ 
miały przedsiębiorstwa przynależne do sekcji C („Przetwórstwo przemysłowe”). Poza 
wymienionymi sekcjami gospodarki duży negatywny wpływ na środowisko w postaci 
wytwarzania odpadów miała sekcja B („Górnictwo i wydobywanie”), która odprowadzała 
ok. 30% wytwarzanych odpadów. Warto zauważyć, że jest to ocena według ilości wytwa-
rzanych odpadów, a nie ich jakości.  

Część skutków ubocznych prowadzenia działalności gospodarczej jest neutralizowana 
przez przedsiębiorstwa np. poprzez poddawanie odzyskowi wytwarzanych odpadów, bądź 
oczyszczanie ścieków przemysłowych. Z uwagi na charakter działalności przedsiębiorstw 
w sesji D („Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność zwią-
zana z rekultywacją”) posiadały one najwyższy udział w oczyszczaniu ścieków. W anali-
zowanym obszarze na uwagę zasługuje fakt, że w najmniejszym stopniu ścieki oczyszczane 
były przez przedsiębiorstwa sekcji G („Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów 
samochodowych, włączając motocykle”), gdyż aż 9,2 hm3 z 11,3 hm3 , co stanowi przeszło 
81% wytwarzanych przez sekcję ścieków. 

W zakresie negatywnego oddziaływania na środowisko w wytwarzaniu odpadów naj-
większym udziałem charakteryzowały się przedsiębiorstwa sekcji E („Dostawa wody, 
gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją”), gdyż 
prawie 48% odpadów nie było poddawanych odzyskowi. 

W celu dokonania oceny obciążania środowiska naturalnego przez sektor MSP nale-
ży brać pod uwagę fakt, że na podstawie istniejących danych statystycznych nie można 
jednoznacznie określić, jaki jest rzeczywisty wpływ działalności przedsiębiorstw sektora 
MSP na środowisko. Przede wszystkim wynika to z metod gromadzenia danych na temat 
zanieczyszczeń, która nie uwzględnia kryteriów klasyfikacji przedsiębiorstw do sektora 
MSP, a zazwyczaj tylko rodzaj prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności (według 
klasyfikacji PKD 2007). Brak danych w tym zakresie nie jest charakterystyczny wyłącznie 
dla Polski. 

W dokumencie towarzyszącym komunikatowi Komisji Wspólnot Europejskich ar-
gumentuje się takie podejście zbyt dużym skomplikowaniem i uciążliwością dla przed-
siębiorstw i organów publicznych. W takiej sytuacji możliwe jest oszacowanie wpływu 
przedsiębiorstw MSP na podstawie innych danych. Z przywołanego dokumentu wyni-

13  Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628).
14  Ochrona środowiska, op. cit., s. 335.
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Tabela 1
Wpływ działalności gospodarczej na środowisko naturalne w Polsce w 2010 r.

Sekcje gospodarki

Zanieczyszczenie 
powietrza Zużycie wody Produkcja ścieków 

przemysłowych
Wytwarzanie  

odpadów

Emisja zanie-
czyszczeń  

(w tys. ton)

Zużycie wody na 
potrzeby zakładu 

[hm3]

Ścieki przemy-
słowe  
[hm3]

Odpady wytwo-
rzone w ciągu roku 

(w tys. ton)

Pyło-
we Gazowe

Łączne 
zużycie 
wody

Zużycie 
wody do 
produk-

cji

Odpro-
wadza-

ne

Nie-
oczysz-
czane

Ogółem
Poddane 
odzysko-

wi

B. Górnictwo i wy-
dobywanie 1,3 1 188,2 55,7 45,5 356,5 56,6 33 894,1 30 983,6

C. Przetwórstwo 
przemysłowe 26,6 53 334,0 627,7 589,0 785,1 38,1 52 601,0 36 765,0

D. Wytwarzanie 
i zaopatrywanie 
w energię elek-
tryczną, gaz, parę 
wodną, gorącą 
wodę i powietrze 
do układów klima-
tyzacyjnych

32,5 160 543,8 6 912,4 6 845,6 6 769,4 3,4 20 102,2 11 970,0

E. Dostawa wody, 
gospodarowanie 
ściekami i odpada-
mi oraz działalność 
związana z rekulty-
wacją 

0,7 349,0 30,4 30,2 78,2 11,7 4 549,2 2 376,4

F. Budownictwo 0,2 29,2 1,5 0,8 8,5 0,0 1 037,3 997,6
G. Handel hurto-
wy i detaliczny, 
naprawa pojazdów 
samochodowych, 
włączając moto-
cykle

0,1 39,2 1,9 1,7 11,3 9,2 bd bd

O. Administracja 
publiczna i obrona 
narodowa, obo-
wiązkowe ubezpie-
czenia społeczne

0,2 43,5 3,7 4,0 0,1 bd bd

Pozostałe sekcje 0,9 628,5 18,5 10,1 24,4 1,2 1 295,0 1 194,7
Razem 62,5 216155,4 7662,2 7 523,1 8 037,4 120,3 113478,8 84 287,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ochrona środowiska, op. cit., s. 155-158, s. 174-176,  s. 246-248 
oraz s. 345-347.
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ka, że za wiarygodny uznaje się poziom 70% zanieczyszczeń przemysłowych w Europie 
powodowanych przez przedsiębiorstwa MSP. Komisja przywołuje brytyjski raport, który 
szacuje, że sektor MSP charakteryzuje się 60% udziałem w emisji CO2 pochodzących 
z brytyjskich przedsiębiorstw oraz sygnalizuje, że MSP mają duże zaległości w dziedzinie 
wydajności energetycznej i ograniczenia emisji. Szacunkowe obliczenia dokonane w Ho-
landii i Wielkiej Brytanii wskazują, że udział odpadów handlowych i przemysłowych 
z MSP może kształtować się na poziomie 50%. Badania te dodatkowo mogą świadczyć, 
że przedsiębiorstwa MSP mogą wywierać znaczny wpływ na środowisko15. 

Tabela 2 
Liczba przedsiębiorstw wg sekcji PKD 2007 na dzień 31.12.2010 r.

Sekcja Polska 
ogółem

W tym
Udział
MSPMikro Małe Średnie Ogółem

MSP

B. Górnictwo i wydobywanie 3 984 3 355 419 132 3 906 98,04
C. Przetwórstwo przemysłowe 379 667 336 964 32 802 8 125 377 891 99,53
D. Wytwarzanie i zaopatrywanie w ener-
gię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą 
wodę i powietrze do układów klimaty-
zacyjnych 4 893 4 092 356 273 4721 96,48
E. Dostawa wody, gospodarowanie 
ściekami i odpadami oraz działalność 
związana z rekultywacją 12 526 9 939 1 916 604 12 459 99,47
F. Budownictwo 478 856 458 803 17 554 2 276 478 633 99,95
G. Handel hurtowy i detaliczny, naprawa 
pojazdów samochodowych, włączając 
motocykle 1209260 1169778 35316 3727 1208821 99,96
O. Administracja publiczna i obrona 
narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia 
społeczne 28677 20651 4224 3122 27997 97,63

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw 
w Polsce, PARP, Warszawa 2011, s. 136-137.

Oszacowanie oddziaływania na środowisko naturalne sektora MSP można dokonać 
na podstawie informacji o udziale ilościowym przedsiębiorstw sektora MSP w ogóle 
przedsiębiorstw danej sekcji gospodarki i wiedzy na temat wpływu poszczególnych sekcji 
na środowisko. Na podstawie tabeli 2 można stwierdzić, że najwięcej przedsiębiorstw 
w 2010 r. należało do sekcji G („Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samo-
chodowych, włączając motocykle”), F („Budownictwo”) oraz C („Przetwórstwo przemy-
słowe”). W sekcjach G oraz F udział przedsiębiorstw MSP kształtował się na poziomie 
99%, natomiast w sekcji C był o 1 punkt procentowy niższy. 

15  Komunikat Komisji Wspólnot Europejskich z 8.10.2007, Bruksela, Małe, czyste i konkurencyjne Program pomocy małym 
i średnim przedsiębiorstwom w przestrzeganiu prawodawstwa w zakresie ochrony środowiska Podsumowanie oceny wpły-
wu, SEC(2007) 906, SEC(2007) 908, Unia Europejska, 
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lng1=en,pl&lang=&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro
,sk,sl,sv,&val=456833:cs&page=&hwords=null [dostęp: 08.05.2012].
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Jak wcześniej sygnalizowano, do najbardziej zanieczyszczających środowisko natu-
ralne sekcji należała sekcja D („Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, 
parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych”) w obszarze zanie-
czyszczeń powietrza, zużycia wody i odprowadzania ścieków przemysłowych. Do sekcji 
D należało ponad 4700 przedsiębiorstw. Natomiast sekcja B („Górnictwo i wydobywa-
nie”) oraz C („Przetwórstwo przemysłowe”) posiadały dominujący udział w wytwarzaniu 
odpadów. Obie te sekcje obejmowały łącznie ponad 381 000 przedsiębiorstw z sektora 
MSP, z czego prawie 90% stanowiły mikroprzedsiębiorstwa. Za szczególnie mogące za-
grażać środowisku naturalnemu sekcje należy uznać sekcję C i G z uwagi na liczebność 
w tych sekcjach przedsiębiorstw sektora MSP.

Podsumowanie 

Z uwagi na fakt dominującego udziału przedsiębiorstw z sektora MSP m.in. pod 
względem liczby przedsiębiorstw, osób pracujących i obszarów ich oddziaływania na śro-
dowisko naturalne (m.in. zanieczyszczenie powietrza, zużycie wody, produkcja ścieków 
przemysłowych, produkcja odpadów) należy uznać te przedsiębiorstwa za bardzo ważny 
element w systemie ochrony środowiska. Wśród przedsiębiorstw sektora MSP za szcze-
gólnie zagrażającą dla środowiska naturalnego sekcję gospodarki należy uznać: sekcję 
C („Przetwórstwo przemysłowe”) oraz sekcję G („Handel hurtowy i detaliczny, naprawa 
pojazdów samochodowych, włączając motocykle”) ze względu na liczebność przedsię-
biorstw z sektora MSP. W zakresie negatywnego oddziaływania na środowisko w zakresie 
wytwarzanych odpadów największym udziałem charakteryzowały się przedsiębiorstwa 
sekcji E („Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związa-
na z rekultywacją”), gdyż prawie 48% odpadów nie było poddawanych odzyskowi. W naj-
większym stopniu przedsiębiorstwa należące do sekcji D („Wytwarzanie i zaopatrywanie 
w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyza-
cyjnych”) powodują szkody dla środowiska naturalnego, gdyż udział sekcja D w 2010 r. 
w Polsce był dominujący w obszarach: zanieczyszczenia powietrza (51% pyłów i ponad 
74% gazów), zużycia wody (90% łącznego zużycia wody) oraz odprowadzenia ścieków 
(84%). 

Z uwagi na często wykorzystywaną obecnie zasadę Pareto, która wskazuje na zależ-
ność, że 80% skutków powodowanych jest przez około 20% przyczyn, należałoby pogłę-
bić analizę oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko naturalne. Zasady Pareto nie jest 
niezmienną regułą zachodzących zjawisk, jednak można ją uznać za uproszczoną i prak-
tyczną metodę diagnozowania zjawisk. W tym celu należałoby zbadać zjawisko w oparciu 
o szczegółowe dane ilościowe i jakościowe oddziaływania przedsiębiorstw MSP na śro-
dowisko naturalne.
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Assessment of the Impact of SME Sector on the Environment  
in Poland

Summary

In the recent years, entrepreneurs’ expenditures on fixed assets for environmental protection 
activities in Poland were dominant in whole ‘green investments’, for example, in 2008 and 2009 it 
was 59% and in 2010 almost 58%. Despite that fact, the view of the society is that enterprises are 
the greatest threat to the natural environment. SMEs play an important role in most economies in 
the world. According to the CSO, there are 1.7 million enterprises in Poland and over 99% of them 
are small and medium enterprises. The contribution of SMEs in gross value added is almost 50%, 
while this sector employs 2/3 of all employees. Despite the important role of SMEs, their impact 
on the environment is often overlooked in the general issue of environmental protection. Due to 
the method of collecting information on pollution, there are no data on the impact of SMEs on the 
environment. This paper presents an attempt to estimate the level of impact of SMEs on the envi-
ronment in Poland. As it can be seen from foreign studies, as credible is considered the level of 70% 
of industrial pollution in Europe caused by SMEs.

Key words: environmental protection, enterprises, SME sector.

JEL codes: Q56, Q13, P28

Воздействие предприятий сектора МСП на окружающую среду  
в Польше

Резюме

В последние годы расходы предпринимателей на проэкологические действия в Польше пре-
обладали в структуре расходов, ибо в 2008 и 2009 гг. они составили свыше 59%, а в 2010 г. почти 
58% расходов на основные средства, служащие защите окружающей среды и водного хозяй-
ства. Несмотря на это по-прежнему в общественной сознательности преобладало мнение, 
что самую большую угрозу для естественной среды представляют предприятия. В большин-
стве экономик мира предприятия сектора МСП выполняют существенную роль. По данным 
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ЦСУ в Польше действует около 1,7 млн. предприятий, из чего большинство (свыше 99%) 
– это малые и средние предприятия. Вклад МСП в создание добавленной стоимости брутто 
составляет почти 50%, а число занятых в секторе составляет 2/3 от общего числа занятых. 
Несмотря на эту существенную роль предприятий из сектора МСП их влияние на окружаю-
щую среду в общей проблематике защиты окружающей среды часто остается незаметным. 
Ввиду методов накопления информации о загрязнениях не хватает данных, касающихся воз-
действия сектора МСП на окружающую среду. В статье представлена попытка определить 
уровень воздействия предприятий МСП на окружающую среду в Польше. Как вытекает из 
зарубежных разработок, достоверным признают уровень 70% промышленных загрязнений  
в Европе, вызываемых предприятиями МСП. 

Ключевые слова: защита окружающей среды, предприятия, сектор МСП.

Коды JEL: Q56, Q13, P28
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INSTRUMENTY WSPARCIA POPRAWY EFEKTYWNOŚCI 
ENERGETYCZNEJ W HALACH SPORTOWYCH

Streszczenie

W artykule omówiono zasadność i istotność wprowadzania i stosowania instrumentów wspar-
cia wzrostu efektywności energetycznej. Celem rozważań jest usystematyzowanie wiedzy oraz 
ocena porównawcza tych instrumentów: metoda ESCO, wsparcie NFOŚIGW oraz premii termo-
modernizacyjnej według przyjętych wskaźników w odniesieniu do inwestycji realizowanych przez 
podmioty użyteczności publicznej, z możliwością zastosowania w halach sportowych.

Słowa kluczowe: efektywność energetyczna, ESCO, hale sportowe.

Kody JEL: Q13

Wstęp

Efektywność energetyczna pozostaje jednym z priorytetów działań, co do których poli-
tycy pozostają zgodni o jego zasadności. Do najważniejszych instrumentów finansowych 
wspierających obecnie zwiększanie efektywności w Polsce możemy zaliczyć: Partner-
stwo Publiczno-Prywatne, ESCO, środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej oraz kredyty preferencyjne. 

Problemem badawczym jest wpływ wybranych instrumentów wsparcia na zwiększanie 
efektywności energetycznej w halach sportowych. Autor uważa, że obecne instrumenty 
wsparcia są nie w pełni wykorzystane ze względu na niewystarczające zabezpieczenie 
interesów strony publicznej i prywatnej. Celem rozważań jest usystematyzowanie wiedzy 
oraz ocena porównawcza tych instrumentów według przyjętych wskaźników w odniesie-
niu do inwestycji realizowanych przed podmioty użyteczności publicznej, z możliwością 
zastosowania w halach sportowych.

Efektywność energetyczna staje się równie istotna dla rozwoju polskiej gospodarki, 
jak innowacja, a co więcej, jest istotnym elementem polityki zrównoważonego rozwoju. 
Aby Polska pozostała krajem konkurencyjnym na arenie międzynarodowej, należy in-
westować w zmniejszanie zużycia energii, co ma wpływ na ograniczenie kosztów po-
noszonych przez odbiorców końcowych, zarówno indywidualnych, jak i gospodarczych. 
Energia w najbliższym czasie może stać się istotnym kosztem produkcji i usług, równie 
ważnym jak koszt pracy. W związku z tym, że koszty pracy w Polsce rosną (w 2016 płaca 
minimalna będzie wynosić 1 500,00 zł brutto według założeń Ministerstwa Gospodar-
ki) należy upatrywać przewagi konkurencyjnej polskiej gospodarki poprzez zwiększanie 
efektywności energetycznej. 

Pojęcie efektywności energetycznej definiuje ustawa o efektywności energetycznej1. 
Jest to wielkość zużycia energii odniesiona do uzyskiwanej wielkości efektu użytkowego. 

1  Art. 3, Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551).
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Jest ona kształtowana przede wszystkim zmianami technologicznymi, zmianami zacho-
wań użytkowników i czynnikami ekonomicznymi. Ustawa w art. 10, pkt 2 determinuje 
także konieczność podjęcia działań przez jednostki sektora publicznego w celu realizacji 
poprawy efektywności zużycia energetycznego w budynkach. Ustawodawca wymienia 
zadania, które należy podjąć w zakresie efektywności energetycznej. 

Obiekty budowlane, zarządzane przez jednostki sektora publicznego, stanowią istotny 
element życia mieszkańców. Wśród nich są hale sportowe. Budynki te, ze względu na fakt, 
że pełnią funkcje gminnych lub miejskich wielofunkcyjnych centrów społecznych, mają 
szczególne znaczenie w kształtowaniu świadomości obywatelskiej, co stanowi kolejny 
argument o zasadności właściwego standardu ich wykonania. Jednocześnie hale sportowe 
charakteryzują się znacznym zapotrzebowaniem na ciepło, szczególnie ciepło na potrze-
by wentylacji oraz są intensywnie eksploatowane przez lokalną społeczność. W związku 
z tym, zdaniem autora, warto podjąć temat rozwoju tych obiektów w kierunku niskoener-
getycznym oraz pasywnego pozyskiwania energii. W lutym 2011 roku została oddana do 
użytku pierwsza w Polsce pasywna hala sportowa w Słomnikach, województwo mało-
polskie, która zużywa 15 kWh/m2  (w hali sportowej z lat 70.-80. jest to wielkość rzędu 
150 kWh/m2), co pokazuje jak ogromy potencjał jest w zwiększaniu efektywności tych 
obiektów. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego2 w 2010 roku w Polsce było 
461 hal sportowych wolnostojących o wymiarach 44x22 m, 353 hale wolnostojące o wy-
miarach 36x18 m oraz 1702 hale sportowe przy szkołach o wymiarach 36x18 m i więk-
sze. Ich stopień wykorzystania przez użytkowników wynosi 91%3. Aby modernizacja tych 
obiektów była możliwa konieczne jest zapewnienie środków finansowych dla jednostek 
sektora publicznego na wykonanie pracy związanej z audytem energetycznym, szkole-
niami kadry wykonawczej, edukacji społeczności lokalnej, oraz wykonaniu prac zwięk-
szających efektywność energetyczną. Do najważniejszych instrumentów umożliwiających 
realizację powyższych zadań jest metoda ESCO, Partnerstwo Publiczno-Prywatne oraz 
środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredyty 
preferencyjne. 

Instrumenty wsparcia

Eueyu Saving/Service Company

Energy Saving/Service Company (ESCO), to jedna z form realizacji inwestycji w po-
prawę efektywności energetycznej, w którym przedsiębiorstwo oferujące usługę moder-
nizacji obiektu bierze na siebie część ryzyka finansowego. Zapłata za wykonane usługi 
jest oparta w całości lub w części na osiągnięciu poprawy efektywności energetycznej 
oraz spełnieniu innych uzgodnionych kryteriów efektywności4. W Polsce ta formuła jest 
realizowana w ramach partnerstwa publiczno prywatnego.

Aktem regulującym instrument partnerstwa publiczno-prywatnego jest ustawa z dnia 
19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym5. Ustawa ta za przedmiot part-
nerstwa publiczno-prywatnego uważa każdą wspólną realizację przedsięwzięcia opartą 

2  Kultura fizyczna w Polsce w latach 2008-2010, GUS, Warszawa-Rzeszów 2011.
3  Ibidem.
4  Dyrektywa 2006/32/WE Parlementu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r w sprawie efektywności końcowego 
wykorzystania energii i usług energetycznych Dz.U. L 114/64, 27.04.2006.
5  Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100).
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na odpowiednim podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem 
prywatny (art. 1 ust. 2 ustawy o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym).

W praktyce partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), jest to forma realizowania inwe-
stycji związanej z infrastrukturą lub usługami świadczonymi przez podmioty użyteczności 
publicznej. PPP można w uproszczeniu porównać do takich instrumentów finansowych 
jak leasing czy kredyt dostępny bez konieczności angażowania zbyt dużego wkładu wła-
snego.  W formule PPP podmioty publiczne, takie jak właściciele lub zarządcy hal spor-
towych, poprzez współpracę z sektorem prywatnym finansują oczekiwaną przez miesz-
kańców modernizację infrastruktury sportowej. Procedura nawiązania współpracy jest 
przejrzysta i otwarta – każda ze stron wie bowiem, co zyskuje, a jakie ryzyka bierze na 
siebie w związku z przedsięwzięciem. Jednocześnie w związku z narastającym długiem 
publicznym, jest oczekiwanie władz samorządowych, aby jak najefektywniej wykorzysty-
wać ten instrument finansowy. 

Rozpoczynając współpracę z podmiotami gospodarczymi, stosującymi metodę ESCO 
inwestor umożliwia wykonawcy wstępne przygotowanie inwestycji obejmujące m.in.: 
1) inwentaryzację stanu faktycznego: istniejącego wyposażenia i analiza kosztów użyt-

kowania oraz oszacowania wielkości bazowego zużycia i kosztów energii, jako wyj-
ściowej podstawy do sporządzenia ofert przez ESCO, jest to w zbliżone do audytu 
energetycznego;

2) propozycja zapisów warunków przetargu publicznego i sporządzenie specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 

Następnie, na podstawie powyższych analiz i pozytywnej oceny możliwości zrealizo-
wania inwestycji w formie ESCO zostaje ogłoszony przetarg, w którym kryterium wy-
boru stanowi zazwyczaj algorytm, z głównymi wskaźnikami, takimi jak: cena, uzyskane 
oszczędności, terminy płatności, wpływ na środowisko. Firma, która zwycięża w prze-
targu podpisuje umowę z inwestorem, zapewnia finansowanie, realizuje inwestycję i na 
zakończenie wystawia fakturę z harmonogramem spłat z horyzontem 5 lub 10 letnim.

Do zalet metody ESCO można zaliczyć:
 – podmiot gospodarczy ponosi koszty związane z oceną potencjału inwestycyjnego 

w danej hali sportowej a następnie, przedstawia ofertę, która może być wybrana w dro-
dze przetargu; 

 – na zrealizowanie przedsięwzięcia właściciel obiektu nie zaciąga długu, zatem jest to 
korzyść zarówno pod kątem, ograniczania długu publicznego jak i brak konieczności 
oceny zdolności kredytowej inwestora;

 – inwestor za oszczędności w kosztach uzyskuje nowoczesną i zmodernizowaną halę 
sportową.
W procesie inwestowania w racjonalizację zużycia energii zakłada się najczęściej, że 

wszystkie wydatki firmy wykonawczej ESCO pokrywane są z oszczędności uzyskanych 
w kosztach energii. W związku z tym, aby była możliwość realizowania inwestycji w for-
mie ESCO, oszczędności kosztów w czasie obowiązywania umowy muszą być wystar-
czająco duże, aby zapewnić pokrycie kosztów finansowych, spłacenie kosztów inwestycji 
oraz marży wykonawcy. Ustalenie czy wielkość oszczędności kosztów pokryje wszystkie 
wydatki spółki ESCO wymaga precyzyjnych analiz przed rozpoczęciem realizacji. 

Przykładem realizacji inwestycji metodą ESCO w ramach PPP w termomodernizację 
i poprawę efektywności energetycznej jest inwestycja w budynki oświatowe w gminie 
Radzików przez firmę Siemens.

Przygotowania do inwestycji rozpoczęto w 2009 roku, poprzez ogłoszenie w Biule-
tynie Zamówień Publicznych (poz. 239914 z 15.07.2009 roku).  Przedmiot zamówienia 
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został określony jako wykonanie prac związanych z termomodernizacją budynków oświa-
towych wraz z realizacją wszelkich koniecznych działań modernizacyjnych mających na 
celu zmniejszenie kosztów energii cieplnej (w tym również gazu) i energii elektrycznej. 
W wyniku ogłoszenia zgłosiło się dwóch wykonawców. Okres dialogu trwał przez 5 mie-
sięcy i zakończył się kreacją specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dokładnym 
przedmiotem zamówienia, projektem umowy, mierzalnymi kryteriami oceny ofert, oraz 
sposobem obliczania gwarantowanych oszczędności. 

W przetargu dwie firmy złożyły oferty: 12 785 629,02 zł brutto, drugą na kwotę  
8 977 574,00 zł brutto. Oferta z ceną niższą była ofertą najkorzystniejszą.  

Oszczędności zaproponowane przez wykonawcę, wyniosły: 
 – obniżenie zużycia energii cieplnej o 54,03% w stosunku do roku bazowego,
 – obniżenie zużycia energii elektrycznej o 39,76% w stosunku do roku bazowego. 

Okres wykonania prac (od projektu do zakończenia budowy) – trwał niemal 8 miesięcy 
(podpisanie umowy – 4 marca 2010 roku) i został zakończony 15 października 2010 roku. 
Należy podkreślić, że po zakończeniu procesu inwestycyjnego zarówno strona prywatna, 
jak i publiczna były usatysfakcjonowane z przebiegu współpracy i osiągniętych efektów.

Podsumowując, przedsięwzięcia ESCO, które mają na celu uzyskanie efektywności 
energetycznej, a w konsekwencji oszczędności w przyszłych wydatkach, nadają się do 
realizowania w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Obecnie w Polsce realizo-
wanych jest 1,6% inwestycji w formie PPP, dla porównania w Wielkiej Brytanii jest to 
51%. Kolejnym sprzyjającym czynnikiem jest doświadczenie realizowania tych właśnie 
inwestycji w sektorze sportu i rekreacji. W 2010 roku aż 35%6 wszystkich inwestycji w ra-
mach PPP było realizowane w tym sektorze. Jeszcze raz należy podkreślić, że do najważ-
niejszych zalet PPP należy cedowanie odpowiedzialności na stronę partnera prywatnego, 
albowiem to on własnymi  środkami finansowymi odpowiada  za zagwarantowany efekt 
ekonomiczny i ekologiczny całego przedsięwzięcia od momentu budowy do momentu 
zakończenia utrzymania obiektów. Mieszkańcy czyli strona społeczna od razu korzysta 
z efektów termomodernizacji, tj. efektów użytkowych, estetycznych oraz środowiskowo-
-przyrodniczych.

Wsparcie ze strony NFOŚiGW

Istotnym i wykorzystywanym instrumentem wspierającym zwiększanie efektywności 
energetycznej w halach sportowych są fundusze zarządzane przez Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w szczególności System Zielonych Inwestycji 
(GIS), a w ramach niego program zarządzania energią w budynkach użyteczności publicz-
nej (horyzont programu: 2010-2014).

System Zielonych Inwestycji wywodzi się z mechanizmu handlu uprawnieniami do 
emisji. Gwarantuje z jednej strony, że kraj z niedoborem uprawnień będzie mógł poprzez 
zakup jednostek zwiększyć emisję gazów cieplarnianych, i jednocześnie, że środki uzy-
skane przez sprzedającego zostaną przekazane na cele związane z szeroko pojętą ochroną 
klimatu i środowiska. W każdym kraju Unii Europejskiej systemem zarządza krajowy 
operator. W Polsce rolę to powierzono NFOŚIGW. W GIS funkcjonują krajowe programy 
priorytetowe. Jednym z nich jest program Zarządzanie energią w budynkach użyteczności 
publicznej. Budżet programu w roku 2012 wynosi 155 mln złotych.

6  Opracowanie własne na podstawie: Rynek PPP w Polsce 2010, Raport Investment Support podsumowujący rynek 
partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce w 2010 r., Investment Support, Warszawa, 2011.
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Zasadniczym celem projektu GIS jest ograniczenie emisji CO2 i zanieczyszczeń po-
wietrza, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz poprawa efektyw-
ności energetycznej w sektorze publicznym. Proponowane obszary wsparcia obejmują 
oszczędności energii i inwestycje na rzecz efektywności energetycznej w polskim sektorze 
publicznym. Właściciele i użytkownicy budynków otrzymują dotacje na wykonanie prac 
związanych z poprawą efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, 
w tym na wyposażenie budynków w najlepsze, ekonomicznie uzasadnione i energetycznie 
wydajne systemy związane bezpośrednio z termomodernizacją budynku.

O środki mogą ubiegać się m.in. jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związ-
ki, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek 
samorządu terytorialnego niebędące przedsiębiorcami. Kwota dofinansowania inwestycji 
wynosi do 30% kosztów kwalifikowanych. W 2011 roku alokacja wynosiła 100 mln zło-
tych, natomiast złożono wnioski o łączną kwotę dofinansowania 555 295 308,29 zł. Za-
tem, prawdopodobieństwo sukcesu otrzymania dofinansowania wynosiło mniej niż 20%. 

Kredyty preferencyjne, premia termomodernizacyjna

O premię termomodernizacyjną mogą ubiegać się właściciele lub zarządcy budynków 
użyteczności publicznej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego i wy-
korzystywanych przez nie do wykonywania zadań publicznych. Premia termomoderniza-
cyjna przysługuje w przypadku realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych, których 
celem jest także:
 – zmniejszenie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej 

w budynkach stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, które służą 
do wykonywania przez nie zadań publicznych;

 – zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do wyżej wymienionych bu-
dynków – w wyniku wykonania przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła 
ciepła w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła;

 – zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasila-
jących je lokalnych źródłach ciepła;

 – całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowa-
nie wysokosprawnej kogeneracji – z obowiązkiem uzyskania określonych w ustawie 
oszczędności w zużyciu energii.
Warunkiem kwalifikacji przedsięwzięcia jest przedstawienie audytu energetycznego 

i jego pozytywna weryfikacja przez BGK. 
Od dnia 19 marca 2009 r. wartość przyznawanej premii termomodernizacyjnej wynosi 

20% wykorzystanego kredytu, nie więcej jednak niż 16% kosztów poniesionych na reali-
zację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i dwukrotność przewidywanych rocznych 
oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego. Zniesiony 
został wymóg minimalnego wkładu własnego Inwestora (20% kosztów przedsięwzięcia) 
oraz ograniczenia do 10 lat maksymalnego okresu spłaty kredytu. Podstawowym warun-
kiem formalnym ubiegania się o premię jest przedstawienie audytu energetycznego. Audyt 
taki powinien być dołączony do wniosku o przyznanie premii składanego wraz z wnio-
skiem kredytowym w banku kredytującym.
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Ocena instrumentów

Instrumenty wsparcia efektywności energetycznej są już dostępne dla podmiotów 
publicznych realizujących inwestycje związane z poprawą efektywności energetycznej, 
jednak należy wyciągnąć wnioski i usprawnić ich funkcjonowanie. Najkorzystniejszy in-
strument, metoda ESCO, pozostaje niewykorzystana w takim stopniu jakim być powinna, 
ze względu na nieprecyzyjne przepisy, obawy władz samorządowych oraz niedostateczne 
zabezpieczenie podmiotu wykonawczego. Ustawa o efektywności energetycznej, choć nie 
wprost, w art. 19. wyżej wymienionej ustawy precyzuje realizację inwestycji w oparciu 
o metodę ESCO. Zabezpiecza interesy podmiotu gospodarczego, który inwestuje kapitał 
w celu przygotowania specyfikacji przetargowej. Zgodnie z ustawą to minister właściwy 
do spraw gospodarki w drodze rozporządzenia określi:
1) warunki i tryb organizowania i przeprowadzania przetargu, w tym powoływania i pra-

cy komisji przetargowej,
2) wzór deklaracji przetargowej – kierując się potrzebą zapewnienia przejrzystych wa-

runków
Planowany termin wydania rozporządzenia to czerwiec 2012 roku.
Źródło finansowania pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej zostało precyzyjnie określone. W roku 2012 pula dostępnych środ-
ków wzrosła do 150 mln zł, co przy założeniu podobnej wielkości zainteresowania pod-
miotów publicznych co w 2011 roku, wystarczy dla ok. 30% podmiotów ubiegających się 
o dofinansowanie. Przygotowanie wniosku wymaga zatrudnienia ekspertów w dziedzinie 
efektywności energetycznej lub zatrudnienia podmiotu zewnętrznego świadczącego tego 
typu usługi, co wiąże się z nakładami finansowymi jeszcze przed uzyskaniem pewności 
o uzyskaniu dofinansowania.

Instrumentem o już ugruntowanej pozycji jest premia termoodernizacyjna, przyzna-
wana przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Jednak instrument ten zmusza Inwestora do 
zadłużania się. 

Tabela 1 
Porównanie instrumentów wsparcia poprawy efektywności energetycznej

Instrument wsparcia 
efektywności energetycznej

Metoda ESCO
System Zielonych 

Inwestycji
Premia termo 

modernizacyjna
Wysokość zadłużenia wzglę-
dem całości inwestycji (w %)

0 70 80 lub 84

Koszty przed rozpoczęciem 
procesu inwestycyjnego

Nie Tak Tak

Wysokość dofinansowania 
inwestycji (w %)

0 do 30 do 20

Czynnik decydujący Ilość zaoszczędzonej 
energii pokrywa 
koszty inwestycyjne

Ocena wniosku 
o dofinansowanie

Audyt energetyczny 
i pozytywna weryfikacja 
przez BGK

Źródło: opracowanie własne.

Poniżej, w tabeli 1 przedstawiono porównanie omawianych instrumentów wsparcia 
efektywności energetycznej w halach sportowych. W związku z obecnym kryzysem za-
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dłużenia w sektorze finansów publicznych, najważniejszym wskaźnikiem wydaje się być 
wskaźnik długu, który inwestor jest zmuszony zaciągnąć w celu realizacji inwestycji. 
Jak widać z poniższego porównania, przy metodzie ESCO zrealizowana inwestycja nie 
wpływa w ogóle na bilans finansowy podmiotu sektora publicznego. Kolejnym istotnym 
kryterium przy wyborze instrumentu finansowania inwestycji poprawy efektywności 
energetycznej są koszty, które inwestor musi ponieść przed rozpoczęciem przygotowania 
do procesu inwestycyjnego, w omawianych instrumentach ponownie najkorzystniej jest 
stosować metodę ESCO.

Podsumowanie

Obecnie prowadzone są negocjacje nad nowym budżetem Unii Europejskiej na lata 
2014-2020. Na podstawie wstępnych deklaracji Komisji Europejskiej można oszaco-
wać, że Polska otrzyma ok. 300 mld złotych na ten okres alokacji. Warto zauważyć, że 
po raz pierwszy zaznaczono w projektach budżetowych, że minimum 6% z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, który stanowi znaczącą część całej alokacji 
na ten okres, ma być przeznaczona na zwiększanie efektywności energetycznej. Zatem 
przy założeniu, że udział procentowy EFRR w całości środków UE przeznaczonych dla 
Polski pozostanie na poziomie z lat 2007-2013, czyli 52%, bezpośrednio na efektyw-
ność energetyczną zostanie skierowane ponad 9 mld złotych ze środków unijnych plus 
środki krajowe. Programy i instrumenty  dla  rozdysponowania tych środków pozostają 
na etapie planowania. 

Warto zaznaczyć, że każdy z omawianych instrumentów wymaga osiągnięcia odpo-
wiednich, wymaganych efektów w zakresie poprawy efektywności energetycznej, które 
nie w każdym wypadku są możliwe do osiągnięcia przy obecnych założeniach. 

W związku z planowaną perspektywą budżetu unijnego na lata 2014-2020 oraz przy-
jętymi zobowiązaniami Polski do ograniczenia zużycia energii o 20% do roku 2020 
rekomenduje się przeprowadzenie badań, które umożliwią określenie jaki jest potencjał 
zmniejszenia zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej z pogrupowaniem 
na kategorie budynków. Umożliwi to zastosowanie instrumentów wspierających efek-
tywność energetyczną lepiej dopasowanych do potrzeb. Jednocześnie należy uprościć 
i lepiej zabezpieczyć inwestycje realizowane w ramach partnerstwa publiczno-prywat-
nego.
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Instruments of Support of Energy Efficiency Improvement in Sports 
Halls

Summary

The article discusses the relevance and importance of the introduction and implementation of 
support of energy efficiency. This article aims to systematise the knowledge and comparative evalu-
ation of these instruments: the method ESCO, support of the National Fund for Environmental Pro-
tection and Water Management (NFOŚiGW) and thermo-modernisation premium according to the 
adopted benchmarks in relation to investments implemented by public entities, with the possibility 
of their application in sports halls.

Key words: energy efficiency, ESCO, sports halls.

JEL codes: Q13

Инструменты поддержки повышения энергетической 
эффективности в спортивных залах

Резюме

В статье обсудили закономерность и значение ввода и применения инструментов поддер-
жки роста энергетической эффективности. Цель рассуждений – систематизировать знания 
и дать сопоставительную оценку этих инструментов: метод ESCO, поддержка со стороны 
Национального фонда защиты окружающей среды и водной экономики, а также термомодер-
низационной премии по принятым показателям по отноешению к инвестициям, осуществля-
емым государственными структурами, с возможностью их применения в спортивных залах.

Ключевые слова: энергетическая эффективность, ESCO, спортивные залы.

Коды JEL: Q13
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Agnieszka Becla
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE 
I SPOŁECZEŃSTWO PSEUDOINFORMACYJNE 
– PROBLEMY POJĘCIOWE I METODYCZNE 
IDENTYFIKACJI

Streszczenie

Autorka przedstawiła pojęcie społeczeństwa informacyjnego i społeczeństwa pseudoinfor-
macyjnego. Scharakteryzowała dyskusję wokół pojęć społeczeństwa informacyjnego i gospodar-
ki opartej na wiedzy. Przedstawiła cechy społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na 
wiedzy oraz główne etapy rozwoju takiego społeczeństwa. Autorka omówiła przyczyny zjawiska 
„bezradności wobec źródła informacji” i „wykluczenia informacyjnego”.

Słowa kluczowe: społeczeństwo informacyjne, społeczeństwo pseudoinformacyjne, wykluczenie 
informacyjne.

Kody JEL: H4, O3

Wstęp

Pojęcie społeczeństwa informacyjnego jest tłumaczone w wielu pozycjach literatury, 
w których identyfikowane są i precyzowane warunki, które musi spełniać  społeczeństwo, 
aby uznać je za społeczeństwo informacyjne. Najczęściej wymienia się szerokopasmowy 
dostęp do Internetu, liczbę komputerów per capita czy liczbę telefonów komórkowych na 
tysiąc osób. Znacznie rzadziej podejmuje się natomiast takie kwestie, jak nakłady na B+R 
czy udział sektora usług informacyjnych w tworzeniu PNB1.

1  S. Czaja, Spory wokół pojęcia społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy – problemy identyfikacji 
i pomiaru, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2010, nr 139.

ASPEKTY SPOŁECZNE 
ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJUII
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Te niedostatki definicyjne wiążą się z faktem, że społeczeństwo informacyjne i to-
warzysząca mu gospodarka oparta na wiedzy są na początku swojego rozwoju. W takich 
warunkach łatwo o uproszczenia i traktowanie społeczeństwa quasi-informacyjnego jako 
społeczeństwa informacyjnego. Celem rozważań jest identyfikacja atrybutów i poziomów 
rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy oraz rozróżnie-
nie pomiędzy społeczeństwem informacyjnym a społeczeństwem quasi-informacyjnym. 
W badaniu wykorzystano dorobek bogatej już literatury przedmiotu oraz doświadczeń 
realnych społeczeństw i gospodarek, zwłaszcza polskiej. Zastosowana metodyka modelo-
wania opartego na quasi-dynamicznym podejściu holistycznym jest użyteczna na pierw-
szym etapie analizy. Ze względu na ograniczoną objętość artykułu nie podjęto prezentacji 
wyników prac w zakresie nadania modelowi charakteru wskaźnikowego – skwantyfiko-
wanego2.

Dyskusja wokół pojęcia społeczeństwa informacyjnego i gospodarki 
opartej na wiedzy w literaturze

Pojęcie społeczeństwa informacyjnego wprowadził do literatury Tadlo Umeaso w 1963 
roku. Społeczeństwo informacyjne zdefiniował jako społeczeństwo informujące się przez 
komputer. W ten sposób powstała pierwsza grupa definicji, które można nazwać „techno-
logicznymi”. Taką definicję sformułował też M. Bangemann dla Komisji Europejskiej. 
Jego zdaniem, społeczeństwo informacyjne to „rewolucja oparta na informacji, która sama 
jest wyrazem ludzkiej wiedzy. Postęp technologiczny umożliwia nam przetwarzanie, prze-
chowywanie, odzyskiwanie i przekazywanie informacji w każdej możliwej formie – ust-
nej, pisemnej lub wizualnej – nieograniczonej przez dystans, czas i objętość”3. W literatu-
rze znaleźć można wiele różnych rodzajów definicji społeczeństwa informacyjnego, które 
eksponują pewne aspekty tej kategorii, takie jak: 1) techniczne, dla których kluczowy 
jest rozwój nowoczesnej technologii informacyjnej, 2) ekonomiczne, oparte na rozwoju 
wiedzy i informacji, 3) zawodowe, zgodnie z którymi społeczeństwo informacyjne tworzy 
i wymusza elastyczną specjalizację pracy i produkcji, 4) przestrzenne, w skali państwa 
i globu czy 5) kulturowe, akcentujące różnorodne przemiany społeczno-psychologiczne 
i interpersonalne.

Przykładem definicji „ekonomicznej” jest definicja H. Kubicka, dla którego „pojęcie 
społeczeństwa informacyjnego oznacza formację społeczno-gospodarczą, w której pro-
duktywne wykorzystanie zasobu, jakim jest informacja oraz intensywna pod względem 
wiedzy produkcja odgrywają dominującą rolę”4. Definicje takie korelują z atrybutami go-
spodarki opartej na wiedzy. S. Czaja zauważa, że „ekonomiczna podstawa społeczeństwa 
informacyjnego czyli gospodarka oparta na wiedzy jest zupełnie nową formą aktywności 
gospodarczej. Opiera się bowiem w decydującym zakresie na: 1) dominacji wiedzy jako 
podstawowego zasobu ekonomicznego i czynnika produkcji-rozwoju, 2) najwyższym 
udziale w strukturze wytworzenia produktu krajowego brutto sektora informacyjnego,  
3) nadmiernych możliwościach wytwórczych, 4) generowaniu, przesyłaniu, gromadzeniu 

2  Nie precyzowano również krytycznych poziomów tych wskaźników i nie odnoszono do poziomu zaawansowania 
w poszczególnych krajach. Będzie to przedmiotem przygotowywanej do druku książki pt. Społeczeństwo informacyjne 
i gospodarka oparta na wiedzy – wyzwania rozwojowe i bariery.
3  M. Bangemann, Europa i społeczeństwo globalnej informacji. Zalecenia dla Rady Europejskiej, Bruksela 1994, 
http://kbn.icm.edu.pl/gsi/raport.html [dostęp: 09.02.2010].
4  J. Papińska-Kacperek, Nowa epoka – społeczeństwo informacyjne (w:) J.Papińska-Kacperek (red.), Społeczeństwo informacyjne, 
Wydawnictwo Naukowe, PWN, Warszawa 2008, s. 17.
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i powszechnym wykorzystaniu zbiorów informacji-wiedzy, 5) innowacjach związanych 
z wiedzą, 6) konkurencyjności opartej na informacji, 7) powszechnym występowaniu 
i użytkowaniu nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz 8) dominacji li-
czebnej organizacji uczących się”5.

Do trzeciej grupy definicji społeczeństwa informacyjnego należy propozycja S. Jusz-
czyka, zgodnie z którą „społeczeństwo, w którym siła robocza składa się z pracowników 
informacyjnych (information workers), a informacja jest najważniejsza”6.

W oficjalnym polskim dokumencie państwowym dotyczącym społeczeństwa infor-
macyjnego również zostało ono zdefiniowane. Społeczeństwo informacyjne to: „nowy 
system społeczeństwa kształtujący się w krajach o wysoki stopniu rozwoju technologicz-
nego, gdzie zarządzanie informacją, jej jakość oraz szybkość przepływu są zasadniczymi 
czynnikami konkurencyjności, zarówno w przemyśle, jak i usługach, a stopień rozwoju 
wymaga stosowania nowych technik gromadzenia, przetwarzania, przekazywania i użyt-
kowania informacji”7. Jest to definicja uwzględniająca przestrzenną skalę zmian.

Do kolejnej grupy definicji społeczeństwa informacyjnego zaliczyć można propozycje 
L. Drelichowskiego oraz M. Caseya. Zgodnie z pierwszą, społeczeństwo informacyjne to 
„Ogól ludzi mających powszechne i łatwe możliwości komunikowania się oraz dostęp do 
potrzebnych informacji poprawiających warunki życia, wykonywanie pracy oraz wypeł-
nianie powinności obywatelskich”8. Natomiast według M. Caseya „Społeczeństwo infor-
macyjne możemy zdefiniować jako społeczeństwo, w którym informacja jest kluczowym 
elementem społeczno-ekonomicznej działalności i zmian”9.

Bardziej użyteczne są dla zidentyfikowania pojęcia społeczeństwa informacyjnego 
i gospodarki opartej na wiedzy uwagi sformułowane przez S. Czaję. Pisze on: „Społe-
czeństwo informacyjne rozumiane jest jako ludzka wspólnota, której podstawą funkcjo-
nowania jest informacja i jej przetworzone formy (wiedza czy mądrość, w zależności od 
fazy rozwoju). Jest to społeczeństwo kierujące się w swoim funkcjonowaniu i podejmo-
wanych działaniach wiedzą (mądrością), a nie na przykład tradycjami, przesądami czy 
niesprawdzalnymi racjami. Społeczeństwo informacyjne posiadać będzie wypracowane 
procedury przygotowania i wykorzystania informacji, a jego podstawowym wyzwaniem 
nie jest poszukiwanie informacji w warunkach jej niedoboru, jak to miało miejsce we 
wcześniejszej fazie rozwoju ludzkiej cywilizacji, lecz filtrowanie informacji w warunkach 
jej nadmiaru”10.

Jak pokazują analizy porównawcze spory wokół pojęcia gospodarki opartej na wiedzy 
są również wielowątkowe i często nawiązują do pojęcia społeczeństwa informacyjnego. 
Jak zauważa S. Czaja: „Gospodarka oparta na wiedzy uzupełnia społeczeństwo infor-
macyjne w wymiarze ekonomicznym. Wiedza (zbiory informacji) stały się obecnie naj-
ważniejszym zasobem ekonomicznym i czynnikiem produkcji (rozwoju gospodarczego). 
Wiedza to innowacje i podstawa zachowań przedsiębiorczych. Wiedza decyduje również 
o konkurencyjności. Gospodarka oparta na wiedzy łączy w sobie relacje między wiedzą, 

5  S. Czaja, op. cit., s. 40.
6  S. Juszczyk, Człowiek w świecie elektronicznych mediów – szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 
Katowice 2000, s. 10-11.
7  E-Polska – Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2001-2006, Ministerstwo Łączności, 
Warszawa 2001, s. 62.
8  I. Gielewska, D. Sikora, Społeczeństwo informacyjne a globalizacja, http://mikro.univ.szczecin.pl/bp/pdf/18/28.pdf 
[dostęp: 15.02.2010].
9  M. Casey, Europejska polityka informacyjna. Wyzwania i perspektywy dla administracji publicznej, Międzynarodowe 
Centrum Zarządzania Informacją Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2001, s. 34.
10  S. Czaja, op. cit., s. 40. i następne.
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zmianami i globalizacją. Nośnikami gospodarki opartej na wiedzy są między innymi: 
przemysły wysokiej techniki, nauka, edukacja, usługi związane z wiedza czy sektor tech-
nologii informacyjnych”11. Gospodarka oparta na wiedzy stała się, pomimo swej pojęcio-
wej niedostatecznej precyzji, podstawą wielu ważnych dokumentów i strategii, takich jak 
Strategia Lizbońska z marca 2000 roku czy idea gospodarki napędzanej wiedzą w doku-
mentach Banku Światowego z 2006 roku. Jest tam wykorzystywana jako egzemplifikacja 
celów przygotowywanych i realizowanych strategii rozwoju oraz towarzyszących im po-
lityk ekonomicznych i społecznych.

Atrybuty rozwoju i poziom zaawansowania społeczeństwa 
informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy

Studia nad społeczeństwem informacyjnym i gospodarką opartą na wiedzy pozwalają 
na wyróżnienie kilku istotnych atrybutów (cech) tej nowej struktury (por. schemat 1). 
Gospodarkę opartą na wiedzy traktować jako element składowy społeczeństwa informa-
cyjnego.

Cechy te decydują, czy daną strukturę społeczno-ekonomiczną uznać można za spo-
łeczeństwo informacyjne i gospodarkę opartą na wiedzy, czy za społeczeństwo quasi-in-
formacyjne i tradycyjną, trójsektorową gospodarkę absorbującą zewnętrzne innowacje 
technologiczne i ekonomiczne. Ważne są nie tylko same cechy, ale również kolejność ich 
pojawiania się i rozwoju (wzrostu zaawansowania). Numery zamieszczone w schemacie 1 
odzwierciedlają ich logiczną i w pewnym zakresie temporalną kolejność w ramach społe-
czeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy.

11  Ibidem.

Schemat 1 
Atrybuty rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy

Źródło: opracowanie własne.
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Rozwój infrastruktury informacyjnej i telekomunikacyjnej jest pierwszym, wyjścio-
wym warunkiem powstania oraz istnienia społeczeństwa informacyjnego i gospodarki 
opartej na wiedzy. Bez nowoczesnej i powszechnie dostępnej infrastruktury nie mogą 
pojawić się inne ich atrybuty. Sieci światłowodowe, szerokopasmowy Internet, wydajne 
komputery i oprogramowanie czy nowoczesne urządzenia komunikacji mobilnej tworzą 
obecnie software i hardware tej infrastruktury. Istnienie technicznych urządzeń i oprogra-
mowania jest warunkiem wyjściowym. Aby infrastruktura taka była dostępna nie mogą 
także istnieć znaczące bariery ich dostępu – kosztowe, instytucjonalno-prawne czy spo-
łeczno-polityczne. Rozwoju infrastruktury informacyjnej i telekomunikacyjnej nie mogą 
hamować cenzura, restrykcje prawne (zakazy czy karanie), znaczące obciążenia kosztowe 
czy ograniczenia polityczne lub religijne. To utrudnia walkę z patologiami, ale jednocze-
śnie daje szanse powstania dojrzałego, mądrego i partycypującego społeczeństwa infor-
macyjnego. Wszelkie restrykcje przesuwają ten rozwój w stronę społeczeństwa quasi-
-informacyjnego.

Sektor informacyjny stanowi zasadniczą część społeczeństwa informacyjnego i gospo-
darki opartej na wiedzy. Należy jednak pamiętać, że sektor ten przechodzić będzie poważ-
ną metamorfozę. Sektor informacyjny rozwija się podobnie jak inne części strukturalne 
gospodarki. Początkowo (etap wstępny) sektor nie jest zbyt duży, jeżeli jego rozmiary 
będziemy mierzyć udziałem w PKB lub wielkością zatrudnienia. Następna faza obejmuje 
etap wzrostu i łączy się z gwałtowną ekspansją sektora informacyjnego. Etap ten kończy 
się fazą nasycenia (etap nasycenia), która oznacza osiągnięcie przez sektor maksymalnej 
wielkości. Po etapie tym następuje etap stabilizacji, a następnie etap schyłkowy.

Istotnym elementem rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i społeczeństwa informa-
cyjnego jest rosnące znaczenie sektora informacyjnego. Wyraża się ono w jego zdolności 
do kreacji produktu krajowego brutto (PKB) lub w przyszłości innej miary dobrobytu 
społecznego, czy jakości życia („szczęściomierz”) oraz miejsc pracy. W przypadku PKB 
pomiar taki jest relatywnie łatwy, ale jednocześnie udział sektora informacyjnego nie musi 
oznaczać tworzenia się społeczeństwa informacyjnego zamiast społeczeństwa pseudo-in-
formacyjnego. System statystyki społeczno-ekonomicznej SNA ewidencjonuje wartości 
poszczególnych transakcji, nie identyfikując ich innowacyjności, konsekwencji rozwojo-
wych czy zakresu oddziaływania. Być może wadę tę usuną w przyszłości inne wskaźniki 
makroekonomiczne. Arbitralna jest natomiast decyzja, jak znaczący ma być udział sektora 
informacyjnego w tworzeniu wielkości produktu krajowego brutto. Uzasadniony wydaje 
się poziom 50%  lub więcej.

W przypadku miejsc pracy należy pamiętać, że rozwój sektora informacyjnego zmieni 
w istotny sposób charakter zatrudnienia i miejsc pracy nie tylko w tym sektorze, ale w ca-
łej gospodarce. Coraz więcej pracy będzie realizowane „na odległość” z wykorzystaniem 
nowoczesnego sprzętu, oprogramowania i infrastruktury informacyjno-telekomunikacyj-
nej. Zmianie ulec musi zatem system ewidencji miejsc pracy oraz form zatrudnienia.

Istotnym wyróżnikiem rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej 
na wiedzy jest zdolność do kreacji użytecznej informacji, w szczególności w postaci wie-
dzy naukowej. Użyteczną informację określają takie cechy, jak: aktualność, relewantność, 
kompletność i wiarygodność. Aktualność determinowana jest bezpośrednio szybkością 
uzyskania informacji. Informacja niesiona przez daną wiadomość jest aktualna, jeżeli opi-
suje stan rzeczywistości w dopuszczalnych granicach błędu. Aktualność informacji po-
zostaje w korelacji z tempem zmiany opisywanego atrybutu rzeczywistości i szybkością 
udostępnienia tej informacji użytkownikowi. Relewantność informacji łączy się natomiast 
z przenoszeniem przez informację elementów zbędnych dla użytkownika. Informacja jest 
bowiem relewantna, jeżeli elementów takich nie zawiera. Relewantność nabiera szczegól-
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nego znaczenia, gdy łączymy informację z procesem decyzyjnym oraz jego wymiarem 
ekonomicznym (kosztowym). Relewantna informacja ułatwia osiągnięcie odpowiedniego 
poziomu sprawności procesu decyzyjnego (działanie skuteczne, racjonalne i efektywne), 
a jednocześnie pozyskanie informacji relewantnej redukuje koszty informacyjne do mi-
nimum (optimum czyli niezbędnego, warunkowego minimum). Kompletność informa-
cji mierzona jest relacją między współczynnikiem relewancji elementów nie zawartych 
w zbiorze dostępnych informacji do współczynnika relewancji danej informacji. Innymi 
słowy, informacja jest kompletna, jeżeli zawiera wszystkie elementy użyteczne dla użyt-
kownika w danym czasie, natomiast poza nią nie pozostaje ani jeden element cenniejszy 
(użyteczniejszy), niż zawarte w informacji. Wiarygodność informacji oznacza jej praw-
dziwość z punktu widzenia poprawności opisu rzeczywistości. Na obniżenie wiarygodno-
ści informacji mogą wpływać czynniki intencjonalne oznaczające celowe przekazywanie 
nieprawdziwej informacji, czynniki metodologiczne, łączące się z błędami popełnianymi 
w trakcie określania informacji z powodów niedoskonałego rozpoznania sytuacji oraz 
czynniki technologiczne, związane z tworzeniem błędów z przyczyn techniki groma-
dzenia i przetwarzania danych. Powyższe atrybuty pozwalają przybliżyć pojęcie jakości 
i użyteczności informacji. Często zatem jakość informacji oznacza jej kompletność, wia-
rygodność, rzetelność, spójność i aktualność, natomiast użyteczność informacji to sposób 
jej powiązania z sytuacjami decyzyjnymi występującymi w systemie.

We współczesnej przestrzeni informacyjnej (cyberprzestrzeni) znajdują się i powięk-
szają się zbiory informacji. Tworzą je:
 – informacje naukowe (wiedza naukowa), powstające na bazie badań i poddawane we-

ryfikacji naukowej,
 – wiedza potoczna, zawierająca informacje nie poddane naukowej weryfikacji, ale uży-

teczna w procesach podejmowania decyzji,
 – informacje nieprawdziwe, które znalazły się w cyberprzestrzeni przypadkowo, bez 

sprawdzenia ich wiarygodności,
 – informacje fałszywe, umyślnie umieszczane w przestrzeni informacyjnej.

Społeczeństwo informacyjne i gospodarka oparta na wiedzy opierają swoje funkcjo-
nowanie na pierwszych dwóch zbiorach informacji. Wyróżnikiem nowych struktur spo-
łeczno-ekonomicznych są zatem często takie wskaźniki, jak: nakłady na badania nauko-
we, liczba wynalazków i patentów, zatrudnieni w badaniach naukowych itp. Kreatywność 
społeczeństwa w dziedzinie wiedzy naukowej oraz upowszechnianie się jej w miejsce 
innych typów informacji, jest wyrazem rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospo-
darki opartej na wiedzy. Jest to rozumiane we wszystkich rozwiniętych społeczeństwach 
i znajduje odzwierciedlenie w rozwoju nauki oraz techniki.

Rozwój społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy jest silnie sko-
relowany z poziomem umiejętności filtrowania informacji przez poszczególnych ludzi. 
Filtrowanie polega w pewnym uproszczeniu, na zdolności wyszukiwania i użytkowania 
informacji przydatnych dla różnych form aktywności gospodarczej i pozagospodarczej. 
Filtrowanie jest szczególnie istotne w sytuacji nadmiaru informacji, kiedy posiadanie od-
powiednich metod i technik przeglądu i doboru informacji decyduje o kosztach i czasie 
dostępu do niezbędnych informacji. Umiejętności filtrowania informacji stają się elemen-
tarnymi w społeczeństwie informacyjnym. Ich brak lub niedostatek prowadzi, z jednej 
strony, do wzrostu kosztów transakcyjnych, z drugiej – do zjawiska wykluczenia infor-
macyjnego. Zbyt niski poziom umiejętności filtrowania i brak mechanizmu ich szybkiej 
dyfuzji prowadzą do powstania społeczeństwa quasi-informacyjnego.

Umiejętności filtrowania informacji powinny być kształtowane przede wszystkim pod-
czas formalnej i nieformalnej edukacji. Edukacja szkolna w ramach społeczeństwa infor-
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macyjnego i gospodarki opartej na wiedzy dostarcza podstawowego zestawu niezbędnych 
metod i technik w tym zakresie. Kolejne poziomy edukacji skupiają się na ich dosko-
naleniu i rozszerzaniu, podobnie jak różne formy edukacji nieformalnej. Społeczeństwo 
informacyjne generuje potrzebę edukacji permanentnej, co dodatkowo zmienia charakter 
kształcenia realizowanego w jego ramach. Niedostateczne przygotowanie współczesnych 
systemów edukacji do nowych wyzwań wynika ze zbyt gwałtownego przejścia od „sytu-
acji niedoboru informacji” do „sytuacji jej nadmiaru”, pogłębionej redundancją informa-
cji oraz informacyjnymi szumami. Te niedostosowania generują jeden z najtrudniejszych 
problemów społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy – wykluczenie 
informacyjne.

Schemat 2 
Przyczyny zjawiska „bezradności wobec źródła informacji”

Źródło: jak w schemacie 1.

Wykluczenie informacyjne jest często efektem zjawiska „bezradności wobec źródła 
informacji” (por. schemat 2). Jest to zjawisko dość powszechne nie tylko w społeczeń-
stwach pozbawionych formalnych systemów elementarnej edukacji (społeczeństwach 
preedukacyjnych), ale również w rozwiniętych społeczeństwach informacyjnych. W obu 
przypadkach przyczyny je wywołujące są bardzo podobne, chociaż reprezentują różny 
poziom zaawansowania.

Społeczeństwa – informacyjne i pseudoinformacyjne – generują ogromne ilości infor-
macji, co prowadzić może do zjawiska szumu informacyjnego. Szum informacyjny bywa 
traktowany jako przepełnienie przestrzeni informacyjnej (cyberprzestrzeni) informacja-
mi, które nie są wyspecyfikowane ze względu na wartość (użyteczność) poszczególnych 
informacji. Oznacza to, że obok siebie występują informacje niezwykle cenne i zupełnie 
bezużyteczne, a nawet szkodliwe.

Jest kilka przyczyn szumu informacyjnego12. Po pierwsze, wiek XX przyniósł roz-
wój rozległych systemów statystyki społeczno-ekonomicznej, organizowanych w ramach 
struktur państwowych. Początkowo systemy te tworzone były na różnych podstawach po-

12  Szerzej na ten temat: A. Becla, Gospodarowanie informacją ekologiczną na poziomie społeczności lokalnej i gminy, 
rozprawa doktorska, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Narodowej, 
Wrocław 2004.
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jęciowych i metodologicznych. Po II wojnie światowej podjęto pod auspicjami ONZ prace 
nad ujednoliceniem podstaw takich systemów, przygotowując system rachunków narodo-
wych (SNA). System ten jest ciągle rozwijany i wzbogacany o nowe wskaźniki i mierniki, 
mające coraz precyzyjniej opisywać zmiany dobrobytu społeczno-ekonomicznego oraz 
jakości życia. W ostatnich dwudziestu latach szczególnie dużo propozycji nowych mierni-
ków i wskaźników dotyczy strategii rozwoju zrównoważonego. Po drugie, rozwój technik 
decyzyjnych opartych na informacji, spowodował powstanie wielu systemów generowa-
nia i gromadzenia takich informacji, wykorzystywanych przez podmioty mikroekono-
miczne (przedsiębiorstwa i instytucje finansowe) czy agendy władzy rządowej i samorzą-
dowej. Po trzecie, rozwój technik komputerowych pozwala gromadzić i wykorzystywać 
znacznie więcej informacji, chociażby w postaci systematycznego monitorowania zjawisk 
i procesów gospodarczych. Dzięki tym rozwiązaniom ewidencjonowane są informacje na 
poziomie gospodarstw domowych czy elementów strukturalnych innych podmiotów mi-
kroekonomicznych, a nawet na poziomie pojedynczych decyzji (poziom mikro-mikro). Po 
czwarte, powstawanie szumu informacyjnego wzmacniane jest istnieniem środków maso-
wego przekazu, zwłaszcza telewizji, radia, pism oraz sieci organizujących cyberprzestrzeń 
(na przykład Internet).

Rozwój społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy prowadzić bę-
dzie do powstania nowych technik mniej lub bardziej efektywnej komunikacji interper-
sonalnej, opartej nie tylko ma wykorzystaniu nowoczesnych technik (metod) i infrastruk-
tury informacyjno-telekomunikacyjnej, ale przede wszystkim na wykorzystaniu wiedzy 
naukowej oraz mądrości, rozumianej jako właściwe, humanistyczne podejście do ludzkiej 
wiedzy i możliwości człowieka. Brak takiej komunikacji oznaczać będzie istnienie społe-
czeństwa quasi-informacyjnego, a nie społeczeństwa informacyjnego.

Podsumowując, na obecnym etapie rozwoju cywilizacji pojawiła się coraz wyraźniej-
sza dysproporcja pomiędzy przyrostem rozmiarów dostępnych zbiorów informacji a me-
todami (technikami) ich filtrowania i wykorzystania. Tworzy ona nowe wyzwania na czte-
rech głównych płaszczyznach: a) dla współczesnej nauki i jej metod badawczych, w tym 
dyscyplin zajmujących się informacją (jak na przykład ekonomia informacji czy teoria 
informacji), b) dla techniczno-programowych (informatycznych) środków gromadzenia 
i przetwarzania informacji, c) dla systemu edukacji, zwłaszcza w zakresie kształtowania 
umiejętności filtrowania zbiorów informacji oraz d) dla metod wartościowania i gospoda-
rowania informacją, w tym również w cyberprzestrzeni Internetu.

Zainteresowanie społeczeństwem informacyjnym i gospodarką opartą na wiedzy jest 
uzasadnione w świetle zachodzących współcześnie przemian cywilizacyjnych. Pozwala 
ono na sformułowanie pewnej pożądanej sekwencji i kierunków dalszych badań nad spo-
łeczeństwem informacyjnym i gospodarką opartą na wiedzy. Powinny one pójść w kierun-
ku: 1) wypracowania odpowiednich definicji tych pojęć, 2) opracowania właściwych dla 
nich metod pomiaru rozwoju oraz 3) wykorzystania poznawczego i implementacyjnego 
otrzymanych wyników, zwłaszcza dla przygotowywanych strategii czy polityk.
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Information Society and Quasi-Information Society – the Notion  
and Methodical Problems of Identification

Summary

The author introduced the notion of information society and quasi-information society. She 
characterised the discussion around the notions of information society and knowledge-based econ-
omy. She introduced the features of information society and knowledge-based economy and the 
main stages of development of such a society. The author discussed the causes of the phenomenon 
of “helplessness in the face of the information source” and “information exclusion”.
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Информационное общество и псевдоинформационное общество – 
проблемы, связанные с понятием и методикой идентификации

Резюме

Автор представила понятие информационного и псевдоинформационного общества. Она 
дала характеристику дискуссии вокруг понятий информационного общества и основанной на 
знаниях экономики, представила черты информационного общества и экономики, основан-
ной на знаниях, а также основные этапы развития такого общества. Автор обсудила причины 
явления «беспомощности перед источником информации» и «информационного барьера».
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ционный барьер.
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SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU  
W KRAJACH ROZWIJAJĄCYCH SIĘ

Streszczenie

Na podstawie wybranych raportów UNEP i organizacji pozarządowych w artykule zananlizo-
wano wykorzystywanie  programów społecznej odpowiedzialności biznesu przez korporacje trans-
narodowe w krajach rozwijających się. Zgromadzony materiał badawczy pozwolił sformułować 
ogólny wniosek, że współcześnie CSR jest ważnym elementem walki konkurencyjnej, a jej zasady 
stosowane są wybiórczo zależnie od kraju inwestowania.

Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność biznesu, korporacje transnarodowe, kraje rozwija-
jące się.

Kody JEL: M14, O19, O55

Wstęp

Wraz ze wzrostem poparcia dla idei zrównoważonego rozwoju uświadomiono so-
bie rolę kręgów biznesu w jej urzeczywistnianiu. Wzmocnieniu uległo nie tylko zain-
teresowanie sprawami ochrony środowiska, ale także szeroko rozumianymi kwestiami 
społecznymi. W tekście zajmiemy się realizacją społecznej odpowiedzialności biznesu 
w krajach rozwijających się. Dość powszechne jest przekonanie, że wielkie korporacje 
tym chętniej inwestują w krajach słabo rozwiniętych, im bardziej wyśrubowane są prze-
pisy dotyczące warunków pracy i ochrony środowiska w krajach wysoko rozwiniętych. 
Innymi słowy, ekspansja w krajach biednego Południa pozwala uniknąć wielu kosztów, 
które trzeba by ponieść prowadząc działalność w krajach bogatej Północy. Na podsta-
wie dostępnych danych i raportów spróbujemy odpowiedzieć na pytania, czy obecność 
korporacji transnarodowych w krajach rozwijających się służy upowszechnieniu zasad 
społecznej odpowiedzialności na ich terytoriach oraz, czy oficjalne deklaracje wielkich 
koncernów co do wprowadzenia społecznej odpowiedzialności biznesu są w całej roz-
ciągłości respektowane niezależnie od miejsca prowadzenia działalności. 

Specyfika krajów rozwijających się

Gospodarki państw rozwijających się tworzą liczne i zróżnicowane grono krajów, dla 
których wspólnym mianownikiem jest pozostawanie poza głównym nurtem gospodarki 
światowej i dążenie do zwiększenia swej roli na arenie międzynarodowej, głównie po-
przez wzrost produkcji i eksportu. Najbiedniejsze spośród nich nie mają jednak prawie 
żadnych szans na samodzielne wejście na ścieżkę rozwoju społeczno- gospodarczego. Na 
ogół przyjmuje się, że kraje rozwijające charakteryzują się następującymi cechami1:

1  R. Piasecki, Ewolucja teorii rozwoju gospodarczego krajów biednych, (w:) R. Piasecki (red.), Ekonomia rozwoju, PWE, 
Warszawa 2011, s. 13-14.
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 – niskimi przeciętnymi standardami cywilizacyjnymi,
 – niskim poziomem rozwoju instytucji, w tym regulacji prawnych,
 – niskim poziomem PKB brutto na mieszkańca,
 – silną polaryzacją społeczną przejawiającą się w dużym zróżnicowaniu dochodowym 

i majątkowym społeczeństwa,
 – przewagą zatrudnionych w rolnictwie (na ogół tradycyjnym),
 – niskim poziomem oświaty i opieki zdrowotnej,
 – silną ekspansją demograficzną,
 – wysokim bezrobociem o charakterze strukturalnym i sezonowym.

Wszystkie wymienione cechy jednocześnie występują tylko w krajach najbiedniej-
szych. Jednak wystarczą dwie lub trzy z nich, aby gospodarka mogła być uznana za przy-
należną do grupy krajów rozwijających się. Za najważniejszy przejaw niedorozwoju uwa-
ża się dualizm ekonomiczno-społeczny, technologiczny i regionalny. W praktyce oznacza 
on występowanie drastycznych nierówności dochodowych i majątkowych, zderzenie się 
dwóch poziomów cywilizacyjnych – nowoczesnego i tradycyjnego - w sferze wykorzysty-
wanych technologii i standardów życia w miastach i na wsi.  

Najczęściej siła ekonomiczna krajów rozwijających się jest zbyt mała, aby mogły one 
skutecznie przeciwstawić się woli wielkich korporacji. Przykładowo, w grupie 100 naj-
większych podmiotów ekonomicznych na świecie mniej niż połowa to gospodarki naro-
dowe, pozostałe są przedsiębiorstwami wielonarodowymi. Pod względem wartości sprze-
daży największe korporacje na świecie osiągają roczne wpływy przewyższające dochód 
narodowy brutto większości państw rozwijających się. Na skutek otwarcia rynków dla 
kapitału zagranicznego w krajach rozwijających się masowym zjawiskiem stała się eli-
minacja lokalnych przedsiębiorstw i marek. Za klasyczny przykład uważa się zanik pro-
dukcji lokalnych napojów po wejściu na rynek Coca-Coli i Pepsi-Coli. Niejednokrotnie 
problem dotyczy całego szeroko rozumianego sektora przetwórstwa spożywczego. W sy-
tuacji braku przepisów dotyczących konkurencji, wejście na rynek potężnej firmy zagra-
nicznej prowadzi w praktyce do ustalenia się monopolu. Tylko w teorii państwa będące 
przedmiotem ekspansji mają prawo decydować o kierunkach rozwoju i kształcie uczest-
nictwa w światowym systemie gospodarczym. Zwykle kraje rozwijające się zachowują 
się pasywnie i w konfrontacji z korporacjami transnarodowymi znajdują się raczej w roli 
petenta niż decydenta. Natomiast M. Wolnicki pisze o jeszcze innym scenariuszu zdarzeń. 
W momencie, w którym korporacje zagraniczne spotykały się ze zbyt wygórowanymi, ich 
zdaniem, żądaniami ze strony rządowych negocjatorów, podejmowały decyzje o wycofa-
niu się z inwestycji. Tak stało się np. w Ameryce Środkowej skąd przeniesiono produkcję 
do Chin i Azji Południowo – Wschodniej2. Często spotykaną praktyką ze strony wielkich 
korporacji jest równolegle prowadzenie negocjacji w sprawie inwestycji bezpośrednich 
z kilkoma krajami równocześnie i stosowanie swoistego szantażu odnośnie do ostatecz-
nej lokalizacji produkcji. Dlatego najbardziej aktywne spośród krajów rozwijających się 
uczestniczą w „szaleńczym wyścigu w konkurencji o inwestycje”, który rujnuje podatki, 
standardy ochrony środowiska przyrodniczego i warunki zatrudnienia3. Słabość instytucji 
państwowych, brak regulacji prawnych w wielu dziedzinach powszechnie już uregulowa-
nych w krajach wysoko rozwiniętych, a także korupcja elit władzy w krajach rozwijają-
cych się pozwalają wielkim korporacjom na zachowania niedopuszczalne w ich krajach 
macierzystych. 

2  M. Wolnicki, Ekonomia rozwoju a przedsiębiorstwa wielonarodowe, (w:) R. Piasecki (red.) Ekonomia rozwoju, PWE, 
Warszawa 2011, s. 140-141.
3  J.E. Stiglitz, A. Charlton, Fair trade szansa dla wszystkich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 148.

Szczecin_2012_II-t.3.indd   161 2012-11-28   14:58:37



SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU W KRAJACH ROZWIJAJĄCYCH SIĘ 162

Od Zasad Sullivana do Global Compact

Opracowane przez pastora Leona H. Sullivana w 1977 roku i następnie zmodyfikowa-
ne w 1984 roku zasady zostały zaadresowane do korporacji amerykańskich prowadzących 
swą działalność w Afryce Południowej w czasach apartheidu. Były jedną z pierwszych 
propozycji spisania w formie kodeksu zasad postępowania wielkich korporacji inwestują-
cych w krajach dotkniętych problemem dyskryminacji rasowej i łamania praw człowieka. 
Sullivan postulował odejście w miejscu pracy i poza nim od segregacji rasowej, zwiększe-
nie dostępu ludności nie-białej do szkoleń zawodowych, a następnie do stanowisk kierow-
niczych, poprawę warunków życia, edukacji, korzystania z transportu publicznego i usług 
medycznych, a także eliminację przejawów dyskryminacji społecznej. Zasady Sullivana 
przyjęło ponad 120 korporacji amerykańskich prowadzących działalność w Afryce Połu-
dniowej, z których około 100 wycofało się z inwestowania w tym kraju w szczytowym 
okresie apartheidu. Sam Sullivan wyraził jednak pogląd, że presja ze strony biznesu była 
zbyt słaba, aby zmusić tamtejszy rząd do zmiany polityki. Od 1999 roku funkcjonują Glo-
balne zasady Sullivana4, które mają charakter uniwersalny, a ich wdrożenie wiąże się z: 
respektowaniem praw człowieka, dbaniem o równe traktowanie wszystkich pracowni-
ków niezależnie od rasy, płci, wieku i wyznania religijnego, zapewnieniem odpowiednich 
warunków zdrowotnych, prawa do zrzeszania się, zwalczaniem praktyk łapówkarskich, 
a także raportowaniem i promowaniem społecznej odpowiedzialności we wszystkich ob-
szarach aktywności przedsiębiorstwa. Zasady te są zbieżne z innymi inicjatywami w tym 
zakresie, których wyjątkowo dużo zgłoszono w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, 
(na przykład: Caux Round Table Principles for Business, Principles for Global Corpo-
rate Resonsibility, Sunshine Standards for Corporate Reporting to Stakeholders, Code of 
Conduct, The Equality Principles on Sexual Orientation i wiele innych)5. Na forum ONZ 
promowane są zasady Global Compact. Zostały one zgłoszone przez Sekretarza General-
nego ONZ Kofi Annana podczas Forum Ekonomicznego w Davos w 1999 r. Obejmują 10 
(początkowo 9) zasad podzielonych na cztery kategorie: prawa człowieka, standardy pra-
cy, ochrona środowiska przyrodniczego, przeciwdziałanie korupcji. Idea Global Compact 
sprowadza się do przyjęcia założenia, że szerokie zaangażowanie kręgów biznesu w dzia-
łania społecznie odpowiedzialne może przyczynić się do rozwiązania wielu poważnych 
problemów globalnej gospodarki, zwłaszcza w sferze społecznej i ekologicznej6. Zasady 
Global Compact stanowią syntetyczne przypomnienie najbardziej wartościowego dorob-
ku współpracy międzynarodowej w postaci Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, re-
gulacji Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz ustaleń Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro. 

Społeczna odpowiedzialność biznesu  - ujęcie teoretyczne

Społeczna odpowiedzialność biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR) docze-
kała się już bogatego piśmiennictwa w wielu językach, a także licznych stron interneto-
wych popularyzujących tę ideę. W definicjach akcentuje się aspekty etyczne i moralne, 
korzyści ekonomiczne, relacje organizacji gospodarczej z jej otoczeniem lub szeroko ro-
zumiane korzyści społeczne. Przyjmuje się, że przedmiotem zainteresowania są nastę-
pujące obszary: środowisko wewnętrzne organizacji, jej otoczenie zewnętrzne oraz cały 
kontekst społeczny. Innymi słowy, działania podejmowane w ramach CSR obejmują 

4  http://thesullivanfoundation.org/about/global_sullivan_principles [dostęp: 30.04.2012].
5  B.  Rok, (red.), Więcej niż zysk czyli odpowiedzialny biznes, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa  2001, s. 166-167.
6  http://www.globalcompact.org.pl.
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wszystko to, co przedsiębiorcy czynią dobrowolnie na rzecz poprawy życia interesariuszy 
oraz ochrony środowiska przyrodniczego. Jest to zatem działanie nastawione na podejmo-
wanie lub wspieranie ważnych społecznie inicjatyw, niezależnie od perspektywy czasowej 
związanej z wystąpieniem oczekiwanych korzyści. Społeczna odpowiedzialność biznesu 
obejmuje zatem te dobrowolne działania, które skierowane są do konkretnych interesa-
riuszy: pracowników, przedstawicieli otoczenia biznesu (klientów zewnętrznych, inwe-
storów, kontrahentów) bądź makrootoczenia, a także szeroko rozumianego środowiska 
przyrodniczego7.

Standardy i raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu

Różnego typu działania prospołeczne towarzyszą działalności biznesowej od dawna, 
choć nie wszystkie z nich możemy zgodnie z przyjętą definicją zaliczyć do społecznej od-
powiedzialności biznesu. Często przedsiębiorcy chwalą się społecznym zaangażowaniem, 
filantropią, czy okazjonalnie podejmowanymi akcjami pod szyldem CSR. Aby uniknąć 
nieporozumień, a nawet fałszowania rzeczywistości, konieczne stało się opracowanie spo-
sobów raportowania i weryfikowania działań deklarowanych przez przedsiębiorców jako 
społecznie odpowiedzialne. Obecnie praktycznie każda korporacja demonstruje jakieś 
osiągnięcia w tym obszarze, ale wciąż tylko nieliczne są gotowe stosować jednakowe, 
wysokie standardy w odniesieniu do wszystkich obszarów swej aktywności i wszystkich 
rynków. Nierzadkie są praktyki nazywane whitewashing lub greenwashing, które opisują 
działania mające na celu kształtowanie wizerunku firmy jako społecznie odpowiedzialnej, 
podczas gdy w rzeczywistości nagłaśnia się jednorazowe akcje, wykorzystując szum me-
dialny jako kamuflaż dla niechlubnych codziennych praktyk. 

Społeczna odpowiedzialność biznesu osiągnęła już etap standaryzacji na poziomie 
międzynarodowym. W tym celu można wykorzystywać normę AA1000 opracowaną przez 
londyński Institute of Social and Ethical AccountAbility służącą do oceny jakości audytu 
społecznego i etycznego lub standard SA8000 (Social Accountability 8000), którego opra-
cowanie zainicjował Council on Economic Prioritries. Ostatnio przyjętym standardem 
jest od dawna zapowiadana norma ISO 26000. Propozycje wskaźników pomocnych przy 
sporządzaniu raportów odnośnie do społecznej odpowiedzialności biznesu zawiera rów-
nież Global Reporting Initiative (GRI)8. Poprzez standaryzację i certyfikację próbuje się 
doprecyzować obszary odpowiedzialności i nadać większą spójność rozumieniu CSR. Jest 
to rodzaj kontroli przedsiębiorstw, ale jednocześnie krok w kierunku komercjalizacji idei. 
Zwykle przedsiębiorstwa poddają się procedurom certyfikacyjnym w celu demonstracji 
zdolności do „sprostania wyższym standardom”, co w efekcie ma dodatnio wpływać na 
ich zyski i wartość rynkową. 

Doświadczenia krajów rozwijających się w zakresie społecznej 
odpowiedzialności biznesu

Kraje rozwijające się są naturalnym adresatem działań właściwych dla CSR. To wła-
śnie tam najczęściej brakuje efektywnych regulacji prawnych, pełnego zakresu swobód 

7  G. Bartkowiak, Społeczna odpowiedzialność biznesu – w aspekcie teoretycznym i empirycznym, Difin, Warszawa 2011, 
s. 21.
8  http://www.nu.fob.org.pl
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obywatelskich, a także doświadczeń w konfrontacji z wyrafinowanymi strategiami wiel-
kich korporacji. Jedynie od woli zagranicznych inwestorów dokonujących ekspansji na 
terytoria krajów rozwijających się zależy, jak dalece będą respektować najwyższe standar-
dy zarządzania w odniesieniu do wszystkich grup swoich interesariuszy oraz środowiska 
przyrodniczego. Warto zauważyć, że pomiędzy niektórymi grupami interesariuszy może 
wystąpić konflikt interesu. Dzieje się tak, gdy zestawimy oczekiwania właścicieli – naj-
częściej akcjonariatu rekrutującego się z krajów bogatych – z rzeczywistymi potrzebami 
i często nie do końca sprecyzowanymi oczekiwaniami lokalnych społeczności w krajach 
biednych. Dla akcjonariuszy istotna jest wielkość osiąganego zysku i zysku do podziału 
oraz wartość rynkowa przedsiębiorstwa. Jeśli powiększanie tych kategorii wiąże się z dra-
pieżnym inwestowaniem w krajach rozwijających się, najczęściej istnieje na to milcząca 
zgoda akcjonariuszy. 

Ruch na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu, który wyraźnie przybrał na sile 
w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, zwiększył gotowość do zadawania trudnych py-
tań o standardy prowadzenia biznesu przez przedsiębiorstwa transnarodowe. „Odkryto” 
wówczas wiele wstydliwych faktów z działalności wielkich korporacji w krajach słabo 
rozwiniętych i zmuszono do weryfikacji stosowanych w tych krajach standardów produk-
cji, a nawet „zachęcono” do zaprzestania kooperacji z niektórymi władzami reżimowymi. 
Spróbujmy zilustrować to kilkoma przykładami. Przez Stany Zjednoczone, Kanadę i nie-
które kraje europejskie przetoczyła się fala społecznego oburzenia na warunki pracy i pła-
cy stosowane przy produkcji dla takich marek jak Nike, Gap, Guess, Fruit of the Loom, 
Russell, Mattel i innych. Kiedy wykazano, że robotnicy w krajach słabo rozwiniętych 
otrzymują wynagrodzenie w wysokości 6-8 centów za godzinę pracy, że całkowity koszt 
produkcji i transportu pary butów Nike to 5 dolarów, a ich  cena detaliczna to 150 dolarów 
zrozumiano, że to nie jest tylko i wyłącznie kwestia różnic w poziomie  kwalifikacji, ale 
także efekt prowadzenia produkcji w warunkach, na jakie nikt w krajach bogatej Północy 
by się nie zgodził, i jakie od dawna zostały tam prawnie zabronione. Bulwersujące było 
także odkrycie faktu zatrudniania nawet 5-6 letnich dzieci do produkcji zabawek i ogni 
sztucznych. Szczególnie aktywni w piętnowaniu tego typu praktyk stali się studenci wio-
dących uniwersytetów amerykańskich, którzy zażądali od władz swoich uczelni spraw-
dzenia, w jakich warunkach produkowane są firmowane logo uczelni koszulki, czapeczki 
itp. Aktywiści prowadzący na uczelniach kampanie przeciwko wyzyskowi robotników za-
wiązali nawet specjalną koalicję pod nazwą United Students Against Sweatshops. Delega-
cja ich przedstawicieli odbyła wyprawę rozpoznawczą do fabryk w Hondurasie, Salwado-
rze i Nikaragui. Z rozczarowaniem odkryli jednak, że „połączenie dążenia do zachowania 
tajemnicy, taktyki przerzucania odpowiedzialności i militaryzmu państw Trzeciego Świata 
tworzy potężną barierę ochronną wokół znacznej części globalnego przemysłu odzieżo-
wego”9 .

W kwietniu 1996 roku Harvard odrzucił wart milion dolarów kontrakt na sprzedaż 
Pepsi, powołując się na zaangażowanie koncernu w Birmie, znajdującej się wówczas pod 
panowaniem krwawego reżimu. Podobne kłopoty z podpisywaniem kontraktów koncern 
miał także w Wielkiej Brytanii. Ruch na rzecz wolnej Birmy (Free Burma Coalition) był 
jednak na tyle znaczący i opiniotwórczy, że władze Pepsi ogłosiły w styczniu 1997 roku 
całkowite wycofanie się z tego kraju. Presja wywierana była również na pozostałe obecne 
w Birmie korporacje. 

Chyba najbardziej bulwersującym współczesnym przykładem sprzeniewierzania się 
zasadom społecznej odpowiedzialności jest sytuacja w Nigerii w związku z obecnością 

9  N. Klein, No logo, Świat Literacki, Warszawa 2000, s. 424.
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w tym kraju potentatów naftowych. Wydobycie ropy rozpoczęto tam w latach pięćdzie-
siątych XX wieku jeszcze w czasach kolonializmu brytyjskiego. Koncern Shell dokonał 
pierwszego komercyjnego wydobycia ropy w 1956 roku. Po uzyskaniu przez Nigerię 
w 1960 roku niepodległości, tamtejszymi złożami zainteresowały się także Mobile, Gulf 
Oil i Texaco. Koncerny te musiały jednak uzyskać zgodę na wydobycie od Shella, na 
rzecz którego Brytyjczycy w 1938 r. ustanowili monopol. Także po uzyskaniu niepod-
ległości było to rozwiązanie bardzo wygodne dla lokalnych władz, gdyż gwarantowało 
stałe wpływy z opłat licencyjnych. Należy podkreślić, że zatargi etniczne, częste zmiany 
władzy i wojskowa dyktatura praktycznie uniemożliwiały Nigerii wkroczenie na ścieżkę 
rozwoju. Po nacjonalizacji sektora naftowego w 1971 roku i utworzeniu Nigerian National 
Oil Corporation (obecnie Nigerian National Petroleum Corporation) jego funkcjonowanie 
było możliwe jedynie dzięki wielomilionowym subsydiom ze strony światowych koncer-
nów. Sprawy przybrały wyjątkowo dramatyczny obrót w latach dziewięćdziesiątych XX 
wieku z powodu narastania konfliktu Shella z ludem Ogoni, na którego ziemiach koncern 
od kilku dziesięcioleci prowadził intensywną eksploatację ropy naftowej. Zatrucie Delty 
Nigru spowodowało utratę dostępu do czystej wody pitnej, zatrucie powietrza i gleby. 
Gdy się wydało, że reżim generała Sani Abachy wysłał wojsko, aby usuneło aktywistów 
broniących praw Ogoni, wokół koncernu w wielu krajach zaczęły narastać coraz bardziej 
wrogie nastroje. Punktem zapalnym było stracenie pisarza Saro – Wiwy i ośmiu innych 
przywódców ludu Ogoni, którzy protestowali przeciwko Shellowi. Przeżarty przez ko-
rupcję reżim Abachy wolał strzelać do własnych obywateli niż rezygnować z łapówek od 
koncernów naftowych. Choć najbardziej bulwersująca afera związana była z Shellem, to 
także inni naftowi potentaci nie są bez winy. Najwięksi producenci ropy w Nigerii to: Shell 
Petroleum Development Company of Nigeria Limited. Chevron Nigeria Limited, Mobil 
Producing Nigeria Unlimiteted, Nigerian Agip Oil Company Limited, Total Petroleum 
Nigeria Limited i Texaco Overseas Company of Nigeria Unlimited. Nazwy ujawniają z ja-Nazwy ujawniają z ja-
kim kapitałem zagranicznym powiązane są nigeryjskie spółki wydobywcze. Jak wynika 
z opublikowanego w sierpniu 2011 roku raportu UNEP10 sytuacja w Nigerii jest wyjąt-
kowo dramatyczna zarówno pod względem społecznym, jak i ekologicznym. Skażeniu 
uległo jedno z najbardziej życiodajnych i unikatowych pod względem bioróżnorodności 
siedlisk na Ziemi. Deltę Nigru określa się jako miejsce największej w dziejach katastrofy 
ekologicznej związanej z eksploatacją ropy naftowej. Ropa i jej pochodne są praktycznie 
wszędzie: w wodach powierzchniowych i podziemnych, w glebach, w żywności produko-
wanej w tym zatrutym środowisku. Kraj pustoszą również pożary wybuchające na skutek 
spalania gazu ziemnego towarzyszącego złożom ropy. Sytuację dodatkowo pogarszają 
kradzieże ropy i jej pokątna rafinacja dokonywana  przez miejscową ludność. Autorzy ra-
portu stwierdzili, że tylko niektóre z problemów można rozwiązać szybko, wydatkując na 
ten cel w ciągu 5 lat miliard dolarów. Na przywrócenie pełni życia ziemi Ogoni potrzeba 
około 30 lat, a koszt jest trudny do oszacowania. Żaden z obecnych w Nigerii koncernów 
naftowych tak naprawdę nie poczuwa się do zadośćuczynienia za wyrządzone w środo-
wisku szkody. Kodeksy etyczne i standardy CSR naftowych gigantów w Nigerii okazują 
się bez znaczenia. 

Kolejnym przejawem niezgodności z CSR bardzo często obserwowanym w krajach 
rozwijających się w związku z podejmowaniem tam inwestycji przez przedsiębiorstwa 
zagraniczne jest eliminacja z rynku tamtejszych małych i średnich przedsiębiorstw. Dzie-
je się tak przynajmniej z dwóch powodów. Pierwszym z nich jest stworzenie zbyt silnej 
konkurencji, aby lokalni wytwórcy mogli się z nią zmierzyć. Drugim zaś jest oferowanie 

10  The Environmental Assessment of Ogoniland Report. http://www.unep.org./nigeria/ [dostęp: 05.05.2011].
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pracy, która pomimo bardzo niskich zarobków wydaje się być atrakcyjną alternatywą. 
Zwykle bywa to wyniszczające dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności, ozna-
cza koniec tradycyjnych więzi społecznych i stylu życia. Działania społecznie odpowie-
dzialne wymagają uwzględnienia lokalnej sytuacji a priori, a nie a posteriori. 

Społeczna kontrola działalności koncernów jest właściwie możliwa tylko w odniesie-
niu do towarów metkowanych, sprzedawanych pod konkretnym logo. Wówczas skuteczny 
może być bojkot produktów i firm. Jednak całe mnóstwo towarów trafia na rynek bez 
możliwości identyfikacji wytwórcy. Tak dzieje się np. przy zakupie energii elektrycznej 
wyprodukowanej w oparciu o różne surowce. Jakąś część będzie stanowić np. energia 
z elektrowni atomowej, dla której rudy uranu wydobyto w warunkach zagrażających życiu 
i zdrowiu w jednym z państw afrykańskich. W takiej sytuacji za najbardziej obiecujące 
można uznać rosnące zrozumienie ze strony rządów krajów rozwijających się, że inwe-
stycje dokonywane przez obcy kapitał powinny być szansą na upowszechnienie dobrych 
praktyk z zakresu CSR. Oto kilka przykładów takich programów: legislacja umożliwia-
jąca działanie South Africa’s Black Economic Empowerment w RPA, czy Citizens Eco-
nomic Empowerment w Zambii ma służyć zwiększeniu aktywności lokalnej społeczności 
w działaniach gospodarczych. W Wietnamie i Kambodży stworzono specjalne programy 
społeczne adresowane do sektora tekstylnego i obuwniczego. W Kolumbii  w ramach pro-
gramu Mercados Verde wspiera się produkcję z poszanowaniem środowiska przyrodni-
czego11. 

Podsumowanie

Odpowiadając na pierwsze z postawionych pytań badawczych, czy obecność korpora-
cji transnarodowych w krajach rozwijających się służy upowszechnieniu zasad społecznej 
odpowiedzialności na ich terytoriach, możemy stwierdzić, że tak. Choć jest to proces po-
wolny, to jednak w coraz większej liczbie krajów biednych i średniozamożnych władze 
dostrzegają korzyści, jakie niesie z sobą współpraca z korporacjami zagranicznymi w ob-
szarze CSR. Natomiast na drugie pytanie, czy oficjalne deklaracje wielkich koncernów 
co do wprowadzenia społecznej odpowiedzialności biznesu są w całej rozciągłości re-
spektowane niezależnie od miejsca prowadzenia działalności, odpowiedź jest negatywna. 
Obserwowane w ostatnich latach wzmożone zainteresowanie wielkich korporacji transna-
rodowych społeczną odpowiedzialnością biznesu jest bowiem nie tylko aktywnym dzia-
łaniem na rzecz zrównoważonego rozwoju, ale także elementem gry rynkowej, w której 
wszystkie chwyty są dozwolone, dopóki nie zostanie udowodnione mijanie się z prawdą. 
Nawet najbardziej wyszukane metody sprawdzania działań wielkich korporacji w krajach 
biednych dokonywane przez konsumentów i organizacje pozarządowe z krajów bogatych 
nie zapobiegną wyzyskowi, łamaniu praw człowieka i degradowaniu środowiska, jeśli 
tamtejsze władze i lokalne społeczności same nie zawalczą o przestrzeganie zasad spo-
łecznej odpowiedzialności.  
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Corporate Social Responsibility in Developing Countries

Summary

Based on some reports of the UNEP and NGOs, in the paper, usage of the corporate social 
responsibility programmes by transnational corporations in developing countries is analysed. The 
gathered research data enabled to formulate a general conclusion that the current CSR is an impor-
tant element of competitive struggle and its rules are applied selectively depending on the country 
of investment. 

Key words: corporate social responsibility, transnational corporations, developing countries.
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Корпоративная социальная ответственность в развивающихся 
странах

Резюме

На основе избранных отчетов ЮНЕП и внеправительственных организаций в статье про-
вели анализ использования программ корпоративной социальной ответственности транс-
национальных корпораций в развивающихся странах. Накопленный исследовательский 
материал позволил формулировку общего вывода, что сегодня КСО – важный элемент кон-
курентной борьбы, а ее принципы применяются выборочно в зависимости от страны инве-
стирования.

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, транснациональные корпо-
рации, развивающиеся страны.

Коды JEL: M14, O19, O55
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WARUNKI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 
W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM 
I GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY1

Streszczenie

Autorzy przedstawili główne warunki rozwoju zrównoważonego w społeczeństwie informa-
cyjnym i gospodarce opartej na wiedzy. Wyjaśnili pojęcie zrównoważonej gospodarki, jej istotę, 
wiodące zasoby, zasady i cele, a także pojęcia społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej 
na wiedzy. Przedstawili możliwą ewolucję sektora informacyjnego we współczesnej gospodarce. 
W końcowej części autorzy przedstawili zarys zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy i no-
wego społeczeństwa informacyjnego.

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, społeczeństwo informacyjne, gospodarka oparta na wie-
dzy.

Kody JEL: H4, O3

Wstęp

Społeczeństwo informacyjne i gospodarka oparta na wiedzy należą do chętnie wyko-
rzystywanych pojęć we współczesnych prezentacjach kierunków rozwoju ludzkiej cywili-
zacji. Ta fascynacja częściowo zastąpiła dotychczasowe zainteresowanie wcześniejszymi 
analizami, które skupiały się początkowo na ludzkiej pracy i jej technicznym uzbrojeniu 
(neoklasyczna i pokeynesowska teoria wzrostu gospodarczego), później na ucieleśnionym 
i nieucieleśnionym postępie technicznym i ich wpływie na tempo oraz kierunki rozwoju 
społeczeństwa i gospodarki. Kolejne lata (osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte XX wieku) 
przyniosły wzrost zainteresowania kapitałem naturalnym i koncepcją zrównoważonego 
i trwałego rozwoju. Przemiany techniczne w postaci rewolucji informatyczno-kompute-
rowej przeniosły zainteresowanie badaczy na informację i konsekwencje informacyjno-
-informatycznych przeobrażeń we współczesnym świecie dla ludzkiej cywilizacji.

Przełom XX i XXI stulecia jest czasem kształtowania się dwóch głównych ścieżek 
rozwoju – gospodarki zrównoważonej i trwałej oraz gospodarki opartej na wiedzy, które 
ulegają naturalnej konwergencji. Prowadzić ona będzie w najbliższej przyszłości do po-
wstania zrównoważonej i trwałej gospodarki opartej na wiedzy. W efekcie otrzymamy 
5-zasobową (zasoby ludzkie, rzeczowe, przyrodnicze, informacyjne i kulturowe) współ-
czesną gospodarkę, w ramach której tworzą się zręby gospodarki opartej na wiedzy, a jed-
nocześnie zachodzą procesy równoważenia ładów – ekonomicznego, ekologiczno-prze-
strzennego, społecznego i prawno-instytucjonalnego – prowadzące do zrównoważonego 

1  W artykule wykorzystano idee zaprezentowane w opracowaniu: S. Czaja, Zrównoważona gospodarka oparta na wiedzy, 
(w:) B. Poskrobko (red.), Kształtowanie teorii i wdrożeniowe aspekty zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo WSE 
w Białymstoku, Białystok 2011, s. 33-53.
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i trwałego rozwoju. Przebiegające równolegle procesy są ze sobą ściśle skorelowane i pro-
wadzą do zrównoważonej i trwałej gospodarki opartej na wiedzy.

Szczególne znaczenie posiadają procesy rozwoju, bifurkacji (podziału) i konwergencji 
(integracji). Rozwój oznacza tu następujące chronologicznie po sobie zjawiska przemian 
ilościowych, jakościowych oraz strukturalnych, zachodzące w gospodarce oraz społeczeń-
stwie. Dotyczą one wszystkich form zasobów (kapitałów) oraz sposobów ich łączenia, co 
prowadzi w konsekwencji do bardziej lub mniej trwałych zmian w społeczeństwie oraz to-
warzyszącej mu gospodarce. Drugie – procesy bifurkacji – dotyczą wyodrębnienia z 5-za-
sobowej współczesnej gospodarki – gospodarki zrównoważonej i trwałej, zmieniającej 
w zasadniczy sposób relacje człowieka i społeczeństwa ze środowiskiem przyrodniczym 
oraz gospodarki opartej na wiedzy, towarzyszącej społeczeństwu informacyjnemu. Proce-
sy konwergencji (integracji) obejmują natomiast przenikanie obu wymiarów gospodaro-
wania, prowadzące do powstania zrównoważonej i trwałej gospodarki opartej na wiedzy 
oraz ekologicznego społeczeństwa informacyjnego.

Celem poniższych rozważań jest deskryptywno-analityczna próba identyfikacji istoty 
zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy oraz jej podstawowych atrybutów, w świe-
tle dorobku współczesnej nauki. Wymaga to jednak opisu podobnych elementów dla 
zrównoważonej i trwałej gospodarki oraz gospodarki opartej na wiedzy i społeczeństwa 
informacyjnego, ponieważ ich nakładanie się i wzajemne przenikanie decyduje o istocie 
i charakterze zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy. Analiza ma charakter kierun-
kowy i jest realizowana na odpowiednio wysokim poziomie uogólnienia. Każda z uży-
wanych w jej ramach kategorii sama w sobie jest poważnym wyzwaniem badawczym 
i posiada określoną literaturę.

Każdą formę gospodarowania można opisać za pomocą takich elementów, jak:
 – cechy charakteryzujące istotę danej gospodarki,
 – wiodące, użytkowane zasoby ekonomiczne,
 – podstawowe zasady funkcjonowania danej gospodarki oraz
 – główne cele realizowane w ramach danej gospodarki i społeczeństwa.

Na użytek poniższej analizy zastosowano podobny schemat. Wykorzystano go zarów-
no w przypadku zrównoważonej i trwałej gospodarki, jak i gospodarki opartej na wiedzy 
towarzyszącej społeczeństwu informacyjnemu oraz zrównoważonej gospodarki opartej na 
wiedzy.

Cechy charakterystyczne zrównoważonej i trwałej gospodarki

Wzrost antropopresji obserwowany w drugiej połowie XX wieku doprowadził do 
konfrontacji dwóch postaw – proekologicznej oraz proindustrialnej. Pierwsza eksponuje 
zainteresowanie środowiskiem przyrodniczym, jego ochroną i sposobami eksploatacji za-
sobów odnawialnych i nieodnawialnych. Druga podkreśla rolę człowieka i ludzkiej myśli 
w rozwoju cywilizacyjnym, podporządkowując otoczenie przyrodnicze aktywności ludz-
kiej.

Zderzenie obu podejść nastąpiło po raz pierwszy na przełomie lat sześćdziesiątych 
i siedemdziesiątych XX wieku, kiedy coraz wyraźniejsze skutki antropogenicznych od-
działywań wywołały dyskusje nad ekologicznymi wyzwaniami rozwoju cywilizacyjnego. 
Dopracowano wówczas atrybuty nowej strategii rozwoju, nazwanej wówczas Sustainable 
Development, a zwłaszcza: zrównoważenie, trwałość oraz samopodtrzymywanie (por. 
schemat 1).
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Zrównoważona i trwała gospodarka opiera się na racjonalnym wykorzystaniu wiodą-
cego zasobu, którym jest kapitał naturalny. Kapitał naturalny (nazywany czasami kapita-
łem Natury) to wszystkie komponenty i elementy środowiska przyrodniczego niezbędne 
do biologicznego zachowania gatunku ludzkiego (istnienia i życia człowieka) oraz funk-
cjonowania ludzkiej cywilizacji (w tym gospodarki).

Funkcjonowanie oraz rozwój zrównoważonej i trwałej gospodarki samo w sobie jest 
istotą rozwoju cywilizacyjnego, który prowadzi do pełniejszego zaspokajania ludzkich 
(indywidualnych i społecznych) potrzeb, efektywniejszego wytwarzania oraz użytkowa-
nia dóbr i usług, a także tworzenia infrastruktury wspierającej obecne i przyszłe prze-
miany. Taka koncepcja rozwoju społeczno-gospodarczego może być uznana za właściwą 
z punktu widzenia zrównoważenia i trwałości.

Oparta na zrównoważonym i trwałym rozwoju cywilizacja ludzka odpowiednio wyko-
rzystuje zasoby, w tym odnawialne i nieodnawialne zasoby naturalne, opierając się w swo-
ich działaniach na zasadzie racjonalnego gospodarowania. Zasada ta nie traci swojego 
znaczenia w żadnej sytuacji wymagającej sprowadzania nakładów lub efektów do wła-
ściwego poziomu. W tym przypadku oznacza zarówno przedsięwzięcia minimalizujące 
zużycie zasobów, jak i pełniejsze (bardziej kompleksowe) ich wykorzystywanie.

Spory wokół pojęcia społeczeństwa informacyjnego i gospodarki 
opartej na wiedzy

Powstanie i istnienie społeczeństwa informacyjnego oraz towarzyszącej mu gospo-
darki opartej na wiedzy jest traktowane jako obiektywny proces współczesnych przemian 
cywilizacyjnych. Społeczeństwo informacyjne charakteryzuje się między innymi dużą li-
czebnością zidentyfikowanych źródeł kreujących informacje, zdolnością do generowania 
i gromadzenia dużych zbiorów informacji, rosnącą rolą informacji w procesach podejmo-
wania decyzji, rozwijającymi się umiejętnościami, sprzętem technicznym i metodycznym 
przetwarzania i wykorzystania zbiorów informacji, wzrostem znaczenia informacji w ży-
ciu jednostek ludzkich oraz grup społecznych, od czego zależy nie tylko aktualny poziom 
dobrobytu (jakości życia), ale i pozycja społeczna człowieka czy potencjalne możliwości 
rozwoju cywilizacyjnego, w tym ekonomicznego.

Schemat 1
Główne elementy zrównoważonej i trwałej gospodarki

Źródło: opracowanie własne.
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Ekonomiczna podstawa społeczeństwa informacyjnego czyli gospodarka oparta na 
wiedzy jest nową formą aktywności gospodarczej. Opiera się bowiem w decydującym 
zakresie na: 1) dominacji wiedzy jako podstawowego zasobu ekonomicznego i czynnika 
produkcji-rozwoju, 2) najwyższym udziale w strukturze wytworzenia produktu krajowego 
brutto sektora informacyjnego, 3) nadmiernych możliwościach wytwórczych, 4) genero-
waniu, przesyłaniu, gromadzeniu i powszechnym wykorzystaniu zbiorów informacji-wie-
dzy, 5) innowacjach związanych z wiedzą, 6) konkurencyjności opartej na informacji,  
7) powszechnym występowaniu i użytkowaniu nowych technologii informacyjno-komu-
nikacyjnych oraz 8) dominacji liczebnej organizacji uczących się2.

Gospodarka oparta na wiedzy charakteryzuje się rozbudowaną infrastrukturą komuni-
kacyjną wykorzystywaną w procesach informacyjno-komunikacyjnych oraz w procesach 
kreacji i upowszechniania wiedzy. Podmioty działające w gospodarce opartej na wiedzy 
i w społeczeństwie informacyjnym są przedsiębiorcze, innowacyjne oraz kreatywne. 
Przedsiębiorczość oznacza postawy aktywne, poszukujące rozwiązań sprawnych. Spraw-
ność oznacza działania racjonalne, które opierają się na logicznym wnioskowaniu i posia-
daniu odpowiednich użytecznych zbiorów informacji – aktualnej, relewantnej, kompletnej 
i wiarygodnej. Innowacyjność postaw polega na skłonności ludzi do poszukiwania nie tyl-
ko nowych rozwiązań w każdym procesie decyzyjnym, ale również na oparciu się w tych 
poszukiwaniach mądrością. Innowacyjność będzie zatem poszukiwaniem takich nowych 
rozwiązań, które są użyteczne dla człowieka, poprawiają jego indywidualną sytuację oraz 
zgodnych z zasadą pro publico bono (por. schemat 2).

Społeczeństwo informacyjne rozumiane jest jako ludzka wspólnota, której podstawą 
funkcjonowania jest informacja i jej przetworzone formy (wiedza czy mądrość, w zależ-
ności od fazy rozwoju). Jest to społeczeństwo kierujące się w swoim funkcjonowaniu 
i podejmowanych działaniach wiedzą (mądrością), a nie na przykład tradycjami, przesą-
dami czy niesprawdzalnymi racjami. Społeczeństwo informacyjne posiadać będzie wy-
pracowane procedury przygotowania i wykorzystania informacji, a jego podstawowym 
wyzwaniem nie jest poszukiwanie informacji w warunkach jej niedoboru, jak to miało 
miejsce we wcześniejszej fazie rozwoju ludzkiej cywilizacji, lecz filtrowanie informacji 

2  M. Rubin, Information Economics and Policy in the United States, Littleton Co., New York 1983.

Schemat 2 
Główne elementy gospodarki opartej na wiedzy i społeczeństwa informacyjnego

Źródło: jak w schemacie 1.
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w warunkach jej nadmiaru. W społeczeństwie informacyjnym istnieje powszechny dostęp 
ludzi do informacji, wykorzystanie Internetu jako środka informacji publicznej i komuni-
kacji międzyludzkiej oraz powszechna, permanentna edukacja. Natomiast w gospodarce 
opartej na wiedzy mamy do czynienia między innymi z wiodącą rolą informacji i wiedzy 
oraz technologii jako podstawowych czynników wytwórczych, z dominacją w strukturze 
siły roboczej pracowników sektora informacyjnego oraz przejęciem przez sektor informa-
cyjny wiodącej roli w tworzeniu produktu narodowego brutto.

W społeczeństwie informacyjnym pojawiają się zupełnie nowe, nieznane dotychczas 
zjawiska i procesy nadające mu odmienne charakterystyki, takie jak: 1) kompresja czasu 
i przestrzeni, 2) szybki obieg informacji, bez względu na czas i odległość, 3) całodobowa 
aktywność-społeczeństwo non-stop, (4) nadmiar informacji i nieumiejętność korzystania 
z nich, 5) niezależność kosztów przesyłania informacji od odległości, 6) obecność znie-
kształconych informacji oraz brak zdolności do weryfikowania prawdziwości informa-
cji, 7) konieczność ciągłego uczenia się, 8) zmiana w sposobie komunikowania się ludzi,  
9) powstawanie nowych struktur społecznych i nowych podziałów, 10) zmiana przetwa-
rzania informacji w umyśle na przetwarzanie ich w komputerze, 11) brak monopolu na 
większą część informacji i wiele alternatywnych źródeł informacji, 12) mniejsze znacze-
nie roli własności intelektualnej poprzez możliwość kopiowania i darmową redystrybucję 
dóbr intelektualnych, 13) dostęp do podstawowych usług informatyczno-informacyjnych 
w sieci, 14) przenikanie technologii informacyjno-komunikacyjnych do wszystkich sfer 
życia i wzrost uzależnienia od komputera oraz 15) powstawanie społeczności wirtual-
nych3.

Gospodarka oparta na wiedzy uzupełnia społeczeństwo informacyjne w wymiarze 
ekonomicznym. Wiedza (zbiory informacji) stały się obecnie najważniejszym zasobem 
ekonomicznym i czynnikiem produkcji (rozwoju gospodarczego). Wiedza to innowacje 
i podstawa zachowań przedsiębiorczych. Wiedza decyduje również o konkurencyjności. 
Gospodarka oparta na wiedzy łączy w sobie relacje między wiedzą, zmianami i globali-
zacją. Nośnikami gospodarki opartej na wiedzy są między innymi: przemysły wysokiej 
techniki, nauka, edukacja, usługi związane z wiedzą czy sektor technologii informacyj-
nych. 

Pojęcie gospodarki opartej na wiedzy pojawiło się w latach dziewięćdziesiątych XX 
wieku. Do najważniejszych cech  gospodarki opartej na wiedzy zalicza się: 1) rosnące 
znaczenie globalizacji, 2) wzrost znaczenia technik informatycznych, 3) wzrost znacze-
nia nauki i wiedzy czy 4) wzrost znaczenia inwestycji w kapitał ludzki. To nie jedyne 
cechy odróżniające gospodarkę opartą na wiedzy od innych, tradycyjnych form gospo-
darowania. Można je znaleźć w każdym dowolnym aspekcie porównania obu podejść do 
procesów gospodarowania, ich przygotowania, realizacji oraz organizacji technicznej 
i społecznej4.

Idea gospodarki opartej na wiedzy łączona jest często z koncepcją Nowej Gospodarki 
i e-gospodarki. Najczęściej gospodarka oparta na wiedzy traktowana jest jako pojęcie po-
zostające albo w relacji zawierania się, albo tworzenia wspólnych pól z Nową Gospodar-
ką czy e-gospodarką. Koncepcja e-gospodarki akcentuje wykorzystanie elektronicznych 
form komunikacji międzyludzkiej w procesach gospodarowania, natomiast Nowa Gospo-
darka jest pojęciem szerszym, obejmującym elementy e-gospodarki, globalizacji i innych 
nowych trendów oraz zjawisk (procesów) charakteryzujących współczesną rzeczywistość 
społeczno-ekonomiczną. Rozwój społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na 

3  Cele i kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce, Komitet Badań Naukowych, Warszawa 2000.
4  M. Porat, The Information Economy, Washington, 1977.
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wiedzy wymaga spełnienia kilku warunków, a zwłaszcza: 1) rozbudowy infrastruktury 
telekomunikacyjnej, 2) pełnej liberalizacji rynków usług informacyjnych, 3) przejrzyste 
i spójne oraz dostosowane prawodawstwo, 4) wysoki poziom nakładów na B+R, 5) po-
wszechny, szeroki i tani dostęp do Internetu, 6) publiczny dostęp do zasobów informacyj-
nych, 7) wysoki stopień korzystania z informacji, 8) szybkie odbieranie i przekazywanie 
danych cyfrowych, bez ograniczeń przestrzennych oraz 9) wzrostu zatrudnienia osób za-
trudnionych w sektorze informacyjnym5.

Sektor informacyjny rozwija się podobnie, jak inne części strukturalne gospodarki. Po-
czątkowo (etap wstępny) sektor nie jest zbyt duży, jeżeli jego rozmiary będziemy mierzyć 
udziałem w PKB lub wielkością zatrudnienia. Następna faza obejmuje etap wzrostu i łą-
czy się z gwałtowną ekspansją sektora informacyjnego. Etap ten kończy się fazą nasycenia 
(etap nasycenia), która oznacza osiągnięcie przez sektor maksymalnej wielkości. Po etapie 
tym następuje etap stabilizacji a następnie etap schyłkowy. Sektor ten charakteryzuje się 
znacznymi rozmiarami kreacji informacji, z którymi związane są relatywnie proste me-
tody jej przetwarzania i wykorzystania. Informacja ta upowszechnia się w sposób samo-
czynny, co raczej wywołuje negatywne zjawiska społeczno-informacyjne, jak na przykład 
szum informacyjny, bezradność wobec źródła informacji czy wykluczenie informacyjne. 
Naturalnym etapem jest wzrost znaczenia kreacji i sterowanego (skierowanego do adreso-
wanego odbiorcy) upowszechniania informacji. Kreacja takiej informacji i jej upowszech-
nianie tworzą pierwszy segment sektora informacyjnego.

Drugi segment sektora informacyjnego obejmuje informacje i metody oraz techniki jej 
przetwarzania i wykorzystania, zaspokajające bardziej wysublimowane potrzeby informa-
cyjne. Wzrost znaczenia tego segmentu sektora informacyjnego będzie nie tylko podnosił 
poziom zaawansowania społeczeństwa informacyjnego, ale również pogłębi niepożądane 
zjawisko postępującej polaryzacji informacyjnej. Oznacza ono, z jednej strony tworzenie 
się wąskich elit informacyjnych, posiadających wysublimowane potrzeby informacyjne 
i potrafiących efektywnie wykorzystywać takie informacje, z drugiej zaś rozszerzenie 
zjawiska wykluczenia informacyjnego, wypychające relatywnie szerokie grupy ludzi na 
margines społeczeństwa informacyjnego. Drugi segment sektora informacyjnego jest rze-
czywistym wyznacznikiem zaawansowania społeczeństwa informacyjnego. W szerszej, 
globalnej perspektywie ewolucja zaawansowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego 
doprowadzi do powstania społeczeństw aktywnie kreujących wiedzę (informacje) i kon-
sumujących informacje (pasywnych).

Dojrzałe, rozwinięte społeczeństwo informacyjne charakteryzuje się dominacją sek-
tora informacyjnego, opartego na dwóch jego segmentach. W tym momencie pojawia 
się pytanie – czym będzie kolejny etap rozwoju społeczeństwa informacyjnego? Obecny 
poziom wiedzy o ewolucji współczesnych społeczeństw nie daje zupełnie naukowych 
podstaw do takiej prognozy. Można jedynie oprzeć się na literaturze science fiction i fi-
lozoficzno-futurologicznych rozważaniach a la S. Lem. Na tej podstawie można zary-
zykować tezę, że schyłkowa faza społeczeństwa informacyjnego – społeczeństwo i go-
spodarka postinformacyjna – charakteryzować się będzie rosnącą dominacją trzeciego 
segmentu sektora informacyjnego, który opiera się na samouczących się i samosteru-
jących systemach kreacji i wykorzystania informacji. Oznaczać ona  będzie redukcję 
aktywnej roli człowieka.

5  A. Szewczyk (red.), Społeczeństwo informacyjne – problemy rozwoju, Difin, Warszawa 2007.
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Będzie to megasystem, którego funkcjonowanie opierać się będzie na właściwym 
wykorzystaniu wszystkich pięciu zasobów – ludzkich, rzeczowych, przyrodniczych, in-
formacyjnych oraz kulturowo-społecznych. Zasoby te czy ich dynamiczna interpretacja 
kapitałowa podlegać będzie zasadom wykorzystania znanym ze zrównoważonej i trwałej 
gospodarki.

W warstwie teleologicznej na pierwszym planie widoczne są rozwiązania prowadzące 
do powszechnej racjonalizacji działań, równoważenia ładów, minimalizacji entropii zaso-
bów, powszechnej kreatywności i innowacyjności oraz stosowania zasady sprawiedliwo-
ści wewnątrz- i międzygeneracyjnej.

Entropijność funkcjonowania oznacza bardziej wyraźne uwzględnianie praw rządzą-
cych materialną i symboliczną rzeczywistością oraz wyeksponowanie fizykalnego wymia-
ru gospodarowania i osadzenie tego procesu w przestrzeni i czasie. Megasystem będzie ge-
nerował znaczne ilości informacji, które będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystane 
do sprawniejszego zarządzania procesami i organizacjami w jego wnętrzu. Wyeliminowa-
ne zostanie zacofanie intelektualne, ograniczone wykluczenia społeczne i informacyjne, 
a poszczególnych członków „nowego społeczeństwa informacyjnego” charakteryzować 
będzie empatia, ale nie ignorancja. Będą to kreatywne i innowacyjne jednostki, skłonne do 
podnoszenia wiedzy i kształtowania świadomości poprzez permanentną edukację.

Zrównoważona gospodarka oparta na wiedzy i „nowe społeczeństwo informacyjne” 
będzie wynikiem nakładania się zjawisk oraz procesów mających miejsce w ramach 

Zarys zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy  
i „nowego społeczeństwa informacyjnego”

Trudno jest zaakceptować taką wizję społeczeństwa i gospodarki, a zatem można się 
spodziewać działań prowadzących do bardziej podmiotowych i humanistycznych wizji 
przyszłego społeczeństwa. Może to być zrównoważona gospodarka oparta na wiedzy 
i „nowe społeczeństwo informacyjne”, łączące w sobie pożądane cechy zrównoważonego 
i trwałego rozwoju oraz społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. 
Będą one decydowały o istocie nowej drogi rozwoju cywilizacyjnego (por. schemat 3).

Schemat 3 
Główne elementy zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy  
i „nowego społeczeństwa informacyjnego”

Źródło: jak w schemacie 1.
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zrównoważonej i trwałej gospodarki, klasycznego społeczeństwa informacyjnego oraz 
towarzyszącej mu gospodarki opartej na wiedzy. Zrównoważony i trwały rozwój oraz to-
warzysząca mu odpowiednia strategia także opierają się na wiedzy, chociaż nie zawsze 
się to odpowiednio eksponuje. Pojęcie to dotyczy wiedzy naukowej oraz częściowo wie-
dzy potocznej, która także może być prawdziwa. Ograniczony zostanie natomiast wpływ 
informacji nieprawdziwej (niezweryfikowanej) i umyślnie nieprawdziwej. Nastąpi także 
redukcja znaczenia zjawisk i procesów, które generują wykluczenie informacyjne w wa-
runkach społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, takie jak: nad-
mierna wielkość źródeł informacji, analfabetyzm pojęciowy, niedostatki metodologiczne, 
interpretacyjne myślenie „życzeniowe”, niedostatki emocjonalno-motywacyjne komuni-
kujących się oraz dominacja formy przekazu nad treścią.

Tworzone w warunkach zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy i „nowego 
społeczeństwa informacyjnego” zbiory informacji (wiedza) będą tworzone we właściwej 
formie, wielkości i szczegółowości (pojemności informacyjnej) oraz wiarygodności na-
ukowej. Jednocześnie będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych stron i właściwie 
(co do formy, miejsca i czasu) wykorzystywane. Wiedza będzie aktualizowana i rozbudo-
wywana w miarę komplikowania się problemów, przed którymi nowa gospodarka i spo-
łeczeństwo będą stawały6.

Ograniczony zostanie zasięg negatywnych form wykorzystywania informacji (wie-
dzy), występujących we wcześniejszych etapach rozwoju cywilizacyjnego. Takimi for-
mami są między innymi: opisane wcześniej zjawisko wykluczenia informacyjnego, brak 
odpowiednich cech (na przykład użyteczność) u wykorzystywanych informacji, niedosko-
nałości systemu komunikowania się, niedostatek lub nadmiar (w formie redundancji lub 
szumu informacyjnego) informacji, brak umiejętności odpowiedniego wykorzystania do-
stępnej informacji, zwyczajne marnotrawstwo posiadanych zasobów informacji (wiedzy), 
systemy ochrony informacji, utrudniające dostęp do określonych zbiorów informacji oraz 
manipulowanie informacją w celu kształtowania ludzkiej świadomości i postaw.

Podsumowując, zrównoważona gospodarka oparta na wiedzy może być potraktowana 
jako kolejny etap współczesnej ewolucji struktur gospodarczych i społecznych, prowa-
dzącej od tworzącego się społeczeństwa i gospodarki realizującej ideę zrównoważonego 
i trwałego rozwoju, poprzez społeczeństwo informacyjne i gospodarkę opartą na wiedzy 
do gospodarki entropijnie zrównoważonej.
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Conditions of the Sustainable Development in the Information 
Society and Knowledge-Based Economy

Summary

Authors presented the main conditions of the sustainable development in the information soci-
ety and knowledge-based economy. They explained the notion of sustainable economy, its essence, 
leading resources, principles and goals as well as they explained the notions of information society 
and knowledge-based economy. They introduced the possible evolution of the information sector in 
the contemporary economy. Finally, the authors presented an outline of the sustainable knowledge-
based economy and new information society.

Key words: sustainable development, information society, knowledge-based economy.
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Условия устойчивого развития в информационном обществе  
и в экономике, основанной на знаниях

Резюме

Авторы представили основные условия устойчивого развития в информационном обще-
стве и в экономике, основанной на знаниях. Они выяснили понятие устойчивой экономики, 
ее суть, ведущие ресурсы, принципы и цели, а также понятия информационного общества 
и экономики, основанной на знаниях. Они представили возможную эволюцию информаци-
онного сектора в современной экономике. В последней части статьи авторы представили 
в общих чертах устойчивую экономику, основанную на знаниях, и новое информационное 
общество.

Ключевые слова: устойчивое развитие, информационное общество, основанная на знаниях 
экономика.

Коды JEL: H4, O3
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POMIAR SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI 
BIZNESU (CSR) W TEORII I PRAKTYCE ORGANIZACJI

Streszczenie

W związku ze znacznym wzrostem zainteresowania zagadnieniem zrównoważonego rozwoju 
zarówno na poziomie gospodarki, jak i przedsiębiorstwa pojawił się problem szacowania i pomiaru 
tego obszaru. Względna nowość tych zagadnień, szczególnie w odniesieniu do praktyk bizneso-
wych polskich przedsiębiorstw, i braku powszechnie stosowanych, wiarygodnych metod pomiaru 
(szczególnie na poziomie mikro) powoduje, że obecnie najczęściej stosuje się mierniki wykorzy-
stywane do oceny innych obszarów działalności organizacji. Do mierników takich należą kluczowe 
wskaźniki wydajności (Key Performance Indicators – KPI). Łącząc cechy mierników ilościowych 
i jakościowych stanowią najczęściej wykorzystywane narzędzie do pomiaru zmian zachodzących 
w wybranym obszarze działalności organizacji. Celem rozważań jest przedstawienie wybranych 
elementów opomiarowania CSR w organizacji. Przedmiotem rozważań zaprezentowanych w ar-
tykule są możliwości wykorzystania KPI do pomiaru CSR zarówno w ujęciu teoretycznym, jak 
i praktycznym. 

Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność biznesu, Corporate Social Responsibility – CSR, 
Key Performance Indicators – KPI, TESCO plc. 

Kody JEL: D22, L21, L81

Wstęp

Zmiany zachodzące w postrzeganiu zagadnień związanych z oddziaływaniem organi-
zacji na otoczenie, zarówno w wymiarze społecznych, środowiskowym jak i ekonomicz-
nym, wpłynęły na upowszechnienie się koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu  
(Corporate Social Responsibility – CSR). Koncepcja ta, mimo iż nie stanowi obecnie wymo-
gu prawnego, jest uznana w wielu gospodarkach za dobrą praktykę. Jej celem jest poszuki-
wanie najkorzystniejszych rozwiązań nie tylko dla organizacji, ale również dla jej otoczenia 
bliższego i dalszego (czyli interesariuszy organizacji). W literaturze przedmiotu odnaleźć 
można różne ujęcia terminologiczne CSR1. Przykładowo według Komisji Europejskiej, 
społeczna odpowiedzialność biznesu to koncepcja, zgodnie z którą przedsiębiorstwa do-
browolnie uwzględniają kwestie społeczne i ekologiczne w swojej działalności operacyjnej 
oraz w kontaktach z interesariuszami2. Bardziej szczegółową definicję społecznej odpowie-
dzialności możemy odnaleźć w normie ISO 260003, zgodnie z którą społeczna odpowie-

1  Jak podkreśla P. Roszkowska, w odniesieniu do społecznej odpowiedzialności biznesu zarówno w literaturze polskiej 
jak i światowej występuje duża różnorodność terminologiczna. Do najczęściej stosowanych określeń należą: Corporate 
Sustainability Management, Business Responsibility,Corporate Citizenship, Global Business Citizenship, Corporate Social 
Performance, Corporate Social Responsiveness, Social Responsibility, Corporate Responsibility, Community Relations.  
P. Roszkowska, Rewolucja w raportowaniu biznesowym, Difin, Warszawa 2011, s. 23.
2 Green Paper Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility, COM 366, Brussels 2001.
3 ISO 26000: 2010 Guidance on Social Responsibility, ISO, 2010.
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dzialność to odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo  
i środowisko, przez przejrzyste i etyczne zachowania, które:
 – przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju, włączając zdrowie i dobrobyt społe-

czeństwa;
 – uwzględniają oczekiwania interesariuszy;
 – są zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami zacho-

wania;
 – są wprowadzone w całej organizacji i praktykowane w jej działaniach w obrębie jej 

strefy wpływów.
Obszerną definicję pojęcia podaje również M.A. Epstein4 podkreślając zależności mię-

dzy CSR z podejściem strategicznym do zarządzania ryzykiem w organizacji. Autor wska-
zuje 9 zasad zrównoważonego rozwoju organizacji, do których należą: etyka, zarządzanie, 
przejrzystość działań, relacje biznesowe, zysk finansowy, wspólne zaangażowanie, reno-
ma (wartość) produktów i usług, praktyki zatrudnienia oraz ochrona środowiska.

Jak podkreślają autorzy podręcznika Zrównoważony biznes. Podręcznik dla małych 
i średnich przedsiębiorstw5, wszystkie z definicji CSR mają trzy cechy wspólne: 
 – wskazują na zintegrowane podejście w organizacji  do 3 wymiarów zrównoważonego 

rozwoju: społecznego, środowiskowego i ekonomicznego;
 – podkreślają działanie na rzecz lepszego społeczeństwa;
 – wskazują na współpracę z interesariuszami, czyli wszystkimi, na których biznes od-

działuje i którzy mogą oddziaływać na biznes.
Działania podejmowane przez organizacje z sferze CSR mogą generować wymier-

ne wartości finansowe. Stosowanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu przynosi 
wymierne korzyści dla przedsiębiorstw, pracowników i społeczeństwa. Korzyści te po-
siadają swój wymiar ilościowy i jakościowy. Potwierdzają to badania zarówno krajowe, 
jak i światowe. Według badania przeprowadzonego przez McKinsey6, największy wpływ 
działań podejmowanych w ramach CSR na wyniki finansowe organizacji obserwuje się 
w obszarze reputacji/wizerunku firmy oraz zasobów ludzkich (por. tabela 1).

W prezentowanych badaniach podkreślono znaczenie wpływu działań CSR na dzia-
łalność operacyjną organizacji. Zwraca tu jednak uwagę odmienność w spojrzeniu na ten 
obszar poszczególnych grup respondentów. Podczas gdy 40% specjalistów ds. CSR i dy-
rektorów finansowych wskazało, że działania w obszarze CSR znacząco wpływają na 
efektywność operacyjną oraz redukcję kosztów organizacji, zależność tę dostrzegał jedy-
nie co trzeci inwestor. 

Mimo niskiej świadomości na temat CSR w Polsce, tezę o jego wpływie na wyniki fi-
nansowe organizacji potwierdzają również badania podmiotów rodzimych7. Jak wskazuje 

4  M.J. Epstein, Making Sustainability Work: Best Practices in Managing and Measuring Corporate Social, Environmental, 
and Economic Impacts, Greenleaf Publishing Limited, Sheffield and Berrett-Koehler Publishers, Inc., San Francisco 2008.
5  T. Gasiński, G. Piskalski, Zrównoważony biznes. Podręcznik dla małych i średnich przedsiębiorstw, Ministerstwo 
Gospodarki, Warszawa, s. 15. 
http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Zrownowazony+rozwoj [dostęp: 20.05.2012] .
6  McKinsey, Valuing Corporate Social Responsibility, 2009. 
http://www.mckinseyquarterly.com/Valuing_corporate_social_responsibility_McKinsey_Global_Survey_Results 2009 [dostęp: 
20.05.2012].
7  M. Bąk, P. Bednarz, P. Kulawczuk, R. Rataj, A. Szcześniak, P. Zając, Analiza korzyści ekonomicznych ze stosowania zasad 
społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w polskich przedsiębiorstwach. Streszczenie i wnioski, Instytut Badań nad 
Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa 2007,
http://www.iped.pl/publikacje/Analiza_korzysci_ekonomicznych_csr.doc [dostęp: 20.05.2012].
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J. Filek8, w Polsce głównymi przyczynami mniejszego zainteresowania zasadami CSR są 
uwarunkowania historyczno-mentalne, brak wiedzy na temat idei społecznej odpowie-
dzialności biznesu oraz uwarunkowania materialno-organizacyjne, takich jak ogranicze-
nia, które znajdują się w sferze instytucji formalnych. 

Tabela 1 
Obszary oddziaływania CSR na wyniki finansowe organizacji (w %)

Wyszczególnienie

Interesariusze

Średnia 
wskazań

Dyrektor 
finansowy

N= 45

Specjalista ds. 
CSR

N= 33

Inwestor
N=91

% Ranking % Ranking % Ranking

Wizerunek i wartość marki 79 1 79 1 75 1 78
Przyciąganie, motywacja i zatrzymywanie 
utalentowanych pracowników 52 2 61 2 55 2 56
Oczekiwania społeczeństwa odnośnie 
dobrego postępowania firm 43 3 39 4 30 4 37
Efektywność operacyjna, redukcja kosztów 39 4 42 3 29 5 37
Nowe możliwości wzrostu 35 5 24 5 36 3 32
Zarządzanie ryzykiem 24 6 18 7 24 7 22
Przewaga konkurencyjna 14 7 24 6* 27 6 22
Dostęp do kapitału 3 8 9 8 2 8 5

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: McKinsey, Valuing Corporate Social Responsibility, 2009, 
http://www.mckinseyquarterly.com/Valuing_corporate_social_responsibility_McKinsey_Global_Survey_
Results_2309, s. 3 [dostęp: 20.05.2012].

Wymierne wartości działań wpisujących się w koncepcję CSR powodują, że obszar 
ten nabiera szczególnego znaczenia na poziomie strategicznym. Zmiana w postrzeganiu 
zagadnień związanych z odpowiedzialnością organizacji za środowisko, ludzi, produkt 
kształtuje zmiany w budowaniu strategii organizacji. Niekwestionowaną cechą strategii 
podmiotów uwzględniających w swoich działaniach zagadnienia CSR jest proaktywne, 
całościowe podejście we wszystkich obszarach działalności organizacji w tym w szcze-
gólności do ryzyka9. Wynika to z przekonania, że tylko holistyczne zarządzanie ryzykiem 
obejmujące wszystkie obszary organizacji i umożliwia generowanie szybkich oraz bar-
dziej dokładnych odpowiedzi na zmieniające się warunki rynkowe. Potwierdzają to m.in. 

8  J. Filek, Przyczyny małego zainteresowania ideą CSR w Polsce, (w:) M. Bąk, P. Kulawczuk (red.), Społeczna 
odpowiedzialność biznesu w małych i średnich przedsiębiorstwach, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem 
prywatnym, Warszawa 2008.
9 Szczegółowe omówienia związków CSR a ERM odnaleźć można w pracach m.in.: A.K. Yilmaz, T. Flouris, Managing 
corporate sustainability: Risk management process based perspective, “African Journal of Business Management” 2010, 
Vol. 4(2), s. 162-171; P.C. Godfrey, The Relationship between Corporate Philanthropy and Shareholder Wealth: A Risk 
Management Perspective, “Academy of Management Review” 2005, Vol. 30, No. 4, s. 777-798; P.C. Godfrey, C.B. Merrill, 
J.M. Hansen, The Relationship between Corporate Social Responsibility and Shareholder Value: An Empirical Test Of The 
Risk Management Hypothesis, “Strategic Management Journal” 2009, Vol. 30, s. 425-445.
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badania A. Althonayana, J. Keitha i A. Misiury10. Podejście to usprawnia również zarzą-
dzanie całą organizacją, gdyż przypisanie kluczowych rodzajów ryzyka, adekwatnych do 
różnych opcji strategicznych, poszczególnym szczeblom zarządczym wpływa na poprawę 
realizacji przyjętych przez nią celów11. Obszerny katalog szans oraz zagrożeń wynikają-
cych z przyjęcia koncepcji CSR w organizacji prezentują opracowania przygotowane na 
zlecenie Ministerstwa Gospodarki12.

Podczas gdy wyniki badań wskazują, że organizacje muszą uwzględniać w swoich pro-
cesach decyzyjnych różne, czasami sprzeczne, interesy zainteresowanych stron, być świa-
dome swojego oddziaływania społecznego i gospodarczego, niewiele miejsca poświęca 
się instrumentarium wspomagającym te procesy i uwzględniające szerokie spektrum 
czynników. Do takich narzędzi należą kluczowe mierniki efektywności KPIs. 

Kluczowe wskaźniki efektywności KPIs jako instrument pomiaru 
skuteczności CSR w organizacji

Do istotnych, z punktu widzenia praktyki, narzędzi oceny i monitoringu procesów za-
rządczych, łączących cele organizacji z wybranymi działaniami operacyjnymi są kluczo-
we wskaźniki efektywności (Key Performance Indicators – KPIs). Definiuje się je jako 
zestaw parametrów procesu biznesowego, które z dużym prawdopodobieństwem odzwier-
ciedlają zmiany profilu efektywności operacyjnego tego procesu. Są wykorzystywane jako 
narzędzia kontroli mające za zadanie monitorowanie stopnia realizacji zaplanowanego 
celu. KPIs winny być skorelowane zarówno ze strategią organizacji, jak i poszczególnymi 
strategii biznesowymi na przykład w obszarze CSR. Są to miary o charakterze ilościowym 
lub jakościowym określane najczęściej na podstawie danych okresowych (miesięcznych 
lub kwartalnych). KPIs pełnią istotną rolę we wsparciu procesów decyzyjnych organizacji, 
gdyż umożliwiają pomiar, analizę i ocenę wyników działania nie tylko całej organizacji, 
ale również poszczególnych jednostek biznesowych, działów czy pracowników. Jak wska-
zują R.S. Kaplan i D.P. Norton, dobrze zdefiniowany system mierników wspomaga orga-
nizację w osiągnięciu celów długookresowych (przez tzw. mierniki strategiczne) przez 
osiąganie poszczególnych celów operacyjnych (tzw. mierniki diagnostyczne) skorelowa-
nych z długookresowymi zamierzeniami organizacji13. Oprócz pomiaru realizacji określo-
nego celu biznesowego pełnią często również rolę mierników ostrzegawczych (Key Risk 
Indictors – KRIs)14. Należy jednak podkreślić, że gdy KPIs mając na celu monitorowanie 

10 A. Althonayan, J. Keith i A. Misiura, Aligning Enterprise Risk Management with Business Strategy and Information 
Systems, http://www.iseing.org/emcis/EMCISWebsite/EMCIS2011%20Proceedings/SCM13.pdf  [dostęp: 27.12.2011].
11  Zobacz: H. Killackey, Integrating Enterprise Risk Management with Organizational Strategy, “The RMA Journal”, 
May 2009, http://findarticles.com/p/articles/mi_m0ITW/is_8_91/ai_n45539260/?tag=content;col1 [dostęp: 27.12.2011]; 
I. Gorzeń-Mitka, Ryzyko w eksporcie, KeyText, Warszawa 2007; I. Gorzeń-Mitka, A. Korombel, ERM Zintegrowane 
zarządzanie ryzykiem. Wybrane problemy teorii i praktyki, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2011.
12  T. Gasiński, G. Piskalski, Zrównoważony biznes. Podręcznik dla małych i średnich przedsiębiorstw, Ministerstwo 
Gospodarki, Warszawa, s. 65. 
http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Zrownowazony+rozwoj [dostęp: 20.05.2012]; 
T. Gasiński, S. Pijanowski, Zarządzanie ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu, Ministerstwo Gospodarki, 
Warszawa, s. 72-75. 
http://www.mg.gov.pl/files/upload/14666/Podrecznik_pl.pdf [dostęp: 20.05.2012].
13  Szerzej: R.S. Kaplan, D.P. Norton, Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategie na działanie, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2001.
14  Mimo iż literatura przedmiotu odrębnie traktuje zagadnienia dotyczące kluczowych mierników efektywności 
i kluczowych mierników ryzyka (Key Risk Indicators – KRI) praktyka wskazuje, że KPI często pełnią rolę KRI 
w działalności operacyjnej organizacji. Przy czym kluczowe wskaźnikiryzyka mają w celu zapewnić organizacji 
informacje o wczesnychsygnałachzwiększonej ekspozycji na ryzyka w różnych obszarach jej działania.
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wydajności organizacji i działalności operacyjnej jej podstawowych jednostek bazują niemal 
wyłącznie na danych historycznych, mogą być nieefektywnym wskaźnikiem wczesnego ostrzega-
nia przed ryzykiem (a taką rolę pełnią KRIs)15.

W literaturze przedmiotu odnaleźć można szereg podejść do opracowywania, wdra-
żania i przegląd kluczowych wskaźników efektywności (KPIs). Skuteczny KPI16 winien 
charakteryzować się następującymi cechami17:
 – rzeczowość – odnosi się do wybranego (konkretnego) celu organizacji, jest jasno 

i zwięźle zdefiniowany uniemożliwiając błędną interpretację;
 – mierzalność – umożliwia wymierną (ilościową) ocenę stopnia realizacji celu i porów-

nywalność ocen w czasie;
 – osiągalność – praktyczny, racjonalny i wiarygodny; możliwy do pomiaru w kontekście 

danego środowiska biznesowego i posiadanych zasobów organizacji;
 – istotność – dostarcza użytecznych informacji prezentujących bezpośredni związek KPI 

z celami organizacji;
 – uwarunkowany czasowo – zawierają informacje o terminie zrealizowania celów;
 – benchmark – w miarę możliwości odniesiony do standardów np. w branży, środowi-

skowych i innych;
 – cel – zawierają poziom realizacji zadania w danym okresie czasowym.

W dalszej części artykułu zaprezentowano praktyki w zakresie wykorzystania KPIs 
w obszarze CSR w międzynarodowej korporacji TESCO.

Pomiar skuteczności CSR – praktyka TESCO

Wskazane cechy i uwarunkowania skuteczności kluczowych wskaźników efektywno-
ści KPIs skłoniły autorkę do weryfikacji praktycznego ich wykorzystania. Jako studium 
przypadku wykorzystano informacje zawarte w oficjalnych raportach rocznych jednego 
z największych sprzedawców detalicznych na świecie – TESCO plc18, i informacji za-
mieszczonych na stronie internetowej firmy. W dalszej części artykułu przedstawiono, jak 
KPIs mogą być włączone w ramy funkcjonującego systemu zarządzania i kontroli strate-
gicznej organizacji służąc osiągnięciu celów organizacji w obszarze CSR.

Jako główny cel działalności TESCO plc. wskazuje się „zdobycie zaufania i lojalno-
ści klientów…, żeby klienci wybierali TESCO podczas swoich codziennych zakupów”. 
Celowi podporządkowana została przyjęta przez TESCO strategia, która wyróżnia cztery 
obszary działalności firmy19: „Wielka Brytania – rdzeń biznesu, międzynarodowy wzrost, 

15  Różnice między KPIs I KRIs podkreślają m.in. M.S. Beasley, B.C. Branson, B.V. Hancock (w:)  Developing Key Risk 
Indicators to Strengthen Enterprise Risk Management, COSO, December 2010, 
http://www.coso.org/documents/COSOKRIPaperFull-FINALforWebPostingDec110_000.pdf  [dostęp: 27.05.2012].
16  Warunki skuteczność KPI określa się zgodnie z zasadą SMART (Simple, Measurable, Achievable, Relevant, Timely) 
rozszerzając o inne warunki.
17 Development and Implementation of KeyPerformance Indicators to Support the Outcomes and Programs Framework, 
ANAO Audit Report No.5 2011–12, Commonwealth of Australia, 2011, s. 45, 
http://www.anao.gov.au/~/media/Uploads/Audit%20Reports/2011%2012/201112%20Audit%20Report%20No%205.pdf  
[dostęp: 27.05.2012].
18  Według raportu Deloitte Leaving home. Global Powers of Retailing 2011, TESCO plc jest jednym z czterech światowych 
liderów sieci sprzedaży detalicznej (obok Carrefour, Wal-Mart i Metro), zatrudniającym ponad 480 tys. osób i prowadzącym 
działalność w 14 krajach. Leaving home. Global Powers of Retailing 2011,  
https://www.deloitte.com/assets/Dcom-Poland/Local%20Assets/Documents/Raporty,%20badania,%20rankingi/pl_
GlobalPowersOfRetailing2011_ENG.pdf, http://www.tesco.pl/o-nas/tesco-na-swiecie.php [dostęp: 27.12.2011].
19  http://www.tesco.pl/o-nas/strategia.php [dostęp: 27.12.2011].
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artykuły przemysłowe i dodatkowe usługi”. W każdym z nich wskazuje się cele szczegó-
łowe. 

Strategia TESCO oparta jest na koncepcji strategicznej karty wyników (Balanced 
Scorecard) opracowanej przez R.S. Kaplana i D.P. Nortona20, która pomaga wyznaczyć 
priorytety w najważniejszych obszarach działalności organizacji (perspektywa finan-
sowa, klienta, procesów wewnętrznych i rozwoju). TESCO przyjęło autorską wersję  
Balanced Scorecard nazwaną TESCO Steering Wheel (por. tabela 2), w której wyróżniono 
pięć obszarów strategicznych – klienci, pracownicy, działania operacyjne firmy, finanse 
i społeczność. Ostatni z nich odzwierciedla przyjęcie przez TESCO zrównoważonego po-
dejścia do biznesu. Obszar ten został włączony do Steering Wheel w 2006 r. W każdym 
z pięciu wyróżnionych segmentów wskazano subsegmenty.

Tabela 2 
Segmenty i subsegmenty zrównoważonej karty wyników TESCO  
(TESCO Steering Wheel)

Segment Subsegment

KLIENT

1. Zdobyć dożywotnią lojalność przez jasność zasad 
2. Mogę dostać to, czego chcę 
3. Ceny są dobre 
4. Nie ma kolejek 
5. Personel jest świetny

FINANSE
1. Wzrost sprzedaży 
2. Maksymalizacja zysku 
3. Zarządzanie naszą inwestycją

PRACOWNICY

1. Wykorzystywać okazje 
2. Ciekawa praca 
3. Menedżer jest osobą, która mi pomoże 
4. Być traktowanym  z szacunkiem

DZIAŁANIA 
OPERACYJNE

1. Staramy się zrobić dobrze za pierwszym razem 
2. Dostarczamy konsekwentnie każdego dnia 
3. Naszą pracę czynimy łatwiejszymi do zrobienia 
4. Wiemy, jak ważna jest nasza praca 
5. Zawsze oszczędzamy czas i pieniądze

SPOŁECZNOŚĆ

1. Dostarczamy klientom zdrowych wyborów
2. Troszczymy się o środowisko
3. Odpowiedzialnie kupujemy i sprzedajemy nasze produkty
4. Aktywnie wspieramy społeczność lokalną
5. Tworzymy dobre warunki pracy i kariery

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.tescoplc.com/assets/files/cms/Tesco_CR2012_.pdf 
[dostęp: 27.12.2011].

Każdemu z przyjętych w poszczególnych segmentach i subsegmentach celów przypi-
sany jest wskaźnik (Key Performance Indicator – KPI), szczegółowo określający sposób 
oceny jego realizacji21. 

20  R.S. Kaplan, D.P. Norton, Strategiczna karta wyników, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
21  Przykład tablicy KPI TESCO, http://www.tesco.com/csr/downloads/pdf7.pdf [dostęp: 27.12.2011].
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Warto podkreślić, że struktura zarządzania TESCO ma tylko 5 poziomów, co w przy-
padku korporacji międzynarodowej jest dość rzadkie. Jak wskazano w raportach rocznych 
organizacji22 organem odpowiedzialnym za kontrolę wewnętrzną Grupy w kontekście re-
alizacji przyjętych przez nią celów jest kierownictwo. Ich realizacja jest kontrolowana na 
podstawie Steering Wheel23. Rolę wykonawczą pełni executive management odpowiada-
jąc za wdrożenie i utrzymanie niezbędnych systemów kontroli. Natomiast rolę wspomaga-
jącą w tych działaniach odgrywa audyt wewnętrzny, którego zadaniem jest monitorowanie 
systemów kontroli wewnętrznej oraz sprawdzanie ich skuteczności. 

Strategia rozwoju grupy TESCO rozpatrywana jest w perspektywie pięcioletniej. Funk-
cje każdej jednostki biznesowej wynikają z planu pięcioletniego i są kaskadowane w dół 
na poszczególne szczeble zarządcze (tj. menedżerów i pracowników) jako cele szczegó-
łowe. Za kluczowy element implikujący skuteczności zarządzania w TESCO wskazuje 
się komunikację na wszystkich poziomach organizacji. W dokumentach korporacyjnych 
szczegółowo określono częstość i wymiar spotkań dotyczących weryfikacji przyjętych 
rozwiązań na każdym szczeblu zarządczym. I tak przykładowo raportowanie do zarządu 
realizacji celów poszczególnych przedsiębiorstw odbywa się kwartalnie (w tym również 
w obszarze CSR). Komitety wykonawcze w poszczególnych jednostkach24 mają obowią-
zek spotkań cotygodniowych i biorą odpowiedzialność za bieżące zarządzanie i kontrolę 
organizacji25. 

Naczelną wartością wszystkich działań podejmowanych w grupie TESCO jest koncen-
tracja na kliencie (patrz cel TESCO). Powoduje to, że we wszystkich jej działaniach przy-
jęto zasadę, że zwiększenie lojalności klientów jest najważniejszym czynnikiem kształtu-
jącym długoterminowe wyniki finansowe. Mimo iż w wielu branżach nie obserwuje się 
wyraźnej korelacji tych dwóch czynników (lojalność klienta, wynik finansowy), to jak 
wskazują badania m.in. H. Norreklita26 w przypadku TESCO jest to założenie uzasadnio-
ne27. 

22 Tesco PLC AnnualReport and Financial Statements 2011, TESCO. 
www.tescoplc.com/media/417/tesco_annual_report_2011.pdf [dostęp: 27.12.2011].
Corporate Responsibility Report 2011, 
http://www.tescoplc.com/media/60113/tesco_cr_report_2011_final.pdf [dostęp: 27.12.2011].
23  Cele zdefiniowane w wyróżnionych w nim segmentach stanowią według filozofii organizacji „najlepszą drogę 
do osiągnięcia wyników dla …akcjonariuszy i „umożliwiają przedsiębiorstwu działalność w sposób zrównoważony 
z poszanowaniem wszystkich zainteresowanych stron”. Co istotne, zarówno w raportach, jak i dokumentach korporacyjnych 
Grupy, rzadko używa się samego określenia „zarządzanie ryzykiem”, a informacje o przyjętym podejściu do ryzyka 
o odnaleźć można w informacjach  dotyczących ładu korporacyjnego czy zrównoważonego rozwoju.
24  Komitet ds. CSR został utworzony w 2001 roku. Komitet dokonuje przeglądu działań w zakresie CSR 4 razy w roku.
25  Ponadto realizacja celów powiązana jest także ściśle z systemem motywacyjnym w szczególności z systemem 
wynagradzania. Te z kolei są powiązane z realizacją strategii, celów operacyjnych i informacji zwrotnej od akcjonariuszy. 
Przy czym, jak wskazano w raporcie rocznym, Tesco planuje uproszczenie systemu wynagradzania. Planowany jest jeden 
długoterminowy plan motywacyjny (obecnie działają cztery różne) z dwoma miernikami oceny (KPI) (obecnie pięć) 
i siedmioma miernikami oceny szczegółowej (obecnie 20). Systemu wynagradzania ma wpłynąć na podniesienie wydajności 
i efektywności pracowników przez zwiększenie jego prostoty i jasności. Tesco PLC AnnualReport and Financial Statements 
2011, TESCO, s. 74,
http://www.tescoplc.com/media/417/tesco_annual_report_2011.pdf [dostęp: 27.12.2011].
26  H. Norreklit, The balance on the balanced scorecard – a critical analysis of some of its assumptions, “Management 
Accounting Research” 2000, Vol. 11, s. 65-88. W cytowanych badaniach wskazano na zależność długoterminowych 
wyników finansowych i ilości zakupów w stosunku do rynku dóbr konsumpcyjnych (na jakim działa m.in. TESCO) 
jednocześnie wskazano,  że w przypadku pozostałych rynków zależność ta sprawdza się w sposób ograniczony. 
27  Wydajność działań mierzona jest w kategoriach lojalności klientów. Od niej też uzależniony jest system motywacyjny. Np. 
wynagrodzenie kierowników jest uzależnione od wydajności podległych mu pracowników. Kwartalne raporty wydajności 
są publikowane i na ich podstawie wskazywani są liderzy poszczególnych regionów, krajów, jednostek biznesowych itd. 
Zarządzanie ryzykiem też odzwierciedla tę filozofię i jest wbudowane w zarządzanie wydajnością.
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CSR jest istotnym elementem strategii organizacji, w której określono konkretne dzia-
łania w tym obszarze, takie jak uczciwe pensje i ścisła współpraca z organizacjami cha-
rytatywnymi. Głównym elementem strategii CSR TESCO jest społeczność (por. tabela 
2), i wynikające z niej przedsięwzięcia o charakterze społecznym, ekologicznym i chary-
tatywnym wpisane w szeroko rozumiane odpowiedzialne działania na rzecz organizacji. 
Identyfikacja potrzeb w tym obszarze następuje poprzez pozyskanie informacji od klien-
tów, w tym tych, które zostały zebrane od dostawców i związków zawodowych co po-
zwala określić szerokie spektrum podstawowych potrzeb lokalnych społeczności28. Cele 
w tym zakresie określane są z początkiem każdego roku, a następnie monitorowane przez 
system mierzenia wyników (KPIs). Aktualny zestaw wskaźników w obszarze „społecz-
ność” zaprezentowano w tabeli 3.

Tabela 3 
TESCO plcKPIsw segmencie „Społeczność”

Subsegment Key Performance Indicator
Założenia realizacji celu na lata 

2012/2013

Dostarczamy 
klientom zdrowych 

wyborów

Punkt widzenia dostawcy:
% pozytywnych odpowiedzi 
na pytanie: „jestem traktowany 
z szacunkiem”

Punkt widzenia dostawcy:  
74% pozytywnych odpowiedzi 
na pytanie: „jestem traktowany 
z szacunkiem”

Odsetek odpowiedzi 60 % dostawców wzięło udział 
w badaniu

Troszczymy się 
o środowisko

Zmniejszenie emisji CO2 z naszych 
sklepów i centrów dystrybucji 
zbudowanych przed marcem 2006 r.

Zmniejszenie emisji CO2 z naszych 
sklepów i centrów dystrybucji  
zbudowanych przed marcem 2006 r. 
o 3,5%

Zmniejszenie emisji CO2 w nowych 
sklepach wybudowane po 2006 r.

Zmniejszenie emisji CO2 w nowych 
sklepach wybudowane po 2006 r. o 32%

Zmniejszenie emisji CO2 w naszej 
sieci dystrybucyjnej. 

Zmniejszenie emisji CO2 w naszej sieci 
dystrybucyjnej o 3%

Odpowiedzialnie 
kupujemy 

i sprzedajemy nasze 
produkty

Liczba zatrudnionych i aktywnych 
klientów

9,3 miliona zatrudnionych i aktywnych 
klientów

Aktywnie 
wspieramy 

społeczność lokalną

Ilość pieniędzy pozyskana na rzecz 
pracowników i klientów. 

13.5 miliona funtów pozyskane na rzecz 
pracowników i klientów

Podarować co najmniej 1% zysku przed opodatkowaniem do organizacji 
charytatywnych i dobroczynnych

Tworzymy dobre 
warunki pracy 

i kariery

Szkolenie pracowników.
Liczba pracowników przeszkolonych 
w stosunku do liczny zatrudnionych.

6% przeszkolonych pracowników 

Źródło: jak w tabeli 2.

28  Przykładowo programem wpisującym się z działania CSR jest program wolontariatu pracowniczego. Patrz: K. Armstrong, 
A. Bobrow, K. Falkowicz, Ch. McCombie, J. Zatoński, CSR in TESCO POLAND with a particular emphasis on employee 
volunteer program, http://www.sendzimir.org.pl/node/371 [dostęp: 27.12.2011].
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Zmiany poszczególnych wskaźników są monitorowane poprzez oznaczenie dwoma 
kolorami: zielony (powodzenie w realizacji danego celu) i czerwony (problemy z realiza-
cją celu, oznaczenie to powoduje podjęcie działań naprawczych). Proces nadzoruje Ko-
mitet ds. CSR, w skład którego wchodzą członkowie Zarządu oraz członkowie zespołu 
zarządzającego. Komitet CSR spotyka się co kwartał, aby podsumować efekty dotychcza-
sowych działań i wyznaczać kierunki przyszłych. Do jego zadań należy także zarządzanie 
i podejmowanie decyzji związanych ze społecznym, etycznym i środowiskowym wpły-
wem biznesu na otoczenie, a także monitorowanie realizacji wskaźników realizacji (KPIs) 
i zatwierdzanie działań podejmowanych w zakresie CSR.W strukturach firmy funkcjonuje 
dział społecznej odpowiedzialności firmy, który odpowiada za wyznaczanie celów, relacje 
z interesariuszami i badanie ich opinii, realizowanie programów i projektów CSR, rapor-
towanie wyników oraz mierzenie efektywności działań29. 

Stosowany w TESCO system KPIs jest sporządzony na podstawie czterech kryteriów 
priorytetowych tj. klient, pracownik, ciągłość biznesu i zgodność z prawodawstwem oraz 
polityką społeczną. W latach 2003-2004 system KPIs w obszarze CSR liczył 18 wskaź-
ników. W 2005 roku rozszerzono go o nowe wskaźniki KPI dotyczące zdrowego życia, 
integracji i różnorodności. W latach 2007-2008 KPIs liczył 23 wskaźniki. Powoduje to, 
że system monitoruje kwestie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności z uwzględ-
nieniem wszystkich zainteresowanych stron. Wśród innych narzędzi wykorzystywanych 
w tym zakresie wymienić należy jakościowe i ilościowe badania przyjmujące formy m.in. 
corocznego audytu interesariuszy (pracowników, klientów, dostawców, władz na pozio-
mie krajowym i lokalnym, mediów oraz organizacji pozarządowych), całorocznego cyklu 
badań satysfakcji klientów, dorocznego badanie satysfakcji wśród pracowników oraz do-
rocznego badania opinii partnerów handlowych TESCO30. 

KPIs wykorzystywane przez TESCO do oceny realizowania zadań w obszarze CSR 
spełniają warunki skuteczności przypisane miernikom tego typu. Wydaje się, że choć KPS 
pierwotnie przypisywane są do pomiaru innych obszarów to z powodzeniem zostały za-
adoptowane do pomiaru zmian zachodzących w obszarze CSR.

Podsumowanie

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest potwierdzeniem świadomości przedsiębior-
stwa w zakresie jego wpływu na otoczenie, w którym funkcjonuje. Jak wskazano w ar-
tykule, działania te przekładają się na wymierne korzyści dla organizacji. Przekonanie 
o istotności działań CSR potwierdza wypowiedź prezesa TESCO plc,  który stwierdził: 
„Społeczna odpowiedzialność biznesu ma znaczenie ekonomiczne. Kluczem do naszego 
podejścia jest nasz zintegrowany system zarządzania biznesu, gdzie zagadnienia ekolo-
giczne i społeczne są zarządzane  w kontekście  wyników finansowych”31. Stąd istotny 
jest pomiar założonych przez organizacje celów w tym zakresie. Najczęściej wykorzysty-
wanym narzędziem opomiarowania CSR w organizacji są tradycyjne mierniki pomiaru 
wydajności KPIs32. Prostota systemu KPIs oraz jego efektywność pozwalają na wykorzy-

29  http://www.tesco.pl/spolecznosci-lokalne/dzialania-csr.php
30  http://www.tesco.pl/spolecznosci-lokalne/csr-interesariusze.php
31 http://www.ibscdc.org/Free%20Cases/Tesco’s%20Corporate%20Social%20Responsibility%20Initiatives%20p4.htm
32  W literaturze odnaleźć można wiele podejść i zaawansowanych modeli opomiarowania efektów zrównoważonego rozwoju 
przedsiębiorstwa. Patrz m.in.: J. Adamczyk, T. Nitkiewicz, Programowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, 
PWE, Warszawa 2007.
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stanie go w praktyce operacyjnej każdej organizacji bez względu na jej wielkość czy 
rodzaj prowadzonej działalności.

Bibliografia

Adamczyk J., Nitkiewicz T., Programowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, PWE, 
Warszawa 2007.

Althonayan A., Keith J., Misiura A., Aligning Enterprise Risk Management with Business Strategy 
and Information Systems, 
http://www.iseing.org/emcis/EMCISWebsite/EMCIS2011%20Proceedings/

Armstrong K., Bobrow A., Falkowicz K., McCombie Ch., Zatoński J.,CSR in TESCO POLAND 
with a particular emphasis on employee volunteer program, 
http://www.sendzimir.org.pl/node/371

Bąk M., Bednarz P., Kulawczuk P., Rataj R., Szcześniak A., Zając P., Analiza korzyści ekonomicz-
nych ze stosowania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w polskich przedsię-
biorstwach. Streszczenie i wnioski, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Pry-
watnym, Warszawa 2007.

Beasley M.S., Branson B.C., Hancock B.V., Developing Key Risk Indicators to Strengthen Enter-
prise Risk Management, COSO, December 2010.

Corporate Responsibility Report 2011,  
http://www.tescoplc.com/media/60113/tesco_cr_report_2011_final.pdf

Development and Implementation of KeyPerformance Indicators to Support the Outcomes and Pro-
grams Framework, “ANAO Audit Report” 2011-12, No. 5. 

Epstein M.J., Making Sustainability Work: Best Practices in Managing and Measuring Corporate 
Social, Environmental, and Economic Impacts, Greenleaf Publishing Limited, Sheffield and 
Berrett-Koehler Publishers, Inc., San Francisco 2008.

Filek J., Przyczyny małego zainteresowania ideą CSR w Polsce, (w:) Bąk M.,  Kulawczuk P. (red.), 
Społeczna odpowiedzialność biznesu w małych i średnich przedsiębiorstwach, Instytut Badań 
nad Demokracją i Przedsiębiorstwem prywatnym, Warszawa 2008.

Gasiński T., Pijanowski S., Zarządzanie ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu, 
Ministerstwo Gospodarki, http://www.mg.gov.pl/files/upload/14666/Podrecznik_pl.pdf 

Gasiński T., Piskalski G., Zrównoważony biznes. Podręcznik dla małych i średnich przedsiębiorstw, 
Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2007. 

Godfrey P. C., The Relationship between Corporate Philanthropy and Shareholder Wealth: A Risk 
Management Perspective, “Academy of Management Review” 2005, Vol. 30, No. 4.

Godfrey P.C., Merrill C.B., Hansen J. M., The Relationship between Corporate Social Responsibi-
lity and Shareholder Value: An Empirical Test Of The Risk Management Hypothesis, “Strategic 
Management Journal” 2009, Vol. 30.

Gorzeń-Mitka I., Korombel A., ERM Zintegrowane zarządzanie ryzykiem. Wybrane problemy teo-
rii i praktyki, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2011. 

Gorzeń-Mitka I., Ryzyko w eksporcie, KeyText, Warszawa 2007. 
Green Paper Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility, COM 366, 

Brussels 2001. 
ISO 26000: 2010 Guidance on Social Responsibility, ISO, 2010.
Kaplan R.S., Norton D.P., Strategiczna karta wyników, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

Szczecin_2012_II-t.3.indd   186 2012-11-28   14:58:39



IWONA GORZEŃ-MITKA 187

Killackey H., Integrating Enterprise Risk Management with Organizational Strategy,  
“The RMA Journal”, May 2009, 
http://findarticles.com/p/articles/mi_m0ITW/is_8_91/ai_n45539260/?tag=content;col1

Leaving home. Global Powers of Retailing 2011, 
https://www.deloitte.com/assets/Dcom-Poland/Local%20Assets/Documents/Raporty,%20
badania,%20rankingi/pl_GlobalPowersOfRetailing2011_ENG.pdf 

Norreklit H., The balance on the balanced scorecard – a critical analysis of some of its assump-
tions, “Management Accounting Research” 2000, Vol. 11. 

Roszkowska P., Rewolucja w raportowaniu biznesowym, Difin, Warszawa 2011.
Tesco PLC AnnualReport and Financial Statements 2011, TESCO  

http://www.tescoplc.com/media/417/tesco_annual_report_2011.pdf
Tesco PLC AnnualReport and Financial Statements 2011, TESCO.  

http://www.tescoplc.com/media/417/tesco_annual_report_2011.pdf
Valuing Corporate Social Responsibility, McKinsey, 2009.  

http://www.mckinseyquarterly.com/Valuing_corporate_social_responsibility_McKinsey_ 
Global_Survey_Results_2309 

Yilmaz A. K., Flouris T., Managing corporate sustainability: Risk management process based per-
spective, “African Journal of Business Management” 2010, Vol. 4(2).

Measuring Corporate Social Responsibility (CSR) in the Theory  
and Practice of Organisation

Summary

The increased interest in recent years in the issue of sustainable development (at both the level 
of economy and individual companies) led to a discussion on the estimation and measurement of 
the area. The relative novelty of these issues, especially in the case of Polish enterprises, and lack of 
widely accepted methods for measuring (especially at the micro level) makes that the most widely 
used are measures of performance evaluation in other areas of the organisation. These include the 
key performance indicators (KPI). Combining the features of quantitative and qualitative indicators 
they are the most commonly used tool for measuring change in the selected area of the organisa-
tion. The subject matters of discussion presented in this article are the possibilities of using KPIs to 
measure CSR, both in theoretical and practical terms.

Key words: corporate social responsibility (CSR), key performance indicators (KPI), Tesco plc.

JEL codes: D22, L21, L81

Измерение корпоративной социальной ответственности (КСО)  
в теории и практике организации

Резюме

В связи со значительным ростом заинтересованности вопросом устойчивого развития как 
на уровне экономики, так и предприятия, появилась проблема оценки и измерения этой обла-
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сти. Относительная новинка этих вопросов, в особенности по отношению к бизнес-практике 
польских предприятий, и отсутствие широко применяемых, достоверных методов измерения 
(особенно на микроуровне) приводит к тому, что в настоящее время чаще всего применяются 
измерители, используемые для оценки других областей деятельности организации. К числу 
таких измерителей относят ключевые показатели эффективности. Объединяя свойства коли-
чественных и качественных измерителей, они представляют собой чаще всего используемый 
инструмент измерения изменений, происходящих в избранной области деятельности органи-
зации. Цель рассуждений – представить избранные элементы измерения КСО в организации. 
Предметом рассуждений, представленных в статье, являются возможности использования 
КПЭ для измерения КСО как в теоретическом, так и практическом выражении. 

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность (КСО), ключевые показатели 
эффективности, Tesco plc. 

Коды JEL: D22, L21, L81
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ZNACZENIE MODELU CZŁOWIEKA DLA POLITYKI 
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Streszczenie

Model/obraz człowieka jest fundamentalnym elementem ekonomicznej teorii, a co za tym idzie 
polityki ekonomicznej. Polityka zrównoważonego rozwoju jest postrzegana jako kluczowa część 
polityki ekonomicznej, zwłaszcza dla krajów wysoko rozwiniętych, które zobowiązują się do jej re-
alizacji w ramach długoterminowych strategii. Celem rozważań jest zbadanie, jaki obraz człowieka 
jest najlepszą podstawą dla ekonomii. Aby osiągnąć ten cel dokonano zestawienia obrazu człowie-
ka z innymi modelami człowieka proponowanymi przez wybrane kierunki ekonomii heterodoksyj-
nej. Pierwsza część artykułu poświęcona jest znaczeniu obrazu człowieka dla teorii ekonomicznej 
i polityki gospodarczej i jego podstawowym funkcjom. Druga część poświęcona jest teoretycznym 
postawom polityki zrównoważonego rozwoju, do jakich należy obraz człowieka. W trzeciej części 
przedstawione są różne poglądy na człowieka, rozpatrywane jako podstawa polityki zrównoważo-
nego rozwoju. Porównane są tu argumenty przemawiające za zasadnością przyjęcia określonego 
obrazu człowieka. W zakończeniu porównane zostały implikacje dla polityki zrównoważonego 
rozwoju, wynikające z różnych obrazów człowieka .

Słowa kluczowe: model człowieka, polityka zrównoważonego rozwoju, ekonomia heterodoksyj-
na, homo oeconomicus, homo sustinens.

Kody JEL: B55, O44, Q01, Q5

Wstęp

Polityka zrównoważonego rozwoju jest ukierunkowana na rozwiązanie problemów 
globalnych tj. gwałtownie rosnącej populacji, nierównej dystrybucji bogactwa oraz pro-
blemów ekologicznych1. Aby ją skutecznie i odpowiedzialnie realizować potrzebna jest 
dobra teoria ekonomiczna, na której można by było oprzeć taką politykę. Ponieważ u pod-
staw teorii ekonomicznej znajduje się obraz człowieka, rodzi się pytanie, który będzie naj-
lepszy: model człowieka ekonomicznego, czy też inna koncepcja człowieka wychodząca 
z tradycji ekonomii heterodoksyjnej?

Zrównoważony rozwój: problem ekonomiczny czy polityczny – 
poszukiwanie umocowania w teorii polityki gospodarczej

Polityka zrównoważonego rozwoju tradycyjnie jest rozumiana jako polityka poświę-
cona redukcji zanieczyszczenia i nadmiernego różnicowania dochodów dla zapewnienia 

1  Tj. nadmierna emisja dwutlenku węgla, rosnąca powierzchnia obszarów pustynnych, malejąca powierzchnia lasów 
tropikalnych, zmniejszające się zasoby wody pitnej, zmniejszająca się liczba gatunków, rosnące zagęszczenie substancji 
toksycznych.
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podstawy rozwojowi w przyszłości. Istnieją różnice w postrzeganiu tej polityki od strony 
politycznej i ekonomicznej. 

Perspektywa ekonomiczna

Ekonomia głównego nurtu postrzega politykę zrównoważonego rozwoju jako poświę-
coną realizacji jednego z celów polityki gospodarczej. Cel ten nie jest jednak  postrzegany 
jako kluczowy i został dodany w ostatnim dopiero czasie do teorii polityki gospodarczej. 
Dla umiejscowienia polityki zrównoważonego rozwoju w teorii, istnieją dwa rozwiąza-
nia. Pierwsze z nich – to dodanie do standardowego modelu polityki ekonomicznej (tzw. 
kwadratu celu), który wyróżnia 4 podstawowe cele polityki gospodarczej (wysokie za-
trudnienie, wzrost gospodarczy, stabilność monetarna, równowaga zagraniczna), nowego 
celu – regeneracji środowiskowej postrzeganej, za jeden z kluczowych elementów zrów-
noważonego rozwoju2. 

Drugim teoretycznym rozwiązaniem jest rozszerzenie celu wzrostu gospodarczego po-
przez uwzględnienie kwestii ograniczoności zasobów naturalnych3. Pociąga to za sobą 
modyfikację celu wzrostu gospodarczego, który w konsekwencji ma być stały i zrówno-
ważony4.

Umiejscowienie zrównoważonego rozwoju w teorii polityki ekonomicznej zależy od 
zastosowanego podejścia do polityki ekonomicznej5. W pozytywnym6 podejściu polityki 
zrównoważonego rozwoju jest remedium stosowanym na problem nieefektywności spo-
wodowanej efektami zewnętrznymi. Natomiast w normatywnym podejściu cele polityki 
gospodarczej są wyprowadzane z meta-celu – dobrobytu, operacjonalizowanego poprzez 
wartości ważne dla społeczeństwa pozwalające na osiągnięcie dobrobytu (tj. wolność, 
sprawiedliwość, bezpieczeństwo i indywidualny dobrobyt). Polityka zrównoważonego 
rozwoju zmierza zatem do osiągnięcia celu podporządkowanego dwóm globalnym celom 
– wzrostowemu i redystrybucyjnemu7.

2  F. Hinterberger, F. Luks, M. Stewen, Ökologische Wirtschaftspolitik in einer komplexen Welt, (w:) K. Eicker-Wolf, 
Wirtschaftspolitik im theoretischen Vakuum? Zur Pathologie der Politischen Ökonomie, Metropolis, Marburg 1996, 
s. 273-300. Istnieją różne sposoby rozumienia terminu „zrównoważony” – jedno z nich to „utrzymywanie środowiska w stanie 
nie pogarszającym się“, J. Weiß, Nachhaltigkeit als Leitbild der Umweltpolitik, (w:) K. Eicker-Wolf, Wirtschaftspolitik im 
theoretischen Vakuum? Zur Pathologie der Politischen Ökonomie, Metropolis, Marburg 1996, s. 301-322; M.E. Streit, 
Theorie der Wirtschaftspolitik, Lucius & Lucius, Stuttgart 2005, s. 237-272. Te cele polityki gospodarczej powiązane 
są z różnymi wartościami, por. R. Clement, Praxis der Wirtschaftspolitik. Theorie und ihre Anwendung spielend lernen, 
Vahlen, München 2001, s. 13.
3  We wcześniejszych teoriach ekonomicznych przyjmowało się najczęściej założenie o nieograniczoności zasobów 
naturalnych. 
4  B. Molitor, Wirtschaftspolitik, Oldenbourg, München 2001, s. 34.
5  Dla zapoznania się z różnymi definicjami celów polityki gospodarczej w zależności od podejść, por. A. Horodecka, Cele 
polityki gospodarczej w różnych podejściach metodologicznych ekonomii, „Gospodarka Narodowa” 2011, nr 7-8, s. 113-138.
6  W podejściu pozytywnym do polityki ekonomicznej, zawodność rynku jest spowodowana przez nieefektywność 
(monopol, kartele i efekty zewnętrzne), niehumanitarność (nierówna dystrybucja bogactwa) i niestabilność (cykle 
koniunkturalne i kryzysy strukturalne). Te problemy powinny być rozwiązane za pomocą różnych polityk: alokacyjnej 
zajmującej się nieefektywnością, polityki ładu społecznego – zwalczającej zjawiska niehumanitarności i za pomocą polityki 
koniunkturalnej zajmującej się niestabilnością, M. Fritsch, T. Wein, H.-J. Ewers, Marktversagen und Wirtschaftspolitik: 
Mikroökonomische Grundlagen staatlichen Handelns, Vahlen, München 2007, s. 89-362; G. Mussel, J. Pätzold, Grundfragen 
der Wirtschaftspolitik, Vahlen, München 1998, s. 4-15. Na temat ingerencji państwa umotywowanej alokacyjnie, 
dystrybucyjnie i stabilizacyjnie oraz w ochronę środowiska.  H.G. Petersen, K. Müller, Volkswirtschaftspolitik, Vahlen, 
München 1999, s. 192-201.
7  U. Teichmann, Wirtschaftspolitik: Eine Einführung in die demokratische und die instrumentelle Wirtschaftspolitik, Vahlen, 
München 2001, s. 62; M.E. Streit, Theorie der Wirtschaftspolitik, Lucius & Lucius, Stuttgart 2005, s. 278.
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Ekonomia heterodoksyjna w teorii polityki ekonomicznej nie wypracowała tak szcze-
gółowej struktury celów. Generalnie jednak ekonomiści heterodoksyjni uznają cel zrów-
noważonego rozwoju za kluczowy, krytycznie ustosunkowując się do klasycznej koncep-
cji wzrostu gospodarczego.

Perspektywa polityczna

Na przyjęcie zrównoważonego rozwoju jako celu polityki ekonomicznej w różnych 
krajach miał wpływ głównie dyskurs polityczny8. W procesie politycznego dyskursu 
zrównoważony rozwój stał się kluczowym celem wielu długoterminowych strategii. Jego 
centralna pozycja to wynik zakrojonej na szeroką skalę aktywności społeczeństwa za-
niepokojonego globalnym ociepleniem klimatu, zanieczyszczeniem środowiska, narusze-
niem praw człowieka do czystego środowiska (jak też praw przyszłych pokoleń do niego), 
rosnącym problemem ubóstwa9 i rosnącej nierówności dochodów10. Liczne inicjatywy 
podejmowane przez społeczeństwo wynikają z większego jego uświadomienia (rosnąca 
rola mediów i edukacji), jak i coraz liczniejszych i bardziej dogłębnych badań nad kon-
sekwencjami nieograniczonego wzrostu gospodarczego dla środowiska jak też ubóstwa 
i nierówności społecznej dla stabilności politycznej.  Coraz większa część społeczeństwa 
czuje się odpowiedzialna za swoje środowisko (etyka środowiskowa) i za innych ludzi 
żyjących w gorszych niż przeciętne warunkach.

Jak widać, że polityka zrównoważonego rozwoju jest bardzo żywotnym i istotnym za-
gadnieniem dla szerszych grup społecznych, ale w ekonomii głównego nurtu jest jedynie 
tylko pobocznym celem polityki ekonomicznej podporządkowanym innym celom. 

Teoretyczne podstawy polityki zrównoważonego rozwoju – teoria 
ekonomiczna i obraz człowieka

Dyskusja nad zrównoważonym rozwojem zdominowana jest przez aspekty polityczne, 
a nie ekonomiczne. Aktualny sposób definiowania pojęcia „zrównoważony rozwój”11 ukształ-
tował się bowiem nie w ramach teorii ekonomicznych, ale na łamach dyskursu politycznego12 
i brzmi: „zrównoważony rozwój jest rozwojem, który zaspokaja potrzeby obecnych pokoleń 
bez pomniejszania zdolności przyszłych pokoleń do zaspokojenia ich potrzeb”13. Zarządza-

8  Istnieją różne modele przedstawiające wpływ wyborców (opinii publicznej) na politykę ekonomiczną, por. A. Meier,  
T. Slembeck, Wirtschaftspolitik: Kognitiv-evolutionärer Ansatz, Oldenbourg, München 1998.
9  Zwalczanie ubóstwa stało się kluczowym celem tzw. globalnych celów milenijnych.
10  Raport OECD Growing Unequal, M. Förster, Growing unequal?: Income distribution and poverty in OECD countries, 
OECD, Paris 2008.
11  Korzenie pojęcia „zrównoważony rozwój” sięgają antyku, obecne jego rozumienie zostało ukształtowane w latach 70. 
i 80. XX w. 
12  Ściśle na konferencji Narodów Zjednoczonych poświęconej środowisku człowieka w 1972 r. i zapisany został w raporcie 
Światowej Komisji Środowiska i Rozwoju z 1987 r., World Commission on Environment and Development z 1987 r.
13  http://www.un.org/documents/ga/res/42/ares42-187.htm [dostęp: 01.05.2012]. Podkreśla się tutaj jego dynamiczny 
aspekt i zwraca uwagę na fakt, że dobrobyt ludzi zależy od zmieszczenia się w obrębie limitów narzuconych przez 
naturalne systemy. Mówiąc o polityce zrównoważonego rozwoju rozpatruje się ją jako zbiór wspólny trzech innych 
polityk: społecznego, ekonomicznego i środowiskowego rozwoju. Model ten jest jednak krytykowany zwłaszcza przez 
ekonomistów heterodoksyjnych odrzucających ideę ekonomicznego rozwoju. Odchodzi się więc od niego w kierunku 
bardziej kompleksowych i zintegrowanych ram, szczególnie akcentując rozwój ludzki i społeczny, skupiając się na takich 
celach jak zachowanie naturalnego kapitału, rozwój kapitału ludzkiego i społecznego, gospodarki i instytucji. J.K. Hall,  
G.A. Daneke, M.J. Lenox, Sustainable development and entrepreneurship: Past contributions and future directions, “Journal 
of Business Venturing” 2010, nr 25, s. 439-448.
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nie rozwojem zrównoważonym zmieniało się w ciągu ostatnich 40 lat, co wyraża się rosnącą 
liczbą instytucji, traktatów, praw i strategii zajmujących się bardzo zróżnicowanymi celami 
sięgającymi od ochrony gatunków i ich ekosystemów do kwestii związanych z prawem czło-
wieka do rozwoju. Obecnie jednym z największych wyzwań jest dopasowanie wizji i celów 
zrównoważonego rozwoju do zmieniającej się rzeczywistości.

Wciąż brak jest solidnych teoretycznych podstaw dla polityki zrównoważonego roz-
woju, a zwłaszcza brak jest jej fundamentu (por. schemat 1) – koncepcji/modelu (czy 
obrazu) człowieka14, który mógłby sprostać aktualnym wymaganiom15. 

Obraz człowieka może spełniać trzy funkcje16: deskryptywną (opisową), pozytyw-
ną (uproszczone założenia będące podstawą teorii ekonomicznej i teorii polityki go-
spodarczej) i normatywną (wpływającą na faktyczne zachowania podmiotów gospo-
darczych17). 

14  A co za tym idzie założeń na temat podstawowych motywów człowieka i wytycznych dotyczących jego zachowania się. 
15  Istnieją inne określenia, w celu ich prześledzenia B. Siebenhüner, Homo sustinens – towards a new conception of 
humans for the science of sustainability, “Ecological Economics” 2000, nr 32, s. 15-25.  To, jak ujmuje się człowieka 
w teorii ekonomicznej określa jednocześnie to, jak definiuje się ekonomię, jak określa się jej cel (jest to często cel, jaki 
człowiek stawia samemu sobie albo społeczeństwu jako godny do osiągnięcia), jej zakres (model człowieka pokazując 
główne zainteresowania człowieka określa zakres zjawisk, którymi ekonomia powinna się zajmować) i metodologię (jeżeli 
model człowieka rozważa jedynie materialne wartości, to przekłada się to również na stosowane metody, które w takim 
układzie stają się silnie zmatematyzowane, gdy jednak wartości niematerialne są ujmowane obok materialnych, takie 
zmatematyzowane metody przestają być wystarczające).
16 A. Horodecka, Funkcje obrazu człowieka w ekonomii, (w:) J. Stacewicz, Pomiędzy polityką stabilizacyjną i polityką 
rozwoju, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, s. 9-40.
17  Modele człowieka poprzez swój normatywny wydźwięk wpływają na realne zachowanie człowieka na rynkach 
(oczywiście też poza nimi) – przykładowo na wybory konsumenckie i producenta, wpływające na środowisko.

Schemat 1  
Model człowieka  – teoria ekonomii – polityka ekonomiczna

Źródło:  A. Horodecka, Koncepcja homo sustinens i jej rola w polityce gospodarczej wobec wyzwań globalne-
go kryzysu, (w:) K. Pająk, J. Tomidajewicz, Polityka gospodarcza wobec globalnego kryzysu ekonomicznego, 
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 31-55.
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Rozpatrywanie polityki zrównoważonego rozwoju w ramach polityki ekonomicznej 
głównego nurtu wiąże się z przyjęciem podstawowych założeń ekonomii neoklasycznej, 
a wraz z nimi określonego obrazu człowieka tworzącego podstawy teorii ekonomicznych 
tego nurtu – homo oeconomicus. Rodzi się zatem pytanie, czy ten obraz człowieka i teorii 
ekonomicznej opierającej się na nim jest dobrym instrumentem do budowania na nim 
polityki rozwoju zrównoważonego i czy nie powinien być zastąpiony przez inne modele, 
a w konsekwencji innymi podejściami do ekonomii i polityki zrównoważonego rozwoju?

Obraz człowieka jako podstawa ekonomicznej teorii i polityki 
ekonomicznej zajmującej się zrównoważonym rozwojem: homo 
oeconomicus i jego alternatywy 

Homo oeconomicus jest człowiekiem, który maksymalizuje swoją użyteczność18, jest 
egoistyczny, dokonuje wyborów racjonalnych, porównując wszystkie alternatywy i wy-
bierając te, które przynoszą mu największą użyteczność. Oczywiście tak nierealistyczne 
założenia są krytykowane przez ekonomistów heterodoksyjnych jako niezgodne z empirią 
i na dodatek mające negatywny wpływ na społeczeństwo19.  Homo oeconomicus, aby móc 
sobie poradzić z takimi wyzwaniami, jak sprawiedliwość społeczna i ograniczenie zanie-
czyszczenia środowiska musi być wyposażony w wiele dodatkowych charakterystyk20. 
Będąc egoistą, „człowiek ekonomiczny” mając do wyboru dwie alternatywy: A – wprowa-
dzenie technologii, która jest korzystna dla środowiska, ale kosztuje więcej w przeliczeniu 
na jednostkę produkcji, oraz alternatywę B – zastosowanie technologii, która kosztuje 
mniej w przeliczeniu na jednostkę produkcji, wybierze zdecydowanie wariant B. Będzie 
tak nawet, gdy uwzględnimy negatywne konsekwencje tego wyboru dla środowiska. Ne-
gatywne konsekwencje tej decyzji nie ograniczą użyteczności (nawet jeżeli osoba decy-
dująca lubi czyste środowisko), ponieważ decydent, dokonując wyboru, postrzega swój 
wpływ na środowisko jako bardzo niewielki. A nawet, gdyby wpływ ten był duży (przy-
kładowo decydentem byłby zarząd wielkiej fabryki), a rozpatrywany podmiot decyzyjny 
miał dodatnie preferencje, jeżeli chodzi o czyste środowisko, wciąż wybrałaby strategię B. 
Dzieje się tak dlatego, że wybór alternatywy A, w obliczu istniejącej konkurencji na rynku 
i istniejącego ryzyka braku współpracy (znanym jako tzw. dylemat więźnia21) naraziłyby 
ją na jeszcze większe straty niż sam koszt bardziej prośrodowiskowej technologii, zwią-
zanej z utratą pozycji na rynku. Zatem utrzymanie modelu człowieka homo oeconomicus 
i jednocześnie realizowanie polityki rozwoju zrównoważonego, jest możliwe tylko po-
przez wprowadzenie przez rządzących różnych reguł, które uwzględniają sposób zacho-
wania człowieka, opisany przez ten model, a więc orientację jednostki na maksymalizację 

18  Człowiek ekonomiczny jest obrazem bardzo silnie zmaskulinizowanym, nie uwzględniającym perspektywy gender. 
 M.A. Ferber, J.A. Nelson, Beyond economic man: feminist theory and economics, The University of Chicago Press, Chicago 
1993; R.R. Nelson, Evolutionary Perspectives on Economic Growth, (w:) K. Dopfer, Evolutionary economics, Kluwer Acad. 
Publ., Boston 2001.
19  Założenia dotyczące zachowania człowieka ekonomicznego to: maksymalizacja użyteczności, stałe niezmieniające się 
pod wpływem otoczenia preferencje, egoistyczne, a nie altruistyczne zachowanie i racjonalny wybór.
20  Przypomina to sytuację z systemem ptolomejskim, który mógł być utrzymany jedynie przez dodawanie kolejnych 
założeń, co było jedną z przyczyn zastąpienia go przez nowy – kopernikański.
21  Chociaż w dylemacie więźnia jasno widać, że najbardziej efektywną strategią jest strategia kooperacji, to jednak 
więźniowie wybierają strategię konkurencyjności, a nie współpracy, gdyż chcą uniknąć ryzyka – jest to zgodne z założeniami 
przyjętymi o człowieku ekonomicznym.

Szczecin_2012_II-t.3.indd   193 2012-11-28   14:58:40



194 ZNACZENIE MODELU CZŁOWIEKA DLA POLITYKI...

użyteczności. Według teoretyków22, zwiększenie kosztów decyzji niekorzystnych dla śro-
dowiska ma sprawić, że człowiek ekonomiczny wybierze zachowania etyczne i prośro-
dowiskowe. Z podobną sytuacją mamy do czynienia, rozpatrując zagadnienie równości 
społecznej. Człowiek ekonomiczny, decydując się na maksymalizację użyteczności, nie 
ma interesu w pomaganiu innym, ponieważ redukuje to jego użyteczność. Jeżeli nawet 
zdecydujemy się na wprowadzenie dodatkowych działań regulujących podatki, to zgodnie 
z tym modelem użyteczność człowieka ekonomicznego spada i powstaje strata efektyw-
ności (renty ogólnej składającej się  z renty konsumenta i producenta). Oczywiście ist-
nieją podejścia próbujące ulepszyć ten uproszczony model człowieka23. Te jednak próby 
nie rozwiązują skutecznie problemu i są poddawane krytyce przez heterodoksyjne szkoły 
ekonomiczne. Szukając alternatywy dla „człowieka ekonomicznego”, warto przyjrzeć się 
zatem koncepcjom człowieka proponowanym przez szkoły heterodoksyjne tj. ekonomii 
ekologicznej, buddyjskiej, czy humanistycznej.

Model człowieka ekologicznego, postrzeganego jako część systemu ekologicznego 
może być lepszą podstawą do rozwiązywania problemów zrównoważonego rozwoju. Jego 
niewątpliwą zaletą jest większa zgodność z rzeczywistością. Wykazały to liczne badania 
empiryczne, z których wynika, że człowiek nie zachowuje się wyłącznie egoistycznie, ale 
także altruistycznie. Ekologiczny człowiek nie jest zorientowany na osiągnięcie maksy-
malnej użyteczności, ale szczęścia (lub well-being), które zależy jedynie częściowo od 
produkcji i konsumpcji24. Z tego powodu ekologiczna ekonomia wprowadza koncepcję 
tzw. proceduralnej użyteczności, która oznacza przyjemność osiąganą z robienia czegoś, 
a nie jedynie z posiadania czegoś25. Bycie jest dla człowieka ważniejsze od posiadania26. 
Ekologiczna ekonomia postrzega człowieka nie tylko jako istotę konkurencyjną (jak to 
czyniła ekonomia neoklasyczna), ale także jako istotę kooperatywną. Podkreśla się tutaj, 
że oba te typy zachowań były konieczne w walce człowieka o przeżycie w procesie ewolu-
cji. Model człowieka jest zatem kombinacją homo reciprocans i homo oeconomicus. Dzie-
lenie się majątkiem z innymi oraz ochrona środowiska nie zmniejszają szczęścia ludzi, ale 
przeciwnie czynią ich szczęście jeszcze większym.

Kolejnym modelem, który warto rozpatrzyć jest obraz człowieka wprowadzony przez 
ekonomię humanistyczną i buddyjską27. Wspólną płaszczyzną dla obu modeli człowie-
ka w ekonomii buddyjskiej i humanistycznej jest rozróżnienie między „pragnieniami” 

22  Takich jak np. Homan – twórca etyki ekonomicznej. K. Homann, F. Blome-Drees, Wirtschafts- und Unternehmensethik, 
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1992.
23  Uwzględnienie ekologicznych problemów przy jednoczesnym zachowaniu podstawowych założeń dotyczących człowieka 
ekonomicznego, między innymi poprzez wprowadzenie do modelu ceny za dobra wolne i nawet próbę ekonomizacji 
pewnych wartości, A. Horodecka, Problem definiowania dobrobytu i wartości w ekonomii i jego znaczenie dla polityki 
gospodarczej, (w:) J. Stacewicz (red.), Polityka gospodarcza w świetle kryzysowych doświadczeń, Oficyna Wydawnicza 
SGH, Warszawa 2011.
24  Powyżej pewnego poziomu konsumpcji poczucie szczęśliwości nie wzrasta wraz z rosnącą produkcją czy konsumpcją- 
jest to tzw. paradoks Easterlina, R.A. Easterlin, Does Economic Growth Improve the Human Lot?, (w:) P.A. David,  
M.W. Reder, Nations and Households in Economic Growth: Essays in Honor of Moses Abramovitz, Acad. Pr., New York 
1974.
25  M. Benz, The Relevance of Procedural Utility for Economics, (w:) B. Frey, A. Stutzer, Economics and Psychology: 
A Promising New Cross-Disciplinary Field, MIT Press, Cambridge 2007. Akerlof i Kranton zauważają, że „ponieważ 
poczucie tożsamości jest tak podstawowe dla zachowania, wybór tożsamości może istotnie wpływać na ekonomiczne 
decyzje podejmowane przez ludzi. Jednostki mogą – mniej lub bardziej świadomie – wybierać kim chcą być”, G.A. Akerlof, 
R.E. Kranton, Identity Economics: How Our Identities Shape Our Work, Wages, and Well-Being, Princeton University Press, 
Princeton 2010.
26  Empiryczne badania pokazują, że faktycznie dla ludzi zdecydowanie ważniejsze są wzajemne relacje niż samo posiadanie, 
H.E. Daly, J. Farley, Ecological Economics: Principles and Applications, Island Press, 2010. 
27  P.A. Payutto, Buddhist Economics, a Middle Way for the market place, Buddhadhamma Foundation, Bangkok 1994;  
E.F. Schumacher, Small is beautiful: a study of economics as if people mattered, Blond and Briggs, 1973.
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(wants), które są nieograniczone (w buddyzmie określane mianem tanha) i „potrzebami” 
(needs, w buddyzmie – chanda), które, gdy są zaspokojone prowadzą do ukształtowania 
się potrzeb wyższych, a w konsekwencji – rozwoju. Analizując piramidę Maslowa28 moż-
na dokonać rozróżnienia między potrzebami deficytowymi (deficiency needs – D-Needs) 
i potrzebami bytowymi, związanymi z istnieniem (beeing needs – B-Needs). Model ten 
stał się podstawą rozważań ekonomii humanistycznej. W ekonomii buddyjskiej przyjmuje 
się, że człowiek może uniknąć  cierpienia i osiągnąć szczęście, jeżeli zrozumie prawdziwą 
naturę pragnień (tanha) i je przezwycięży. Człowiek osiąga szczęście, jeżeli w swoim ży-
ciu będzie dążył do zaspokojenia potrzeb, a nie nieograniczonych pragnień. Kierując się 
motywacją płynącą z chanda, człowiek wie, kiedy jego potrzeby (np. łaknienia) zostały 
zaspokojone i unika nadkonsumpcji, która jest konsekwencją motywów płynących z tan-
ha29. Z podobną sytuacją mamy do czynienia w przypadku człowieka humanistycznego30, 
który zaspokaja swoje potrzeby wspinając się kolejno po szczeblach piramidy Maslowa. 
Dochodząc do jej ostatniego szczebla (samorealizacji), człowiek ma wciąż możliwość 
rozwoju siebie. Ekonomia buddyjska i humanistyczna postrzega człowieka jako zmierza-
jącego w kierunku szczęścia poprzez samorozwój, a nie rozdmuchiwanie nadmiernych 
pragnień. Ochrona środowiska, nawet gdy kosztuje, pomaga człowiekowi w osiągnięciu 
szczęścia. Podobnie też człowiek dzieląc się swoim dobrobytem z innymi zamiast tracić, 
zyskuje i jest to całkiem naturalna rzecz prowadząca człowieka do następnego etapu roz-
woju i szczęścia31. 

Wreszcie istnieje model człowieka, który łączy różne omówione do tej pory nowe 
elementy w obrazie człowieka. Jest to model homo sustinens32, a więc człowieka żyjące-
go w zgodzie z wymogami zrównoważonego rozwoju, a więc odpowiedzialnego, zdolne-
go od myślenia sieciowego i do przewidywania przyszłych sytuacji, kooperatywnego, 
kreatywnego i zdolnego do uczenia się, posiadającego wolną wolę. Wychodzi się tu od 
podstawowych charakterystyk człowieka, do których należą wg Siebenhűnera33 – twór-
cy modelu: kooperacja i komunikacja, uczenie się i kreatywność, moralna odpowie-
dzialność i motywacja wewnętrzna. Model ten posiada cechy normatywne, wyróżniając 
możliwości i cechy człowieka, jak i pozytywne, gdyż bada realne możliwości sprostania 
wyżej wymienionym wymogom zrównoważonego rozwoju, przyjmując perspektywę 
transdycyplinarną. Rozpatruje się tu także polityczne wnioski wynikające z przyjęcia 
takiego modelu 34.

28  A.H. Maslow, A Theory of Human Motivation, “Psychological Review” 1943, No. 50/4, s. 370-396.
29  Przykładowo człowiek spożywa jedzenie tylko w takich ilościach i takiej jakości, która jest potrzebna do wyżywienia 
jego ciała, nie ulegając motywom pochodzącym z tanha – jedzeniu dla przyjemności jedzenia, prowadzącego często do 
spożywania większej ilości niż to jest wskazane dla zdrowia.
30 M.A. Lutz, K. Lux, The challenge of humanistic economics, Benjamin/Cummings Pub. Co., 1979; M. Cook, Humanistic 
Economics: An Analysis of the Development, Application and Weaknesses of Value-based Economics, 2001; M.A. Lutz,  
K. Lux, Humanistic economics: the new challenge, Bootstrap Press, 1988; B.C. Beaudreau, A humanistic theory of economic 
behavior, ‘”Journal of Socio-Economics” 2012, No. 41/2, s. 222-234.
31  Ekonomia buddyjska rozróżnia między trzema celami: podstawowym celem – rozsądnym materialnym komfortem 
i ekonomicznym bezpieczeństwem, celem pośrednim – umysłowym dobrobytem i ostatecznym celem – wewnętrzną 
wolnością.
32  A. Horodecka, Funkcje obrazu człowieka w ekonomii, w: J. Stacewicz, Pomiędzy polityką stabilizacyjną i polityką 
rozwoju, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
33  B. Siebenhüner, Homo sustinens –  towards a new conception of humans for the science of sustainability, “Ecological 
Economics” 2000, No. 32, s. 15-25.
34  B. Siebenhüner, Homo sustinens, Metropolis-Verl., Marburg 2001.
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Wnioski

Polityczne implikacje dla polityki zrównoważonego rozwoju

Jakie wnioski dla polityki zrównoważonego rozwoju można wyciągnąć z zaprezento-
wanych koncepcji człowieka: ortodoksyjnych (homo oeconomicus) i heterodoksyjnych 
(jak np. homo sustinens, który łączy w sobie cechy wyróżnione przez inne wymienione 
heterodoksyjne szkoły ekonomiczne)?  

Polityka zrównoważonego rozwoju realizowana na podstawie modelu homo oeconomi-
cus koncentruje się na tworzeniu zaleceń bazujących na bodźcach, zgodnie z ideą ekono-
mii neoklasycznej (ludzie reagują na bodźce i zmieniają swoje zachowanie widząc szansę 
na zwiększenie swojej użyteczności, czyli np. pod wpływem zwiększenia kar za zanie-
czyszczenie). Jednak takie bodźce wydają się nie działać skutecznie i nie są rozsądne bio-
rąc pod uwagę empiryczne badania dotyczące natury człowieka. Nie są w stanie zapewnić 
wystarczającej motywacji u ludzi i w rezultacie nie postępują oni w zgodzie z zasadami 
zrównoważonego rozwoju35.

Natomiast polityka zrównoważonego rozwoju oparta na modelu homo sustinens kry-
tycznie odnosi się do samych regulacji, argumentując, że rozwój zrównoważony może 
być osiągnięty tylko wtedy, kiedy człowiek rozwinie w sobie pewne cechy, możliwości 
i potencjał. Ekonomiści i inni naukowcy mówią w tym kontekście o rozwinięciu etosu 
zrównoważonego rozwoju, jako modelu tego rozwoju. Osobisty rozwój zwłaszcza kom-
petencji społecznych, emocjonalnych i związku z naturą jest podstawowym wymogiem 
wszechstronnego zrozumienia zrównoważonego rozwoju. Ludzie muszą się nauczyć 
wzajemnej komunikacji i kooperacji w swoich dążeniach do poprawy środowiskowej 
i społecznej36. Podstawą powinna być osobista emocjonalna i racjonalna relacja do natury 
i moralna odpowiedzialność za przyszłe pokolenia. Te wymogi wyprowadzone norma-
tywnie są potwierdzone przez spostrzeżenia płynące z ewolucyjnej biologii, neurobiologii 
i psychologii. Przyjęcie obrazu człowieka homo sustinens, tak istotnie różniącego się od 
homo oeconomicus, ma poważne konsekwencje dla polityki zrównoważonego rozwoju, 
zwłaszcza jeżeli chodzi o sposób tworzenia instytucji i instrumentów (które powinny 
uwzględniać emocjonalne aspekty oraz moralny i komunikacyjny wymiar człowieka). 
Realizowanie polityki zrównoważonego rozwoju opartej na koncepcji człowieka homo 
sustinens wymaga traktowania zrównoważonego rozwoju jako procesu społecznego ucze-
nia się, wzmocnionego poprzez osobistą odpowiedzialność i emocjonalne więzy z naturą 
i innymi ludźmi37.

35  Niektóre monografie i opracowania wymieniają wśród instrumentów polityki gospodarczej także taki instrument jak 
moral susasion, O. Issing, H. Berg, Allgemeine Wirtschaftspolitik, Vahlen, München 1993, s. 16; A. Horodecka, Ewolucja 
celów polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
36  B. Siebenhüner, Homo sustinens –  towards a new conception of humans for the science of sustainability, “Ecological 
Economics” 2000, No. 32, s. 15-25.
37  T. Meppem, Gill, R., Planning for sustainability as a learning concept “Ecological Economics” 1998, No. 26/2,  
s. 121-137. Zwróćmy uwagę na to, że więzy te – przede wszystkim emocjonalne więzy z innymi ludźmi wpływające na 
sposób zachowania ludzi – były podkreślane przez ojca ekonomii Adama Smitha w jego dziele poświęconym teorii uczuć 
moralnych.
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Podsumowanie

Przyszłość polityki zrównoważonego rozwoju zależy w dużym stopniu od mode-
lu człowieka. Jest on podstawą teorii ekonomii i w konsekwencji polityki gospodarczej 
i (w ramach swojej normatywnej funkcji) wpływa na realne zachowanie człowieka – za-
równo konsumenta jak i producenta, jak też na państwo – odpowiedzialne m.in. za poli-
tykę zrównoważonego rozwoju. W przedstawionej analizie wykazano, że polityka gospo-
darcza oparta na modelu neoklasycznym homo oeconomicus nie jest w stanie zrealizować 
celów zrównoważonego rozwoju, bez jednoczesnego zmniejszenia użyteczności jednost-
ki. Ponieważ człowiek ekonomiczny z własnej woli nie osiągnie celów zrównoważone-
go rozwoju (gdyż kieruje się maksymalizacją użyteczności), konieczna staje się polityka 
bodźcowa realizowana przez państwo, korygująca egoistyczne wybory człowieka, po-
mniejszając jednakże użyteczność wyborów indywidualnych38. 

Inaczej jest w przypadku polityki gospodarczej opartej na heterodoksyjnych modelach 
człowieka (opracowanych np. w ekonomi ewolucyjnej, humanistycznej, buddyjskiej). 
Człowiek w świetle tych teorii jest szczęśliwszy działając na rzecz zrównoważonego roz-
woju. Aby jednak mógł dokonywać wyborów zwiększających poziom jego szczęśliwości 
konieczna jest aktywna polityka państwa nastawiona na wspieranie procesów ustawiczne-
go uczenia się, na edukację i poprzez aktywację społecznych procesów. Polityczne impli-
kacje płynące z tego obrazu człowieka oznaczają konieczność zmiany instrumentów sto-
sowanych w polityce zrównoważonego rozwoju – zamiast regulacji (polityki bodźcowej 
opartej na systemie kar i nagród), więcej miejsca powinno się stworzyć dla motywacji, 
edukacji i dyskursu, a zamiast decyzji podejmowanych centralnie, więcej miejsca dla de-
cyzji lokalnych. 
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Importance of the Model of Human Being the Policy of Sustainable 
Development

Summary

The model/image of human being is a fundamental element of economic theories and, therefore, 
the economic policy, too. The policy of sustainable development is considered to be a very crucial 
part of the economic policy especially for developed countries, which oblige themselves to pursuit 
goals within this policy in long-term strategies. The aim of this article is to investigate what im-
age of man is the best one for the foundations of economics, which build a basis for creating the 
policy of sustainable development. In order to reach this goal, the neoclassical human image will 
be confronted with some new images of man suggested by the heterodox economics. Therefore, 
in the introductory part, the issues concerned the rooting of sustainable development policy are 
explained and terms like sustainable development and image of man are cleared, and the purpose of 
paper made clear. The first part discusses the importance of image of man for the economic theory 
and economics policy and explains the basic functions of image of man. The second part of this 
article is concerned with the theoretical fundaments for the sustainable development policy dealing 
with its deepest roots like image of man. This part deals with the standard and alternative models of 
man and asks questions about their congruency with sustainable policy. The third part is presenting 
different views of man as fundament for the policy of sustainable development and arguments in 
favour of particular image of man are presented. In conclusion, the implications for the sustainable 
development policy resulting from different images of man are compared. 

Keywords: image/model of man, sustainable development policy, heterodox economics, homo 
oeconomicus, homo sustinens.

JEL codes: B55, O44, Q01, Q5

Значение модели человека для политики устойчивого развития

Резюме

Модель/образ человека – фундаментальный элемент экономической теории и, следова-
тельно, экономической политики. Политика устойчивого развития воспринимается как клю-
чевая часть экономической политики, особенно для высокоразвитых стран, которые берут 
на себя обязанность осуществлять ее в рамках долгосрочных стратегий. Цель рассужде-
ний – изучить, какой образ человека является самой лучшей основой для экономии. Чтобы 
достичь этой цели, сопоставили образ человека с другими его моделями, предлагаемыми 
избранными направлениями неортодоксальной экономии. Первая часть статьи посвящена 
значению образа человека для экономической теории и практики и его основным функциям. 
Вторая часть посвящена теоретическим основам политики устойчивого развития, к числу 
которых относят образ человека. В третьей части представлены разные взгляды на человека, 
рассматриваемые в качестве основы политики устойчивого развития. Здесь сравниваются 
аргументы в пользу обоснованности принятия определенного образа человека. В заключе-
ние сравниваются импликации для политики устойчивого развития, вытекающие из разных 
образов человека.

Ключевые слова: модель человека, политика устойчивого развития, неортодоксальная эко-
номия, homo oeconomicus, homo sustinens.

Коды JEL: B55, O44, Q01, Q5
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INFRASTRUKTURA, USŁUGI I POTRZEBY  
JAKO ELEMENTY SPÓJNEGO KSZTAŁTOWANIA 
SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

Streszczenie

Społeczeństwo informacyjne oraz technologie informacyjne i komunikacyjne przyczyniają się 
do tworzenia warunków zrównoważonego rozwoju społeczeństw i gospodarek. Wykorzystanie po-
tencjału ICT wymaga, obok zapewnienia infrastruktury oraz usług świadczonych w sieci, także 
powszechnej akceptacji przez ludzi nowych rozwiązań oraz umiejętności w ich wykorzystaniu. 
Kompleksowy rozwój wskazanych obszarów wymaga koordynacji ze strony państwa. Brak inter-
wencjonizmu skutkuje pogłębianiem się stratyfikacji społecznej. 

Słowa kluczowe: społeczeństwo informacyjne, technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT), 
Agenda cyfrowa, postawy.

Kody JEL: O33

Wstęp

Rozwój społeczeństwa informacyjnego a tym samym pojawienie się i ciągłe dosko-
nalenie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) często przywoływane jest 
w dyskusjach dotyczących kreowania warunków do zrównoważonego rozwoju. Odwo-
łania do ważkiej roli ICT w tym obszarze znaleźć można w wielu publikacjach, jak 
również dokumentach określających działania podejmowane na rzecz zrównoważonego 
rozwoju Unii Europejskiej, a w konsekwencji także w opracowaniach krajów członkow-
skich.

Analiza interakcji pomiędzy szeroko rozumianą technologią teleinformatyczną a roz-
wojem społeczeństw i gospodarek oscylować powinna wokół wzajemnie ze sobą powiąza-
nych trzech obszarów, do których, zdaniem autora, zalicza się: infrastruktura, usługi oraz 
potrzeby. Każdy z wymienionych obszarów wymaga współpracy sektora prywatnego oraz 
państwa. Samorzutny rozwój tych obszarów skutkuje dysproporcjami w ich wewnętrznej 
strukturze. Reguły rynkowe preferują wybrane kierunki zmian. Kompleksowe przekształ-
cenia zarówno poszczególnych obszarów, jak i ich komplementarny rozwój wymaga ko-
ordynacji ze strony państwa, a także koordynacji pomiędzy państwami.

Konstrukcja niniejszego artykułu podporządkowana została układowi wynikającemu 
z zasygnalizowanych obszarów. Autor przyjął za cel wskazanie wybranych aspektów, któ-
re ze względu na dyskryminację przez wolny rynek lub pozostawanie poza zasięgiem 
oddziaływania sektora prywatnego wymagają interwencjonizmu państwowego. Dyskusję 
uzupełniają wyniki osiągane przez nasz kraj w analizowanych zagadnieniach w relacji do 
krajów członkowskich Unii Europejskiej.
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Infrastruktura

Zagadnienie infrastruktury dyskutowane jest z wielu punktów widzenia, akcentując 
różnorodne aspekty związane z tym pojęciem. Intuicyjnie za kluczowy wskaźnik przyjąć 
można dostęp do sieci Internet zarówno obywateli, jak i firm. Obecnie coraz większego 
znaczenia nabiera parametr przepustowości sieci, a tym samym dostępna dla użytkowni-
ków prędkość przesyłu danych. Przekłada się to na możliwość korzystania z coraz bardziej 
wyrafinowanych, multimedialnych i interaktywnych usług. Europejska Agenda Cyfrowa, 
będąca pierwszym z siedmiu elementów Strategii Europa 2020 na rzecz inteligentnego 
i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, stawia za cel uzyska-
nie trwałych korzyści ekonomicznych i społecznych z jednolitego rynku cyfrowego na 
bazie szybkiego i bardzo szybkiego Internetu i interoperacyjnych aplikacjach. Dokument 
zwraca uwagę na konieczność wykorzystania potencjału tkwiącego w ICT dzięki zaistnie-
niu samonapędzającego się cyklu współgrających ze sobą działań. Udostępnienie atrak-
cyjnych treści i usług w interoperacyjnym i ponadgranicznym środowisku internetowym 
pobudzi popyt na większą szybkość i przepustowość, co pociągnie za sobą inwestycje 
w szybsze sieci. Upowszechnienie coraz szybszej infrastruktury otworzy drogę dla inno-
wacyjnych usług opartych na nowocześniejszych sieciach1. Cykl ten pokazano na rysunku 1, 
wskazując jednocześnie siedem najważniejszych przeszkód hamujących rozwój gospo-
darki cyfrowej. 

1  Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów. Europejska agenda cyfrowa, Bruksela 2010, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:PL:PDF [dostęp: 10.3.2012].

Rysunek 1 
Samonapędzający się proces gospodarki cyfrowej

Źródło: Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Europejska agenda cyfrowa, Bruksela 2010.
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Wykres 1 
Dostęp do Internetu w krajach Unii Europejskiej

Źródło: opracowane własne na podstawie danych Eurostatu. Dostęp do Internetu oraz mobilny dostęp do 
Internetu dane za 2010 r., dostęp szerokopasmowy dane za styczeń 2011 r.

Wykres 2 
Koszty 10 minutowych rozmów telefonicznych – lokalnej i krajowej w 2010 roku (w euro)

Źródło: opracowane własne na podstawie danych Eurostatu. 
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Agenda Cyfrowa zakłada, iż do roku 2020 wszyscy Europejczycy będą mieli dostęp do 
Internetu o prędkości 30Mb/s lub większej, natomiast połowa gospodarstw domowych po-
winna mieć dostęp o prędkości przynajmniej 100Mb/s. Jednocześnie dokument wskazuje, 
jako punkt wyjścia, iż jedynie 1% Europejczyków korzysta z szybkich łączy optycznych 
w porównaniu z 12% Japończyków i 15% mieszkańców Korei Południowej.

Kolejnym pojawiającym się w analizach wątkiem jest zagadnienie mobilnego dostępu 
do sieci. I tu zwraca się uwagę na możliwą do uzyskania prędkość. W dostępnych zesta-
wieniach znaleźć można wielkości obrazujące tzw. technologie mobilne trzeciej generacji 
(3G), wśród których dużą popularność zyskał standard Universal Mobile Telecommunica-
tions System (UMTS).

Na wykresie 1 zaprezentowano odsetek obywateli mających dostęp do Internetu 
w domu – ostatni rząd słupków, liczbę linii szerokopasmowych na 100 mieszkańców – 
środkowy rząd oraz odsetek osób mających dostęp mobilny do sieci poza domem oraz pra-
cą. Dane stanowiące źródło wykresu zostały posortowane według pierwszego kryterium, 
ukazując, iż Polska, z przypisaną wartością 54% znajduje się na 20. miejscu wśród 27 kra-
jów członkowskich. Liderzy osiągnęli odsetek na poziomie 88% – Szwecja i Luksemburg 
oraz 89% – Holandia. Na wykresie wyróżniono wartości średnie dla całej UE. Dość za-
skakująca jest pozycja Włoch, będących silną gospodarką o PKB per capita w roku 2010 
na poziomie ok. 26 tys. euro, oscylując w okolicach średniej unijnej. Niewykluczone, że 
przewagę nad Internetem ma towarzyska kultura kraju preferująca kontakty osobiste.

Dostępność infrastruktury oceniana jest zarówno z punktu widzenia jej dostępności 
w sensie obecności czy też pokrycia obszaru geograficznego jak również jej wykorzy-
stywania. W tym drugim ujęciu dostępność w znacznej mierze jest wypadkową kosztów 
i ich akceptowalnego poziomu przez poszczególne profile użytkowników i czynnik ten 
wydaje się mieć większe znaczenie w krajach rozwijających się. Eurostat dysponuje da-
nymi dotyczącymi podstawowej usługi telekomunikacyjnej czyli rozmów telefonicznych. 
Zestawienie to może być z pewnym przybliżeniem ekstrapolowane na inne usługi sektora 
telekomunikacyjnego, świadcząc o poziomie jego rozwoju – nasyceniu, konkurencyjności 
itp. Porównanie kosztów 10-minutowej lokalnej rozmowy telefonicznej (pierwszy rząd 
słupków) oraz 10-minutowej rozmowy krajowej zaprezentowano na wykresie 2. 

Znaczne zróżnicowanie, wahające się od 13 eurocentów w Danii do 77 eurocentów 
w Wielkiej Brytanii za rozmowę lokalną, zaobserwować można także w tym przypadku. 
Polska z wartością 0,51 euro plasuje się wyraźnie powyżej średniej unijnej (0,41 euro). 
Biorąc ponadto pod uwagę siłę nabywczą obywateli nasuwa się wniosek, iż koszt dostępu 
do usług telekomunikacyjnych w Polsce, także internetowych, stanowić może istotny ele-
ment decyzyjny. Dostępność fizyczna oraz ekonomiczna stanowią ważki czynnik obser-
wowanej w naszym kraju stratyfikacji społecznej. Pobieżna analiza wydaje się prowadzić 
do wniosku, iż pozostało jeszcze wiele do zrobienia na drodze do społeczeństwa infor-
macyjnego w Polsce w obszarze dostępności sieci dla ogółu obywateli. Część zagadnień 
wymaga interwencjonizmu państwowego, wyrównującego szanse tam gdzie wolny rynek 
faworyzuje i dyskryminuje pewne grupy społeczne.

Usługi

Funkcjonalność, atrakcyjność czy też efektywność korzystania z sieci jest wypadkową 
dostępnych w niej usług. Usługi mogą mieć charakter czysto rozrywkowy, informacyj-
ny, transakcyjny czy też dotyczyć mogą zagadnień istotnych dla funkcjonowania całych 
społeczności czy wręcz gospodarki. Przyjąć można, że usługi rozrywkowe bądź infor-
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macyjne prezentujące np. oferty czy dostępność produktów i usług bądź też serwisy typu 
Wiki pośredniczące w wymianie informacji dotyczących szerokiego spektrum zagadnień 
rozwijają się „samoczynnie”. Napędzane są motywacją, np. chęcią zysku, właścicieli 
organizacji, których serwisy dotyczą lub ambicjami i potrzebami samorealizacji twór-
ców usług niekomercyjnych. Bądź jednym i drugim, jak ma to często miejsce w modelu  
Web 2.0, oddzielającym autorów/właścicieli odpowiedzialnych za funkcjonowanie ser-
wisów od dostarczycieli treści, czyli użytkowników sieci umieszczających na portalach 
różnego rodzaju informacje. 

Obszar funkcjonujący jako Commerce, związany z realizacją transakcji handlowych, 
pomimo pewnych przeciwności także cechuje się dynamicznym rozwojem. Zwraca 
się uwagę na potrzebę zintegrowanych działań legislacyjnych w ramach przełamywa-
nia sztucznych barier ograniczających cyfrowy handel międzynarodowy, np. dotyczący 
ograniczeń sprzedaży zawartości multimedialnych (muzyka, filmy) do innych krajów ze 
względu na prawa autorskie o różnym brzmieniu w poszczególnych częściach świata. 
Oczekuje się również podjęcia stanowczych działań na arenie międzynarodowej zwią-
zanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem w świecie cyfrowym. Tematy te są identy-
fikowane i formalizowane w działaniach Unii Europejskiej. Jako przykład podać można 
inicjatywy Digital Single Market oraz Trust and Security realizowane w ramach Agendy 
Cyfrowej.

Niewątpliwie istotnym zagadnieniem związanym z wyzwalaniem potencjału ICT o sze-
rokim oddziaływaniu jest e-administracja, rozumiana, dość ogólnikowo, jako stosowanie 
technologii teleinformatycznej w administracji publicznej. Pociąga za sobą konieczność 
przemodelowania procesów zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Zmiany organi-
zacyjne skutkują nowymi potrzebami kompetencyjnymi w stosunku do pracowników, jak 
również osób spoza urzędu, którym proponuje się nowe, elektroniczne formy kontaktu 
i realizacji spraw. Unijny monitoring rozwoju e-administracji obejmuje m.in. analizy 20 
podstawowych usług administracyjnych, wśród których wydzielono 4 grupy: generowanie 
przychodów (w tym podatki czy cła), rejestry (samochody, firmy, urodzenia i stan cywilny 
itp.), usługi zwrotne (zdrowie, pośrednictwo pracy itp.) oraz pozwolenia i licencje (bu-
dowlane, paszporty, edukacyjne itp.). W ostatnich latach obserwuje się wyraźny wzrost 
liczby usług administracyjnych realizowanych w pełni on-line, tzn. bez konieczności ko-
rzystanie z innych niż cyfrowych dróg przepływu informacji, włączając w to także odbiór 
decyzji urzędowych.

Na wykresie 3 zaprezentowano odsetek usług e-administracji dla obywateli oraz dla 
biznesu dostępnych w pełni on-line w poszczególnych krajach członkowskich oraz warto-
ści średnie UE. Dane uporządkowane są rosnąco według dostępności usług dla mieszkań-
ców. Polska plasuje się na średnim unijnym poziomie w dostępności usług dla przedsię-
biorców. Widoczne jest natomiast znaczne opóźnienie w stosunku do pozostałych krajów 
w digitalizacji usług dla obywateli. Znaleźć można opinie, iż w ostatnich latach Polska 
dokonała znaczącego postępu w kształtowaniu tej części gospodarki cyfrowej2. Jednocze-
śnie użytkownicy wskazują na niewielki poziom satysfakcji w korzystaniu z dostępnych 
rozwiązań, wyrafinowanie czy też kompleksowość serwisów pozostawia wciąż wiele do 
życzenia3.

2  Zob. m.in.: B. Lorincz et al., Smarter, Faster, Better eGovernment. 8th Benchmark Measurement, European Commission 
Directorate General for Information Society and Media, 2009, 
http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/benchmarking/egov_benchmark_2009.pdf [dostęp: 09.03.2012].
3  Ibidem, s. 5 i dalsze oraz s. 120-121.
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Wykres 3 
Odsetek 20 podstawowych usług e-administracji dostępnych w pełni on-line w 2009 
roku (w %)

Źródło: opracowane własne na podstawie: ICT Country Profiles, Commission staff working document, volume 2, 
Brussels, 17.5.2010, http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/documents/countryprofiles.pdf

Wykres 4 
Odsetek obywateli i przedsiębiorców korzystających z e-administracji w 2010 roku (w %)

Źródło: jak w wykresie 1.
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Dostępność usług przekłada się na korzystanie z nich. Stąd widać wyraźne dyspropor-
cje pomiędzy obywatelami i przedsiębiorcami, którzy wchodzili w interakcje z urzędami 
w świecie cyfrowym. Często kanały cyfrowe stają się obligatoryjne dla przedsiębiorców, 
jak ma to miejsce np. w zmianie zasad obsługi dokumentów i wymiany informacji z Za-
kładem Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku usług dla ludności, obok rozwiązań cy-
frowych, pozostawia się tradycyjne formy kontaktu i realizacji spraw urzędowych.

Wykresy 3 i 4 w przypadku Polski ukazują bardzo zbliżone wartości, na uwagę zasłu-
guje wysoki stopień korzystania przez polskich przedsiębiorców z usług e-administracji 
– 89%. Czynnikiem motywującym są tu z pewnością niższe koszty transakcyjne.

Biorąc pod uwagę założenia Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce 
do roku 20134, w ramach której jednym z trzech strategicznych obszarów rozwoju jest 
państwo, w tym wzrost dostępności i efektywności usług administracji publicznej dzięki 
wykorzystaniu ICT, spodziewać się należy dalszych dynamicznych zmian we wdrażaniu 
narzędzi cyfrowych.

Potrzeby

Dyskusje dotyczące dostępności infrastruktury oraz oferowanych w sieci usług nie są 
kompletne w kontekście budowy społeczeństwa informacyjnego i zrównoważonego roz-
woju bez identyfikacji potrzeb i motywacji oraz umiejętności obecnych i potencjalnych 
użytkowników sieci.

Opierając się na danych mówiących, iż w Polsce ponad 90% osób korzysta z sieci 
w domu analiza przyczyn braku dostępu do Internetu w domu wydawać się może zbieżna 
z przyczynami niekorzystania z sieci w ogóle. Wśród głównych powodów braku dostę-
pu do Internetu ponad 53% gospodarstw, w których nie wykorzystuje się sieci wymienia 
brak takiej potrzeby, 30% wskazuje na brak umiejętności, dopiero na kolejnym miejscu 
pojawia się zbyt wysoki koszt sprzętu (26% gospodarstw) oraz zbyt wysoki koszt dostępu 
(21%)5. Postawić można więc hipotezę, iż poziom partycypacji ludzi w e-społeczeństwie 
jest w istotny sposób determinowany reprezentowanymi postawami, nie natomiast, jak 
jest to często akcentowane, głównie dostępnością infrastruktury. Brak potrzeby oraz brak 
umiejętności rośnie wraz z pogarszaniem się sytuacji materialnej. Osoby znajdujące się 
w gorszej sytuacji finansowej częściej traktują Internet jako zbędny, a jednocześnie mniej 
znany, co po części tłumaczy mechanizm kształtowania postaw. Ustalając priorytety go-
spodarowania ograniczonymi zasobami najczęściej nie postrzegają ICT jako szansy czy 
sposobu budowania własnego potencjału, lecz jako coś zbędnego znajdującego się poza 
ich obszarem zainteresowań. Sytuacja materialna jest skorelowana z wykształceniem, do-
świadczeniem i umiejętnościami, co wzmaga dodatkowo obawy przed nowym i niezna-
nym.

Tym samym obok rozwijania dwóch poprzednio sygnalizowanych obszarów, nie nale-
ży zapominać o ludziach, ich umiejętnościach i obawach. Koordynując rozwój ICT uwagę 
powinno się przykładać także do aspektów społecznych, edukacyjnych, kulturowych czy 

4  Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
Warszawa 2008, 
http://www.msw.gov.pl/download/56/6137/Strategia_Rozwoju_Spoleczenstwa_Informacyjnego_w_Polsce.pdf [dostęp: 
12.03.2012].
5 Wykorzystanie technologii informacyjno-(tele)komunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych 
w 2010 r., GUS, Warszawa 2011, 
http://www.stat.gov.pl/gus/5840_wykorzystanie_ict_PLK_HTML.htm [dostęp: 12.03.2012].

Szczecin_2012_II-t.3.indd   206 2012-11-28   14:58:42



KAROL KUCZERA 207

mentalnych, w ramach których zmiany wymagają najwięcej czasu. Jak pisze Morbitzer: 
„społeczeństwo informacyjne to społeczeństwo rozwoju, nie należy zatem spodziewać się 
w tych obszarach żadnej stabilizacji”6.  Wydaje się, iż stosunkowo łatwo zmiany wprowa-
dzać w obszarze technologicznym, największą trudność natomiast obserwuje się w obsza-
rze akceptacji i absorpcji nowych narzędzi przez ludzi, wśród których znaczna część ceni 
sobie właśnie stabilizację. Amerykański pisarz, socjolog i futurolog A. Toffler, zajmujący 
się m.in. zagadnieniami cyfrowej rewolucji, zwraca uwagę, iż „analfabetami XXI wieku 
nie będą ci, którzy nie potrafią czytać i pisać, ale ci, którzy nie będą potrafili się uczyć, 
oduczać i uczyć na nowo”7. „Internet wzmacnia istniejący status quo. (…) może pogłę-
biać się przepaść między posiadającymi władzę i pozbawionymi władzy w społeczeństwie 
(…) użytkownicy Internetu (…) są odzwierciedleniem społeczeństwa w najważniejszych 
demograficznych wymiarach (…) Internet przedłuża raczej, niż redukuje różnice między 
posiadającymi i nieposiadającymi (…). Grupy społecznie upośledzone mogą nie mieć po-
nadto wystarczającej wiedzy ogólnej, środków finansowych i wiedzy technicznej, aby 
posługiwać się Internetem”8. Wypowiedzi te i wiele innych w podobnym tonie uzasadniają 
konieczność dostrzegania postaw oraz potrzeb i w pewnych obszarach wpływania na nie 
jeśli realizowane maja być postulaty zrównoważonego rozwoju.

Podsumowanie

Rozwój społeczeństwa informacyjnego dzięki m.in. zapewnieniu łatwego dostępu do 
informacji przyczynić się ma do niwelowania różnic społecznych oraz przezwyciężania 
wielu barier i niedoskonałości obecnych w erze industrialnej. Wydaje się jednak, iż w dal-
szym ciągu aktualne są zagrożenia, na które zwrócono uwagę w Raporcie Bangemanna9 
otwierającym w Europie dyskusję nt. nowego kształtu społeczności europejskiej. Postulat 
„sprawiedliwego dostępu do infrastruktury” postrzegany powinien być w szerokim zna-
czeniu. Obok rozwoju infrastruktury, oferowania usług o coraz większej funkcjonalności 
nie powinniśmy tracić z pola widzenia także ludzi, szczególnie tych, którzy z różnych 
względów zostają dotknięci wykluczeniem społecznym. Obserwujemy zacieranie się po-
działu na rzeczywistość realną i wirtualną (cyberprzestrzeń)10. Świat „wirtualny” to w du-
żej części świat „realny” wspomagany technologicznie11. Nasza rzeczywistość staje się 
z każdą chwilą bardziej wirtualna i tracimy możliwość wyboru, czy chcemy się w tę wir-
tualność zagłębić czy nie. Wybór dotyczy raczej tego, na ile jesteśmy częścią zmieniającej 
się rzeczywistości, w jakim stopniu nadążamy za jej dynamiczną ewolucją.

Cellary zwraca uwagę, że wykluczenie pociąga za sobą podwójną frustrację: wyklu-
czonych, bo czują się gorsi i bez nadziei na przyszłość oraz aktywnych, bo czują się wyko-
rzystywani utrzymując wykluczonych. Wykluczeni zaczynają się sami izolować, rządzić 
własnymi prawami i żyć własnym życiem, przestają rozumieć reguły otaczającego świata 

6  J. Morbitzer, Od maszyn dydaktycznych do mikrokomputerów i Internetu, (w:) J.Morbitzer (red.), Komputer w edukacji, 
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2005.
7  A.Toffler, Szok przyszłości, Zysk i S-ka, Poznań 1998.
8  E. Magaczewska, T. Mastyk, Miejski ratusz w globalnej wiosce. Charakter aktywności obywatelskiej w społeczeństwie 
obywatelskim, (w:) L. Haber, S. Jędrzejewski (red.), Co łączy, co dzieli Polaków, czyli społeczeństwo informacyjne 
w działaniu, KUL, Lublin 2008, s. 229.
9  M. Bangemann i inni, Zalecenia dla Rady Europejskiej. Europa i społeczeństwo globalnej informacji, Bruksela 1994,  
kbn.icm.edu.pl/gsi/raport.html [dostęp: 05.03.2012].
10  D. Batorski, K. Olechnicki, Wprowadzenie do socjologii Internetu, „Studia Socjologiczne” 2007, nr 3.
11  E. Magaczewska, T. Mastyk, op. cit., s. 231
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zarówno wymagania, jak i prawa i możliwości12. Tym bardziej więc dążenie do pogodzenia 
aspektów technicznych (infrastruktura), logicznych (usługi) oraz potrzeb prezentowanych 
przez ludzi oraz wspierania procesów nabywania nowych umiejętności wydaje się być 
we wspólnym interesie. Tworząc warunki do zrównoważonego rozwoju nie powinniśmy 
zapominać o zrównoważeniu aspektów budowy cyfrowej Europy i świata, aby osiągać 
szerokie spektrum korzyści eliminując podziały społeczne.

Bibliografia

Bangemann M. i inni, Zalecenia dla Rady Europejskiej. Europa i społeczeństwo globalnej informa-
cji, Bruksela 1994, kbn.icm.edu.pl/gsi/raport.html

Batorski D., Olechnicki K., Wprowadzenie do socjologii Internetu, „Studia Socjologiczne” 2007, nr 3.
Cellary W., Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego. Raport UNDP o rozwo-

ju społecznym, http://www.kti.ue.poznan.pl/specials/nhdr2002/dokumenty/cellary_poznan.pdf 
Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Ko-

mitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Europejska agenda cyfrowa, Bruksela 
2010, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:PL:PDF

Lorincz B. et al., Smarter, Faster, Better eGovernment. 8th Benchmark Measurement, European 
Commission Directorate General for Information Society and Media, 2009, 
http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/benchmarking/egov_bench-
mark_2009.pdf 

Magaczewska E., Mastyk T., Miejski ratusz w globalnej wiosce. Charakter aktywności obywatel-
skiej w społeczeństwie obywatelskim, (w:) Haber L., Jędrzejewski S., (red.), Co łączy, co dzieli 
Polaków, czyli społeczeństwo informacyjne w działaniu, KUL, Lublin 2008.

Morbitzer J., Od maszyn dydaktycznych do mikrokomputerów i Internetu, (w:) Morbitzer J. (red.), 
Komputer w edukacji, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2005.

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013, Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych i Administracji, Warszawa 2008, 
http://www.msw.gov.pl/download/56/6137/Strategia_Rozwoju_Spoleczenstwa_Informacyjnego-
_w_Polsce.pdf 

Toffler A., Szok przyszłości, Zysk i S-ka, Poznań 1998.
Wykorzystanie technologii informacyjno-(tele)komunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospo-
darstwach domowych w 2010 r., GUS 2011, 
http://www.stat.gov.pl/gus/5840_wykorzystanie_ict_PLK_HTML.htm

Infrastructure, Services and Needs as Parts of Coherent Building  
of the Information Society

Summary

The information society together with information and communication technology contributes 
to creating conditions for sustainable development of societies and economies. In addition to pro-
viding technical infrastructures and services available via the net, exploitation of the potential of 

12  W. Cellary, Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego. Raport UNDP o rozwoju społecznym, 
http://www.kti.ue.poznan.pl/specials/nhdr2002/dokumenty/cellary_poznan.pdf  [dostęp: 05.03.2012].
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ICT requires also that the new tools are universally accepted and people are skilled in their use. 
Integrated development of the above-mentioned areas needs coordination by the State. Lack of 
interventionism results in deepening of the social stratification.

Key words: information society, information and communication technology (ICT), Digital Agen-
da, attitudes.

JEL codes: O33

Инфраструктура, услуги и потребности как элементы 
последовательного формирования информационного общества

Резюме

Информационное общество, а также информационные и коммуникационные техноло-
гии способствуют формированию условий устойчивого развития обществ и экономик. Ис-
пользование потенциала ИКТ (англ. ICT) требует, наряду с обеспечением инфраструктуры 
и услуг, предоставляемых в сети, также повсеместного одобрения людьми новых решений  
и умения использовать их. Комплексное развитие указанных областей требует координа-
ции со стороны государства. Отсутствие интервенционизма ведет к углублению социальной 
стратификации. 

Ключевые слова: информационное общество, информационные и коммуникационные тех-
нологии (ICT), цифровая повестка дня, отношения.

Коды JEL: O33
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WSPARCIE SPOŁECZNE JAKO ELEMENT 
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SPOŁECZNEGO

Streszczenie

Wsparcie społeczne definiowane jest jako powszechnie oczekiwana pomoc dostępna dla jed-
nostki lub grupy w sytuacjach trudnych, stresowych, przełomowych, których same nie są w stanie 
przezwyciężyć. Ten szczególny sposób i rodzaj pomocy ma służyć mobilizacji sił po to, by móc 
radzić sobie ze swoimi problemami. Celem rozważań jest wskazanie i podkreślenie roli wsparcia 
społecznego w funkcjonowaniu współczesnego społeczeństwa i korzyści, które mogą wypływać 
na zrównoważony rozwój społeczny. Niezależnie od wyników różnych badań podkreślić należy, 
iż wsparcie społeczne, którego doświadczamy ze strony naszej rodziny, przyjaciół i współpracow-
ników ma znaczący wpływ na naszą kondycję psychofizyczną, co stanowi kolejne świadectwo 
społecznej natury człowieka.

Słowa klucze: wsparcie społeczne, sieci społeczne, 

Kody JEL: J24

Wstęp

Termin „wsparcie społeczne” pojawił się w literaturze w latach 70. XX wieku 
w wyniku wzrostu zainteresowania badaczy grupami narażonymi na stres, uzależnienia 
i choroby. Mimo że termin ten funkcjonuje od wielu lat, nadal brak jest jednoznacznej 
jego definicji. Wsparcie społeczne bywa określane jako aktywna interakcja pomiędzy 
osobą wspierającą i wspieraną. W trakcie danej interakcji następuje jednostronna lub 
dwustronna wymiana emocjonalna, informacyjna, instrumentalna i materialna. Wielu 
badaczy definiuje wsparcie społeczne jako powszechnie oczekiwaną pomoc dostępną 
dla jednostki lub grupy w sytuacjach trudnych, stresowych, przełomowych, których 
sami nie są w stanie przezwyciężyć. Ten szczególny sposób i rodzaj pomocy ma słu-
żyć mobilizacji sił po to, by móc radzić sobie ze swoimi problemami. Celem rozważań 
jest wskazanie i podkreślenie roli wsparcia społecznego w funkcjonowaniu współcze-
snego społeczeństwa i korzyści, które mogą wypływać dla zrównoważonego rozwoju 
społecznego. 

W zależności od okoliczności i przeżywanych trudności potrzebujemy różnego ro-
dzaju wsparcia. Podstawą wsparcia społecznego jest sieć społeczna (inaczej: otoczenie 
społeczne lub system wsparcia społecznego jednostki), dzięki której otrzymuje ona róż-
nego rodzaju pomoc w sytuacjach trudnych. Stwierdzono, że brak grupy wsparcia przy 
subiektywnym poczuciu osamotnienia obniża znacznie zarówno odporność psychiczną, 
jak i fizyczną jednostki.
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Wsparcie społeczne i jego rodzaje

Problematyka wsparcia społecznego od szeregu lat stanowi interesujące pole badawcze 
dla naukowców różnych dyscyplin naukowych. Według Z. Jaworowskiej-Obłój i B. Skuzy 
wsparcie społeczne to pomoc dostępna dla jednostki w sytuacjach trudnych, stresowych1. 
Wsparcie społeczne bywa rozpatrywane również w kontekście obiektywnie istniejących 
i dostępnych sieci społecznych, które poprzez fakt istnienia więzi, kontaktów społecznych 
i przynależności pełnią funkcje pomocne wobec osób znajdujących się w trudnej sytuacji2. 
G. Caplan sieci te nazywa systemami oparcia. Systemy te są dla osób w trudnej sytuacji 
źródłem wiedzy o rzeczywistości oraz o samych sobie i umożliwiają zaspokajanie indy-
widualnych potrzeb. G. Caplan podkreśla również niepowtarzalny i osobisty charakter 
związków łączących daną osobę z innymi ludźmi, członkami sieci, których określa mia-
nem „znaczących innych”3.

Sieć społeczna może być źródłem oparcia w sytuacjach trudnych, może również za-
burzać funkcjonowanie podmiotu lub wywierać nań destrukcyjny wpływ. Dlatego też  
S. Kawula proponuje, aby pojęcie wsparcia społecznego zawierało tylko pozytywne rela-
cje zachodzące w środowisku i sieci społecznej jednostek lub grup4. 

Obiektywnie istniejące sieci wsparcia ujmowane są również jako źródła wsparcia.  
A. Axer wymienia trzy podstawowe systemy oparcia społecznego, jednocześnie określa-
jąc ich funkcje5.
 – instytucje lub sieć instytucji, które udzielają ludziom pomocy medycznej, psycholo-

gicznej, społecznej, również programy pomocy, które zaspokajają potrzeby klientów, 
głównie poprzez zasoby ich naturalnego otoczenia;

 – organizacje pomocy oparte na działalności profesjonalistów w danej dziedzinie oraz 
organizacje powstające spontanicznie: stowarzyszenia, grupy wolontaryjne, grupy 
wsparcia, skupiające ludzi o podobnych problemach, zapobiegające ich izolacji, da-
jące poczucie przynależności, pozwalające na wymianę doświadczeń, informacji oraz 
służące ochronie interesów swoich członków;

 – osoby z najbliższego otoczenia jednostki, których uczucia, postawy, zachowania wpły-
wają korzystnie na podmiot.
W badaniach nad systemami wsparcia społecznego wyróżnia się dwa podstawowe nur-

ty. Pierwszy koncentruje się nad ich leczniczymi właściwościami, drugi rozpatruje owe 
systemy jako źródła pomocy w życiu codziennym i sytuacjach kryzysowych. A. Axer 
wśród naturalnych systemów oparcia wymienia wszystkie osoby z najbliższego otocze-
nia: rodzinę, krewnych znajomych, sąsiadów i określa je mianem pierwotnych systemów 
oparcia. System ten jest najbardziej trwałym i niezawodnym źródłem oparcia społeczne-
go dla rodziny. Krewni są cennym źródłem wsparcia w niespodziewanych trudnościach 
kryzysach oraz w sytuacjach wymagających trwałego zaangażowania, np. w opiece nad 

1  Z. Jaworska-Obłój, B. Skuza, Pojęcie wsparcia społecznego i jego funkcje w badaniach naukowych, „Przegląd 
Psychologiczny” 1986, nr 3, s. 733-738.
2  H. Sęk, R. Cieślak, Wsparcie społeczne – sposoby definiowania, rodzaje i źródła wsparcia, wybrane koncepcje teoretyczne, 
(w:) H. Sęk, R. Cieślak, (red.), Wsparcie społeczne. Stres i zdrowie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 14.
3  G. Caplan, System oparcia, (w:) Pomoc nieprofesjonalna i grupy wzajemnej pomocy, W. Widłak (red.), Wydawnictwo 
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 1987, s. 8-11.
4  S. Kawula, Pedagogika społeczna: dokonania, aktualność, perspektywy, Wydawnictwo Adam, A. Marszałek, Toruń 2011, 
s. 130.
5  A. Axer, Społeczne systemy oparcia w środowisku chorego psychicznie, „Studia Socjologiczne” 1983, nr 4(91), s. 200.
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dzieckiem, czy chorym członkiem rodziny. Sąsiedzi zaś są pomocni w codziennych spra-
wach. Siła związków przyjacielskich leży w możliwości swobodnego wyboru6.

Podobnie źródła wsparcia dzieli Z. Kawczyńska-Butrym wymieniając systemy pier-
wotne i systemy wtórne. Do systemów pierwotnych zalicza: rodzinę, osoby lub inne rodzi-
ny, które posiadają podobny problem, rodziny zaprzyjaźnione, osoby będące członkami 
różnych stowarzyszeń, przyjaciół i bliskich znajomych, sąsiadów. Do systemów wtórnych 
należą: grupy samopomocy, stowarzyszenia, grupy wyznaniowe, charytatywne, fundacje, 
przedszkola, szkoły specjalne i integracyjne, domy pomocy społecznej7.

Rodzaje wsparcia społecznego są kategoryzowane w różnorodny sposób, w zależno-
ści od tego, co jest treścią wymiany w toku interakcji, między dawcą i biorcą wsparcia. 
Ponadto uwzględnia się przedmiot tej wymiany oraz sfery życia, w jakich ona zachodzi.  
B. Kahn i D. Antonucci dzielą zachowania wspierające na trzy grupy:
 – wyrażanie opieki i emocjonalnej bliskości;
 – dostarczanie informacji o poprawności podejmowanych działań;
 – dostępność pomocy polegającej na poświęceniu czasu, wysiłku i pieniędzy8.

H. Sęk powołując się na własne badania oraz innych autorów wymienia najczęściej 
wyróżniane rodzaje wsparcia społecznego: 
 – Wsparcie emocjonalne – polegające na dawaniu jednostce komunikatów werbalnych 

i niewerbalnych typu jesteś przez nas kochany, lubimy cię, możesz na nas liczyć. Celem 
tego rodzaju zachowań wspierających jest stworzenie poczucia bezpieczeństwa, opie-
ki, przynależności do grupy, podwyższenie samooceny, wzbudzenie wiary i nadziei.

 – Wsparcie informacyjne – to udzielanie człowiekowi takich informacji, rad, które mogą 
pomóc w rozwiązaniu problemu, lepszemu zrozumieniu sytuacji. Może przybrać rów-
nież postać informacji zwrotnych, dzięki którym wspierany zyskuje wiedzę o skutecz-
ności podejmowanych przez siebie działań. Ten rodzaj wsparcia to także dzielenie się 
swoją wiedzą i doświadczeniem przez osoby, które znalazły się w podobnej sytuacji.

 – Wsparcie instrumentalne – jest dostarczaniem pomocy w rozwiązywaniu zadań ży-
ciowych. Może przybrać postać instruktażu o sposobach postępowania w konkretnej 
sytuacji, może być również modelowaniem skutecznych zachowań zaradczych. 

 – Wsparcie rzeczowe (materialne) – przejawia się świadczeniem pomocy rzeczowej 
i finansowej. Ten rodzaj wsparcia to także bezpośrednie działania na rzecz drugiego 
człowieka, takie jak dostarczanie odzieży, lekarstw, środków higienicznych, udzielenie 
schronienia, mieszkania.

 – Wsparcie duchowe – jest szczególnym rodzajem wsparcia. Zapotrzebowanie na nie 
pojawia się w krytycznych sytuacjach, np. śmierci bliskiej osoby, ciężkiej chorobie.

 – Wsparcie wartościujące – polegające na okazywaniu uczuć uznania, akceptacji, po-
twierdzaniu znaczenia i wartości partnera dla życia społecznego. Przejawiać się ono 
może w dawanie jednostce komunikatów typu: bez ciebie nie dalibyśmy rady9.
W literaturze przedmiotu spotyka się także inne kategorie wsparcia. Interesujący po-

dział zaproponował K.Wills. Wyróżnił on kilka rodzajów wsparcia, jak:
 – Wsparcie podtrzymujące samoocenę – jest porównywalne ze wsparciem emocjonal-

nym. Obecność bliskich osób oraz doświadczanie akceptacji przeciwdziała negatyw-

6  Tamże, s. 207-208.
7  Z. Kawczyńska-Butrym, Niepełnosprawność – specyfika pomocy społecznej, Wydawnictwo Interart, Warszawa 1998,  
s. 114-115.
8  Tamże, s. 134.
9  H. Sęk, R. Cieślak, Wsparcie społeczne…, op. cit., s. 18.
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nym skutkom stresu. Podtrzymywanie samooceny jest jedną z funkcji wsparcia spo-
łecznego.

 – Wsparcie prestiżowe – autor przytaczanej klasyfikacji podkreśla, że możliwe jest, iż 
wspierające właściwości więzów społecznych wynikają z samego faktu ich istnienia.

 – Wsparcie informacyjne – jest dostarczaniem informacji, rady oraz wyrażaniem oceny 
w sytuacjach konfliktowych.

 – Wsparcie instrumentalne – to dostarczanie pomocy w rozwiązywaniu trudnych zadań 
życiowych. Może przybierać formę pożyczania pieniędzy, czy dóbr.

 – Obcowanie społeczne – jest jedną z form radzenia sobie ze stresem poprzez udział 
w różnych formach życia towarzyskiego, np. koncertach, spotkaniach, wyjścia do kina, 
teatru, udział w imprezach turystycznych, sportowych.

 – Wsparcie motywacyjne – ma szczególne znaczenie dla osób, które znalazły się sytuacji 
trudnej, a która ma postać chroniczną. Polega na zachęcaniu i motywowaniu podmiotu 
do wytrwania w wysiłkach zmierzających do zlikwidowania problemu lub tylko do 
znacznego poprawienia swojej sytuacji10.
Analiza literatury przedmiotu pozwala na stwierdzenie, że wsparcie społeczne jest zja-

wiskiem bardzo złożonym, stąd trudność w ujęciu jego istoty w jednej definicji oraz przy-
jęciu uniwersalnej klasyfikacji rodzajów wsparcia.

Potrzeby i mobilizacja wsparcia społecznego

Potrzeby wsparcia społecznego są stałymi właściwościami osób. Mogą mieć charakter 
obiektywny ze względu na wiek, rodzaj trudnej sytuacji, stan zdrowia, położenie społecz-
ne, które uniemożliwiają poradzenie sobie z problemami. Mogą też wynikać z cech osoby 
wspieranej, tzw. osobowości zależnej.

Właściwie rozwinięte potrzeby wsparcia, umiejętność i możliwości ich ujawniania po-
zwalają na poszukiwanie wsparcia oraz mobilizację sieci wsparcia społecznego na rzecz 
potrzeb jednostki lub grupy. Ten wymiar sieci jest związany z umiejętnościami tworzenia 
i utrzymywania wzajemnych sieci wsparcia. Działanie wsparcia społecznego w sytuacji 
stresowej wyjaśniane jest m.in. efektem głównym, który występuje pod postacią bez-
pośredniego wpływu na stresy i wydarzenia oraz pod postacią bezpośredniego wpływu 
na stan zdrowia. W tym podejściu twierdzi się, że osoby, które pozostają w środowisku 
wspierającym i doświadczają wsparcia ze strony znaczących bliskich osób w znacznie 
mniejszym stopniu narażone są na wydarzenia stresowe, ponadto jednostki dobrze osadzo-
ne we wspierającym środowisku są zdrowsze niż jednostki, które nie doświadczają wspar-
cia, niezależnie od poziomu stresu. Najbardziej rozpowszechniona jest hipoteza, która 
mówi, że w sytuacji kryzysowej wsparcie społeczne spostrzegane i otrzymywane działa 
jak bufor wobec zagrożenia patologią, ponieważ zmniejsza napięcie stresowe i umożliwia 
przezwyciężenie trudności11. 

S. Kawula terminowi „wsparcie społeczne” nadaje szerokie znaczenie i określa je jako 
rodzaj interakcji społecznej podjętej w sytuacji stresowej, problemowej, w której docho-
dzi do wymiany informacji emocjonalnej lub instrumentalnej. Wymiana może być jedno-
stronna lub dwustronna, stała lub zmienna. W takim układzie zawsze istnieje osoba lub 
grupa pomagająca i otrzymująca wsparcie. Wsparcie społeczne traktuje jako proces, który 

10  Tamże, s. 20. 
11  Tamże, s. 26-27.
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zachodzi w różnych sytuacjach i fazach ludzkiego życia. Działania wspierające zachodzą 
w czterech podstawowych układach: 
 – człowiek – człowiek (relacje rodzinne, rówieśnicze, sąsiedzkie, zawodowe, koleżeńskie),
 – człowiek – grupa (rodzina własna, stowarzyszenia, środowiska sąsiedzkie i lokalne, 

kościoły, grupy podkulturowe, grupy wsparcia),
 – człowiek – instytucje (instytucje pomocy i porady prawnej, medycznej i socjalnej, in-

stytucje usługowe, edukacyjne, instytucje szeroko rozumianej polityki społecznej, in-
stytucje samorządowe i samopomocowe),

 – człowiek – szersze układy (obejmujące relacje w wymiarze środowiska okolicznego, 
gminy, miasta lub jego dzielnicy, rejonu zamieszkania, regionu etnicznego i kulturo-
wego tzw. małe ojczyzny, organizacji i stowarzyszeń regionalnych, ogólnokrajowych, 
międzynarodowych)12.
Koniecznym warunkiem skuteczności wsparcia jest spójność między potrzebami bior-

cy a rodzajem oraz ilością udzielanej pomocy. Nadmiar wsparcia, występujący szczegól-
nie w środowiskach nadopiekuńczych, ogranicza swobodę jednostki do samodzielnego 
decydowania o sobie, może prowadzić do bierności i uzależnienia od dawcy wsparcia, 
osłabienia zdolności adaptacyjnych, może być również odbierany jako nadmierna kon-
trola. Z psychospołecznego punktu widzenia, mimo wymiernych korzyści, które niesie za 
sobą wsparcie społeczne w różnych sytuacjach życiowych, w zdrowiu i chorobie, mogą 
też pojawić się negatywne skutki tegoż wsparcia:
 – obawa przed ujawnieniem swoich problemów i niezrozumieniem,
 – zagrożenie dla samooceny, zaniżona samoocena,
 – zagrożenie zależnością od innych.

S. Kawula rolę wsparcia społecznego widzi jako niezbywalny składnik spirali życzli-
wości. Określa też następujące warunki, które powinny być spełnione, aby ten szczególny 
rodzaj relacji międzyludzkiej mógł zaistnieć i funkcjonować w środowisku:
 – środowisko mobilizuje potencjał i energię jednostek lub grup dla rozwiązania proble-

mów trudnych, wymagających interwencji, wsparcia i pomocy ze strony innych;
 – środowisko i jego elementy składowe zgłaszają gotowość współdziałania w rozwiązy-

waniu problemów;
 – środowisko oferuje konkretną pomoc w odpowiedniej formie i postaci;
 – środowisko poddaje analizie i ocenie efekty udzielanego wsparcia.

Zatem z punktu widzenia dobrostanu jednostki czy grupy ważne jest umiejscowienie 
się w sieci społecznej, spirali życzliwości, gdyż relacje tam zachodzące nacechowane są 
wrażliwością na potrzeby i umiejętnością reagowania na nie poprzez oferowanie konkret-
nej pomocy, sygnalizowanie gotowości współdziałania, współodczuwania, mobilizowanie 
zasobów jednostki czy grupy a w konsekwencji doprowadzenie do samodzielności13. Sa-
modzielność jednostka osiąga poprzez nabycie kompetencji radzenia sobie z problemami. 
Są one uwarunkowane możliwościami, umiejętnościami, motywacją jednostki oraz właści-
wościami otaczającego ją środowiska, w tym charakterem wsparcia społecznego. Tak, więc 
zasoby sieci społecznej, w której funkcjonuje jednostka odgrywają istotną rolę w nabywaniu 
kompetencji, dlatego rozpoznanie ich ma kluczowe znaczenie dla praktyki społecznej.

W. Stelmaszuk, opierając się na badaniach R. Swenson, wymienia następujące etapy 
rozpoznawania zasobów sieci społecznej:
 – ocena istniejącej sieci,

12  S. Kawula, Wsparcie społeczne – kluczowy wymiar pedagogiki społecznej, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1996, 
nr 1, s. 6-7.
13  Tamże, s. 131.
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 – ocena kompetencji jednostki w korzystaniu z sieci,
 – ocena możliwości rozwoju sieci14.

Dokładne rozpoznanie zasobów sieci jest podstawą wyboru i zastosowania strategii 
rozwijania kompetencji jednostki, do których należą: rozwijanie umiejętności korzystania 
z sieci, mobilizowanie sieci na rzecz potrzeb jednostki, tworzenie nowej sieci. Można 
przyjąć, że sieć społeczna, w której relacje między uczestnikami sieci są korzystne dla 
grupy lub jednostki, umożliwia nabycie kompetencji i odwrotnie – kompetentne działania 
mogą służyć budowaniu środowiska społecznego, np. przez podejmowanie działań samo-
pomocowych, a także inicjowanie szerszych zmian.

W przedstawionych wyżej koncepcjach polskich psychologów, socjologów i pedago-
gów wyjaśniających wsparcie społeczne, duże znaczenie przywiązuje się do celu inter-
wencji wspierającej, którym jest samodzielność jednostki lub grupy. Należy jednocześnie 
pamiętać, że zapotrzebowanie na wsparcie społeczne może zmieniać się w zależności 
od wielu czynników, a proces wspierania jednostek lub grup znajdujących się w sytuacji 
trudnej jest długi i wymaga od osób zajmujących się pomocą wrażliwości i umiejętności 
reagowania na rodzące się problemy.

Wokół badań nad wsparciem społecznym 

Rola wsparcia społecznego jest zapewne podobna od zarania ludzkich dziejów, jednak 
dopiero stosunkowo niedawno stała się przedmiotem badań naukowych. Przyczyny za-
interesowania wsparciem społecznym upatrywać należy w poczynionych obserwacjach, 
z których wynika, iż ludzie otoczeni liczną rodziną, posiadający wielu przyjaciół, należą-
cy do różnych organizacji, cieszą się lepszym zdrowiem, lepiej radzą sobie w sytuacjach 
trudnych, stresujących. Problematyka wsparcia społecznego ma swoje miejsce w nurcie 
badań nad wpływem zmiennych psychospołecznych na stan zdrowia. Wsparcie społeczne 
traktowane jest jako jeden z czynników, mogących przyczyniać się do pogorszenia stanu 
zdrowia, bądź też chronić przed pojawieniem się stanu chorobowego. W licznych bada-
niach udowodniono, iż osoby o niskim wsparciu społecznym częściej zapadają na wiele 
chorób fizycznych i psychicznych.

Badania poświęcone związkowi wsparcia społecznego z zadowoleniem z pracy pozwa-
lają stwierdzić, że dużemu wsparciu społecznemu towarzyszy duże zadowolenie z pracy. 
Wyniki wielu badań wskazują, że pracownicy mający duże wsparcie od przełożonych są 
zadowoleni z pracy i są bardziej wydajni niż ci, którzy tego wsparcia nie otrzymują15. 

We wrześniu 2011 roku autor przeprowadził sondaż na temat postrzegania i potrzeby 
wsparcia społecznego. Przebadano 441 osób. Ponad połowę ankietowanych (56%) sta-
nowiła grupa ludzi młodych, poniżej 25 lat. W dalszej kolejności były to osoby w wieku 
41-60 lat (24%), oraz w wieku 26-40 lat (ok. 16%). Pozostałą grupę stanowiły osoby 
najstarsze (ponad 60 lat). Stosunek kobiet i mężczyzn w ogólnej liczbie ankietowanych 
wskazywał na 51% kobiet i 49% mężczyzn.

W przeprowadzonym badaniu niemal połowa ankietowanych (209 osób/47%) stwier-
dziła, że zdarzyło im się dobrowolnie udzielać wsparcia społecznego i pracować społecz-
nie na rzecz potrzebujących. Aktywność ta deklarowana była przez zbliżoną liczbę kobiet 
i mężczyzn (111 kobiet – 49% ogólnej liczby kobiet i 98 mężczyzn – 45% ogółu męż-

14  W. Stelmaszuk, Sieć społeczna a rozwój kompetencji jednostki, (w:) A. Przecławska (red.), Pedagogika społeczna. Kręgi 
poszukiwań, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 1996, s. 112.
15  http://kadry.nf.pl/Artykul/6028/Wsparcie-spoleczne-a-zadowolenie-z-pracy-i-wydajnosc-zadaniowa [dostęp: 15.05.2012].
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czyzn). Spośród tych, którzy jednak nie podejmowali się tego typu działań (232 osób), 
prawie dwie trzecie deklarowało, że zna osoby działające dobrowolnie na rzecz środowi-
ska lokalnego i udziela wsparcia.

Warto również dodać, że znacznie mniej ankietowanych (ok. 25%) deklarowało człon-
kostwo w organizacjach lub stowarzyszeniach. Jest to prawie dwa razy mniejsza grupa 
(109 osób) niż osoby aktywnie działające społecznie. Można zatem uznać, że brak udziału 
w organizacjach i stowarzyszeniach nie ma wpływu na podejmowanie działań związanych 
z wolontariatem i pracami społecznymi.

Badając nastawienie społeczeństwa do podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz 
wsparcia społecznego stwierdzono, iż znaczna większość uważa, że działając razem, ła-
twiej można rozwiązać problemy środowiska lokalnego. Takie zdanie wyraziły 324 osoby, 
co stanowi 73% ogółu badanych. Prawie 18% ankietowanych przyznało, że trudno im się 
odnieść do tej kwestii, natomiast jedynie 39 osób (8,8% ogółu) była nastawiona pesymi-
stycznie i uważała, że działając nawet wspólnie z innymi, nie da się pomóc potrzebującym 
ani rozwiązać problemów swojego środowiska, a wsparcie społeczne nie rozwiązuje pro-
blemów grup społecznych dotkniętych dezorganizacją.

Celem ostatniej części sondażu było rozpoznanie najbardziej pożądanych cech współ-
czesnego człowieka. Największą popularnością wśród ankietowanych cieszyły się takie 
cechy, jak:
 – pozytywny stosunek do drugiego człowieka (76%),
 – tolerancyjność (74%),
 – wrażliwość (69%),
 – umiejętność podejmowania decyzji i działań (68%).

Do najmniej istotnych cech, na podstawie odpowiedzi ankietowanych można zaliczyć 
natomiast:
 – dbanie wyłącznie o własne interesy (5%),
 – przebojowość (26%),
 – zaufanie do otoczenia (27%).

Niezależnie od wyników różnych badań podkreślić należy, iż wsparcie społeczne, ja-
kiego doświadczamy ze strony naszej rodziny, przyjaciół i współpracowników ma spory 
wpływ na naszą kondycję psycho-fizyczną, co stanowi kolejne świadectwo społecznej 
natury człowieka.

Podsumowanie

Istotą koncepcji zrównoważonego rozwoju jest uwzględnienie w procesie zaspokajania 
obecnych potrzeb również potrzeb przyszłych pokoleń. Celem zrównoważonego rozwoju 
jest zatem dostatecznie dobra jakość życia dla obecnych i przyszłych pokoleń. Duże znacze-
nie ma także wymiar społeczny, jako że zrównoważony rozwój może być osiągnięty jedynie 
przez ludzi, którzy czują, że mają godziwy udział w dobrobycie, bezpieczeństwie i podej-
mowaniu decyzji. Nadrzędnym założeniem nie jest indywidualna korzyść, ale zapewnienie 
sprawiedliwego wzrostu, w którym swój udział ma całe społeczeństwo, każdy obywatel.

Aspekt społeczny zrównoważonego rozwoju zakłada wsparcie ze strony społeczeń-
stwa obywatelskiego, jego zaangażowanie w rozwiązywanie różnego rodzaju kwestii 
oraz udział w procesie decyzyjnym na różnych szczeblach, zwalczanie ubóstwa poprzez 
zwiększanie zatrudnienia, poprawę bezpieczeństwa żywnościowego, działania przeciwko 
dyskryminacji i zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego dla wszystkich.
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Przez pryzmat rozwoju człowieka, żyjącego w społeczeństwie bądź we wspólnocie, 
obecnie i w przyszłości, patrzymy na rozwój wszystkich dziedzin jego życia. W rozwoju 
zrównoważonym chodzi o uzyskanie równowagi pomiędzy rozwojem wewnętrznym czło-
wieka a zewnętrznym, na który składa się jego funkcjonowanie na płaszczyźnie społecz-
nej, kulturowej, ekonomicznej, przyrodniczej itd. Rozwój wewnętrzny najczęściej zupeł-
nie jest pomijany, ponieważ trudno byłoby wskazać powszechnie uznawane, a co za tym 
idzie porównywalne, narzędzia jego pomiaru. W związku z tym rozwój zrównoważony 
dotyczy najczęściej opisu zewnętrznych warunków życia człowieka. Warto jeszcze dodać, 
że te różne płaszczyzny zewnętrznego funkcjonowania człowieka nie są od siebie nieza-
leżne, lecz współtworzą jedną rzeczywistość, która, jak oczekujemy, powinna rozwijać 
się w sposób zrównoważony, a więc z poszanowaniem dynamiki rozwoju każdej z nich. 
Wsparcie społeczne oddziałuje na dwie płaszczyzny: na rozwój wewnętrzny i zewnętrzne 
warunki życia.

Z perspektywy socjologicznej, obserwując przeobrażenia, które nastąpiły w społe-
czeństwie warto zadać sobie jeszcze kilka pytań, na które trzeba będzie poszukiwać odpo-
wiedzi i będzie to wyzwanie dla badaczy z różnych dyscyplin naukowych.

Jak odnaleźć jedność w różnorodności między ludźmi aby wszyscy mieli jednakowe 
szanse ale jednocześnie nie zatracili swego niepowtarzalnego charakteru?

Jak wspomagać rozwój społeczny, aby wsparcie społeczne było mądre i przynosiło 
wiele korzyści?

Jak kreować zasoby ludzkie aby rozwijać ich kreatywność, sukces i zamożność?
Jak inspirować aktywność środowisk, aby w wielorakich formach tworzyła i podtrzy-

mywała dobre tradycje?
Odpowiedzi na te pytania mogą inspirować do myślenia, kształtowania postaw, a także 

w dalszej perspektywie do prowadzenia badań i zmian w zrównoważonym społeczeń-
stwie. Aby sprostać tym wyzwaniom, musimy w większym niż dotąd stopniu wykazać się 
zdolnością do organizowania się wokół wspólnych celów i wspólnego rozwiązywania pro-
blemów. Należy zauważyć, że odnoszenie korzyści ze wsparcia społecznego jest również 
zależne od specyficznych potrzeb jednostki. Także nie każdy społeczny kontakt dostarcza 
wsparcia. Relacje społeczne mogą wymagać większej uwagi lub towarzyszenia, powodo-
wać konflikty i krytycyzm. Tak więc integracja społeczna może być również szkodliwa, 
jeśli towarzyszą jej konflikty interpersonalne lub problemy.

Wsparcie społeczne na rzecz zrównoważonego rozwoju będzie takim oddziaływaniem 
na świadomość (a w konsekwencji na postawy i style życia) ludzi, aby przekształcało 
się w społeczeństwo zrównoważone, w sposób harmonijny funkcjonujące na wszystkich 
płaszczyznach, a zwłaszcza kulturowej, gospodarczej, przyrodniczej i społecznej.

Bibliografia

Axer A., Społeczne systemy oparcia w środowisku chorego psychicznie, „Studia Socjologiczne” 
1983, nr 4(91).

Caplan G., System oparcia, (w:) Pomoc nieprofesjonalna i grupy wzajemnej pomocy, (red.), Widłak W, 
Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 1987.

Jaworska-Obłój Z., Skuza B., Pojęcie wsparcia społecznego i jego funkcje w badaniach nauko-
wych, „Przegląd Psychologiczny” 1986, nr 3.

Szczecin_2012_II-t.3.indd   217 2012-11-28   14:58:43



218 WSPARCIE SPOŁECZNE JAKO ELEMENT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU...

Kawczyńska-Butrym Z., Niepełnosprawność – specyfika pomocy społecznej, Wydawnictwo Inte-
rart, Warszawa 1998.

Kawula S., Pedagogika społeczna: dokonania, aktualność, perspektywy, Wydawnictwo Adam 
Marszałek, Toruń 2001.

Kawula S., Wsparcie społeczne – kluczowy wymiar pedagogiki społecznej, „Problemy Opiekuńczo-
-Wychowawcze” 1996, nr 1.

Sęk H., Cieślak R., Wsparcie społeczne – sposoby definiowania, rodzaje i źródła wsparcia, wybra-
ne koncepcje teoretyczne, (w:) Sęk H., Cieślak R. (red.), Wsparcie społeczne. Stres i zdrowie, 
Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2004.

http://kadry.nf.pl/Artykul/6028/Wsparcie-spoleczne-a-zadowolenie-z-pracy-i-wydajnosc-zadaniowa

Social Support as an Element of Social Sustainability

Summary

Social support is defined as commonly needed assistance available to individuals or groups in 
difficult, stressful, disruptive situations, and which we are not able to overcome. This particular 
method and type of aid is intended to mobilise in order to be able to cope with their problems. This 
article aims to identify and emphasise the role of social support in the functioning of modern soci-
ety and the benefits that may affect the sustainable social development. Regardless of the results of 
different studies, there should be emphasised that the social support that we experience on the part 
of our family, friends and co-workers has a significant influence on our psycho-physical condition, 
which is another testimony of the social nature of man.

Key words: social support, social networks.

JEL codes: J24

Социальная поддержка как элемент устойчивого общественного 
развития

Резюме

Социальная поддержка определяется как общеожидаемая помощь, доступная для ин-
дивида или группы в трудных, стрессовых, переломных ситуациях, которых они сами не 
в состоянии преодолеть. Этот особый способ и вид помощи призван служить мобилизации 
сил для того, чтобы уметь совладеть со своими проблемами. Цель рассуждений – указать  
и подчеркнуть роль социальной поддержки в функционировании современного общества  
и выгоды, которые могут влиять на устойчивое общественное развитие. Независимо от ре-
зультатов разных исследований следует подчеркнуть, что социальная поддержка, которую 
мы получаем со стороны нашей семьи, друзей и сотрудников, оказывает значительное влия-
ние на наше психофизическое состояние, что является очередным доказательством общест-
венной природы человека.

Ключевые слова: социальная поддержка, общественные сети. 

Коды JEL: J24
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁOWIEKA  
ZA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE 
W UMIARKOWANYM ANTROPOCENTRYCZNYM 
SYSTEMIE WARTOŚCI

Streszczenie

Kryzys gospodarczy powoduje wyraźny wzrost zainteresowania relacjami pomiędzy człowie-
kiem a środowiskiem. Przyczyn takiego zjawiska należy upatrywać z jednej strony w dążeniu do 
osiągnięcia materialnego bogactwa, z drugiej zaś w nasilających się środowiskowych barierach 
wzrostu gospodarczego. Te ostatnie powodują, że człowiek jest zobowiązany do podjęcia odpowie-
dzialności za stan środowiska przyrodniczego. 

Zdaniem autora, odpowiedzialność ta wynika nie tylko z moralnego obowiązku względem 
przyszłych pokoleń, ale także z funkcji, które pełni środowisko przyrodnicze. Niezbędny szacunek 
dla przyrody oraz odpowiedzialność żyjących za jej stan zapewni etyka środowiskowa oparta na 
umiarkowanym antropocentrycznym systemie wartości. Ważnym czynnikiem w procesie budowa-
nia świadomości ekologicznej współczesnego, silnie zmaterializowanego, społeczeństwa jest pre-
zentacja aspektów ekonomicznych, w tym wartości usług świadczonych przez środowisko.

Słowa kluczowe: umiarkowany antropocentryczny system wartości, odpowiedzialność za środo-
wisko, wartość środowiska.

Kody JEL: O44, Q56, Q57

Wstep

Wraz z narastaniem zjawisk kryzysowych w gospodarce coraz większe zainteresowa-
nie wzbudzają relacje w układzie człowiek – środowisko. Wbrew wcześniejszym przeko-
naniom okazuje się, że jedną z głównych przyczyn zahamowania wzrostu gospodarczego 
stanowią bariery środowiskowe. Poglądy te wyraźnie kontrastują z dążeniami do osiągnię-
cia materialnego bogactwa, które utożsamiane jest z życiowym sukcesem. Taka postawa 
wynika z jednej strony z historycznych uwarunkowań, z drugiej zaś jest narzucana przez 
media i wszechobecną reklamę.

Celem rozważań jest chęć włączenia się do prowadzonych dyskusji i wykazanie, że 
człowiek jest zobowiązany do podjęcia odpowiedzialności za stan środowiska przyrod-
niczego. Odpowiedzialność ta wynika nie tylko z moralnego obowiązku względem przy-
szłych pokoleń, ale również z uwagi na funkcje, które pełni środowisko przyrodnicze. 
Ponadto, o ile w gronie naukowców z reguły dostrzegane są ekologiczne bariery dalszego 
wzrostu gospodarczego, o tyle w szerokich kręgach społeczeństwa nie docenia się warto-
ści środowiska, a kryzys gospodarczy jest utożsamiany ze skutkami nietrafionych decyzji 
politycznych. Konieczna jest zatem dalsza budowa świadomości ekologicznej społeczeń-
stwa.
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Dylematy związane z wartością środowiska przyrodniczego

Niedocenianie wartości środowiska przyrodniczego jest efektem zbiegu wielu czyn-
ników. Szczególnie w krajach objętych do niedawna procesem transformacji rynkowej 
największy wpływ na pomniejszanie wartości środowiska mają: 
 – ugruntowane w historii myśli politycznej i ekonomicznej twierdzenia o podrzędnej roli 

środowiska przyrodniczego,
 – dążenie do osiągnięcia porównywalnych do krajów wysoko rozwiniętych dochodów 

na mieszkańca,
 – osłabienie finansów publicznych oraz wahania cyklów koniunktury gospodarczej, któ-

rej negatywne skutki łagodzone są najczęściej intensywną eksploatacją zasobów natu-
ralnych.
Zwolennicy poglądów o niewielkiej wartości środowiska przyrodniczego, do których 

należał m. in. J. Locke, argumentują, że przede wszystkim praca jest najważniejszym 
czynnikiem produkcji. Ziemia, bez nakładu pracy i wykorzystania technologii, nie przy-
nosi praktycznie żadnych pożytków poza niewielkimi korzyściami ze zbieractwa i łowiec-
twa1. W odmienny sposób słuszność hipotez o niskiej wartości środowiska uzasadniał 
w 1819 roku J. Maitland, który zauważył, że na dobra obficie i bezpłatnie oferowane 
przez przyrodę nie można znaleźć kupca. Za takie dobra nie można uzyskać żadnej ceny 
i w tym znaczeniu nie mają one wartości ekonomicznej2. Podobne podejście do problemu 
prezentowało wielu dziewiętnastowiecznych ekonomistów. Brak większego zaintereso-
wania stanem środowiska przyrodniczego wynikał  z przekonania, że zasoby naturalne są 
względnie obfite i nie stanowią one bariery wzrostu gospodarczego. Ponadto, w imię wol-
ności działań gospodarczych, niechętnie podejmowano zagadnienia społecznych kosztów 
funkcjonowania sektora prywatnego3.

Również klasyczna ekonomia polityczna traktowała wiele zasobów przyrody jako 
dobra wolne, tj. niewyczerpywalne. Zwolennikiem i propagatorem tych poglądów był  
J.B. Say. Podzielił on zasoby naturalne na użyteczne i wolne, w tym wodę i powietrze. 
Zjawisko ignorowania zasobów naturalnych umocniły poglądy głoszone przez K. Marksa. 
W opisywanym przez siebie procesie reprodukcji przyjął założenie, że zasoby środowiska 
przyrodniczego są dane, a proces reprodukcji prowadzi do ich przekształcania. Literalna 
interpretacja teorii K. Marksa spowodowała, że w gospodarce centralnie sterowanej zaso-
by przyrodnicze uznane zostały nie tylko za obfite, ale również nie ulegające ostatecznej 
konsumpcji. Nie są też efektem pracy ludzkiej i z tego powodu nie były one w centrum 
zainteresowań ekonomii politycznej socjalizmu4.

Intensywny rozwój gospodarczy spowodował, że w połowie XX wieku zwrócono 
wreszcie uwagę na środowisko przyrodnicze. Powodem radykalnej zmiany podejścia było 
pogorszenie się jego stanu, wyczerpywanie się zasobów naturalnych oraz rosnące koszty 
zaspokajania popytu na elementy środowiska przyrodniczego. Niedoceniane wcześniej 
powszechne prawo produkcji J.S. Milla zostało w końcu uznane za odkrywcze i niebudzą-
ce zastrzeżeń. Już w XIX wieku dowodził on, że ograniczoność zasobów powoduje wzrost 
nakładów pracy i kapitału na jednostkę produkcji5. 

1  M. Sagoff, Locke miał rację: przyroda ma niewielką wartość ekonomiczną, „Ekonomia i Środowisko” 2006, nr 1(29), s. 14.
2  Ibidem, s. 16-17.
3  K. Górka, B. Poskrobko, W. Radecki, Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, PWE, Warszawa 
1998, s. 100.
4  Ibidem, s. 101.
5  Ibidem, s. 99.
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W Polsce dopiero w 1934 roku ochrona środowiska doczekała się ustawowych regu-
lacji6. Wcześniejsze unormowania ochrony przyrody wynikały przede wszystkim z chęci 
zapewnienia dostatecznego zasobu zwierzyny łownej na potrzeby królewskich polowań.

Obecnie dobra uznawane wcześniej za wolne i nieposiadające żadnej wartości ekono-
micznej, w tym woda, powietrze i elementy krajobrazu stały się istotnym źródłem docho-
dów. W systemach podatkowych funkcjonują przecież opłaty klimatyczne i ograniczenia 
w dostępie do niektórych elementów przyrody. Ponadto fakt występowania elementów 
przyrody o szczególnych walorach warunkuje podejmowanie niektórych rodzajów dzia-
łalności gospodarczej, np. turystyki.

Paradoksem wydaje się to, że nawet nieodnoszące się bezpośrednio do środowiska 
przyrodniczego teorie handlu zagranicznego potwierdzają wysoką wartość zasobów na-
turalnych i to dóbr występujących w obfitości. Ich cena może wzrosnąć na skutek wy-
miany międzynarodowej, o czym mówi twierdzenie Stolpera-Samuelsona7. Kosztownym 
dla krajów wysoko rozwiniętych potwierdzeniem twierdzenia był kryzys energetyczny 
na początku lat siedemdziesiątych XX wieku wywołany spadkiem podaży i gwałtownym 
wzrostem cen ropy naftowej8. Trudność w szybkim zastąpieniu w procesach produkcyj-
nych ropy naftowej alternatywnym źródłem energii spowodowała wzrost kosztów produk-
cji oraz recesję w Stanach Zjednoczonych i w krajach wysoko rozwiniętych w znacznym 
stopniu uzależnionych wówczas od tego surowca. Pocieszający jest fakt, że podjęto wtedy 
działania zmierzające nie tylko do dywersyfikacji źródeł energii, ale również do poprawy 
efektywności jej wykorzystania, co przyczyniło się do znaczącego postępu również w za-
kresie ochrony środowiska. 

Dobrobyt materialny a dbałość o stan środowiska przyrodniczego

Przedstawiony przykład skłania do postawienia hipotezy, że w silnie zmaterializowa-
nym społeczeństwie nadanie środowisku przyrodniczemu odpowiedniej rangi oraz nakło-
nienie do proekologicznego sposobu myślenia możliwe będzie poprzez uświadomienie 
społeczeństwu finansowych konsekwencji ekologicznych ograniczeń wzrostu gospodar-
czego.

Wskazanie ekonomicznych argumentów, uzupełnione edukacją ekologiczną, powinno 
stanowić skuteczny sposób kształtowania postaw społecznych. Inne, pozaekonomiczne 
argumenty, przypuszczalnie nie przekonają wymaganej większości, przez co konieczność 
ochrony środowiska będzie postrzegana jako utopijne wezwanie naukowców i ekologów.

Słuszność przedstawionej hipotezy potwierdza również zróżnicowanie w dochodach 
na mieszkańca w „starej Unii” i wśród nowych członków UE. W Polsce dochód na miesz-
kańca w 2010 roku był nominalnie 3-krotnie niższy niż w UE-15, a liczony według pary-
tetu siły nabywczej dochód na mieszkańca w Polsce wyniósł 56,7% średniego dochodu 
w krajach UE-159. Trudno się zatem dziwić, że przy tak wyraźnych dysproporcjach społe-

6  Ustawa z dnia 10 marca 1934 r. o ochronie przyrody [Dz. U. z 1934 r., Nr 31, poz. 274].
7  W. F. Stolper, P.A. Samuelson, Protection and Real Wages, “Review of Economic Studies” 1941, No. 9, s. 58-73.
8  Za przyczynę kryzysu energetycznego z lat siedemdziesiątych XX wieku uznaje się podjęte w październiku 1973 
roku decyzje krajów OPEC dotyczące ograniczenia w eksporcie ropy naftowej. Stanowiły one odpowiedź na militarne 
zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w Izraelu. Działania kartelu spowodowały, że światowe ceny surowca w okresie od 
września do grudnia 1973 roku wzrosły z 2,90 do 11,65 dolarów za baryłkę. Kolejny kryzys na rynku ropy naftowej miał 
miejsce w latach 1979-1981. Jej cena wzrosła wówczas z 13 do 34 dolarów za baryłkę (D. Yergin, The Prize: The Epic Quest 
for Oil, Money, & Power, Simon&Schuster, New York 1991, s. 784).
9  Statistical Annex of European Economy. Autumn 2011, Directorate General ECFIN, s. 44-47.
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czeństwo będzie zainteresowane raczej poprawą dobrobytu materialnego nawet kosztem 
nadmiernej eksploatacji środowiska. 

Obserwacje zachowań społeczeństw krajów wysoko rozwiniętych pozwalają dostrzec 
regułę, zgodnie z którą w miarę wzrostu dochodu na mieszkańca będzie rosło zaintere-
sowanie środowiskiem. Jej potwierdzenie przynosi analiza krzywej Kuznetsa. Pierwotna 
wersja funkcji dotyczy zależności pomiędzy nierównomierną redystrybucją dochodów 
a PNB na mieszkańca10. Początkowo wraz ze wzrostem dochodów rośnie również zróżni-
cowanie w zamożności społeczeństwa. Dalszy wzrost dochodów na mieszkańca powoduje 
wystąpienie efektu wyrównującego i spadek nierówności. Zależności pomiędzy dochoda-
mi na mieszkańca a poziomem zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego mają podob-
ny charakter. Rosnący poziom zaspokojenia podstawowych potrzeb skłania społeczeń-
stwo do szerszego zainteresowania się stanem otoczenia (por. wykres 1)11. 

Zakładając, że szczyt środowiskowej krzywej Kuznetsa (punkt zwrotny) w Polsce 
przypadł na początek okresu transformacji gospodarczej, to prawdopodobnie dalszy 
wzrost dochodu na mieszkańca będzie skutkował poprawą stanu środowiska. 

Niewątpliwie ekologizacji systemów ekonomicznych sprzyjałoby również nadanie 
adekwatnej wartości ekonomicznej zasobom przyrodniczym i świadczonym przez śro-
dowisko usług. Upowszechnienie pełnej informacji o wartości środowiska wpłynie na 
ukształtowanie się przyjaznych środowisku zachowań producentów i konsumentów12. 
Problem nie dotyczy wyłącznie funkcji produkcyjnych pełnionych przez środowisko, 

10  S. Kuznets, Economic Growth and Income Inequality, “American Economic Review” 1955, No. 45, s. 1-28.
11  E. Zysnarska, Pomiar jakości życia, (w:) M.G. Woźniak (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Zarys 
problematyki, z. 1, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2003, s. 187-188.
12  D. Pieńkowski, Psychospołeczne determinanty problemów ochrony środowiska w ekonomii, „Ekonomia i Środowisko” 
2003, nr 2(24), s. 22.

Wykres 1 
Środowiskowa krzywa Kuznetsa

Źródło: B. Yandle, M. Vijayaraghavan, M. Bhattarai, The Environmental Kuznets Curve: A Primer, “PERC 
Research Study” 2002, No. 02-1, s. 3.
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a polegających na dostarczaniu zasobów z naturalnych ekosystemów, na przykład żywno-
ści, surowców i zasobów genetycznych – te w większości są już precyzyjnie wycenione 
i podlegają regułom rynku. Równie istotne są pozostałe funkcje, jakie spełnia środowisko:
 – regulacyjne, w tym sterowanie podstawowymi procesami ekosystemów oraz wspiera-

nie przemian bio-geochemicznych,
 – siedliskowe – naturalne ekosystemy stanowią miejsce rozmnażania i schronienia dla 

fauny i flory, mają tym samym udział w zachowaniu różnorodności biologicznej,
 – rekreacyjne i informacyjne – środowisko przyrodnicze daje możliwość spędzania wol-

nego czasu, dostarcza wrażeń estetycznych, informacji kulturalnych i historycznych, 
jest źródłem inspiracji artystycznych i duchowych oraz istotnym elementem w proce-
sie edukacji i badań naukowych13.
Podejmowane pod koniec XX wieku próby wyceny usług świadczonych przez eko-

systemy przyniosły dość nieoczekiwane wyniki. Wartość dostarczanych wówczas przez 
ekosystemy usług oszacowana została na 34 bln dolarów14, co przewyższało łączną war-
tość produkcji światowych gospodarek, która wyniosła wówczas 18 bln dolarów15. Pró-
ba zignorowania roli środowiska przyrodniczego przyczyni się do niezrównoważonego 
wzrostu gospodarczego wyrażającego się: intensywną eksploatacją środowiska przyrod-
niczego, wzrostem jego zanieczyszczenia narastającymi ekologicznymi barierami rozwo-
ju społeczno-gospodarczego. Ponadto rosnące antropogeniczne obciążenie środowiska 
przynosi stopniową, ale trwałą, zmianę jego charakteru i prawdopodobne pogorszenie się 
jakości funkcjonowania człowieka w nowym ekosystemie. Te negatywne zjawiska od-
czuwalne są już obecnie. Można wręcz odnieść wrażenie, że siedzimy na ekologicznej 
i demograficznej bombie zegarowej16. 

Źródła i zakres odpowiedzialności człowieka za środowisko

Okazuje się, że źródłem kryzysu jest sam człowiek i jego zdolność do znaczącej inge-
rencji w środowisko przyrodnicze, która prowadzi do nieodwracalnych zmian zagrażają-
cych istnieniu człowieka zarówno w fizycznym, jak i gatunkowym sensie17. A przecież, 
jak głosi zasada odpowiedzialności Hansa Jonasa, „egzystencja czy istota człowieka nie 
może być nigdy stawką w ryzykownej grze”18. Skoro jednak XX wiek przyniósł zmiany 
ekologiczne i demograficzne, stanowiące istotne zagrożenie nie tylko dla współczesnego 
pokolenia, ale i przyszłych generacji, to należy podjąć kwestię odpowiedzialności obecnie 
żyjących przed ich następcami. Trudno odmówić przecież praw przyszłym pokoleniom 
do życia w środowisku niezagrażającym zdrowiu o równie dużej co obecnie bioróżnorod-
ności oraz możliwości korzystania z zasobów nieodnawialnych. Odpowiedzialność ta ma 
jednak charakter moralny, ponieważ przyszłe pokolenia nie mają możliwości egzekwowa-

13  P. Ekins, S. Simon, L. Deutsch, C. Folke, R. De Groot, A Framework for the practical application of the concepts of 
critical natural capital and strong sustainability, “Ecological Economics” 2003, No. 44, s. 170.
14  R. Costanza, R. d’Arde, R. de Groot, S. Farber, M. Grasso, B. M. Hannon, K. Limburg, S. Naeem, J. Paruelo,  
R. V. O’Neill, R. G. Raskin, P. Sutton, M. J. van den Belt, The Value of the World’s Ecosystem Services and Natural Capital, 
“Nature” 1997, No. 387, s. 259.
15  Według szacunków Banku Światowego, globalny produkt brutto na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku wynosił 
ok. 18 bln dolarów, w 1999 r. – 30,8 bln dolarów, a w 2007 r. – 54,3 bln dolarów.
16  Z. Bauman, 44 listy ze świata płynnej nowoczesności, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2011, s. 142.
17  H. Ciążela, Etyka odpowiedzialności Hansa Jonasa a „trwały i zrównoważony rozwój” (Imperatywy i dylematy), 
„Problemy Ekorozwoju” 2006, nr 2, s. 108.
18  W. Główkowski, Zastosowanie zasady odpowiedzialności Hansa Jonasa we współczesnej ekologii, „Problemy 
Ekorozwoju” 2009, nr 2, s. 95, (za:) H. Jonas, Zasada odpowiedzialności, Platan, Kraków 1996, s. 80.
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nia swoich praw i musi być oparta na powszechnie przyjętych aksjomatach stanowiących 
tzw. depozyt niezrelatywizowanych wartości19.

Dotychczasowe modele wzrostu gospodarczego nie zapewniają poszanowania przy-
rody i w tym znaczeniu odpowiadają wyłącznie egocentrycznemu systemowi wartości. 
Z egocentryzmu wynika wprawdzie konieczność ochrony pewnych gatunków flory czy 
fauny, ale źródłem tego działania jest wyłącznie osobisty sentyment bądź też inne indywi-
dualne pobudki. Egocentryzm nie zakłada realizacji wspólnych działań na rzecz ochrony 
środowiska i dlatego tak rozumiana odpowiedzialność jest zbyt wąska. Człowiek w zde-
cydowanie szerszym zakresie powinien być odpowiedzialny za środowisko przyrodnicze, 
w którym żyje i którego jest przecież integralną częścią20. Niezbędne poszerzenie granic 
odpowiedzialności człowieka za środowisko wynika po pierwsze – z postępu technolo-
gicznego, który dał człowiekowi większy wpływ na środowisko przyrodnicze, po drugie 
– z coraz bardziej precyzyjnych narzędzi prognozowania przyszłych niebezpieczeństw 
oraz unikania ryzyka21.

Jaki jest zatem zakres odpowiedzialności człowieka za środowisko? Nie można za-
węzić go wyłącznie do egocentryzmu czy wąskiego antropocentryzmu, ograniczając 
tym samym zakres odpowiedzialności wyłącznie do świata ludzi. Z kolei, wbrew gło-
szonym teoriom patocentrycznym i biocentrycznym, człowiek różni się od zwierzęcia 
tym, że posiada rozum, wyobraźnię i inteligencję, która pozwala na rozwój posiadanych 
talentów i zdobywanie wiedzy. Posiadanie przez człowieka wspomnianych cech daje mu 
pewne uprzywilejowanie względem zwierząt. Kluczowym zaś argumentem, zdaniem 
J.O. La Mettrie, jest wychowanie, które czyni cuda, „stawiając w końcu człowieka wy-
żej od zwierząt”22.

W podobnym duchu należy odczytywać jedną z zasad Kościoła Katolickiego, zgodnie 
z którą zadaniem i uprawnieniem człowieka jest czynić sobie ziemię poddaną23. Wynika 
z niej wprost, że pozycja człowieka jest nadrzędna względem świata przyrody, jednak 
z zachowaniem należytej odpowiedzialności i dbałości o środowisko przyrodnicze. Podej-
ście to potwierdzone zostało w Deklaracji w Rio: „Istoty ludzkie są w centrum zaintereso-
wania w procesie zrównoważonego rozwoju. Mają prawo do zdrowego i twórczego życia 
w harmonii z przyrodą”24.

Można zatem przyjąć hipotezę, że odpowiedni zbiór wartości zapewni umiarkowany 
system antropocentryczny (por. wykres 2). 

Słuszność wyboru wynika również z faktu, że to człowiek stanowi centrum wszelkich 
koncepcji rozwojowych. Teoria rozwoju jest bowiem ściśle powiązana z celem istnie-
nia i działania człowieka, który jest najwyższą wartością w świecie przyrody. Pominię-
cie człowieka w proponowanych koncepcjach rozwoju powoduje, że z założenia są one 
sprzeczne z prawidłowo zdefiniowanym celem i sensem istnienia człowieka, prowadzą do 
nieefektywnego wykorzystania zasobów oraz w długim okresie nie zapewnią rozwoju25. 

19  Ibidem, s. 95-96. 
20  A. Marek-Bieniasz, Kategoria odpowiedzialności w myśli Alberta Schweitzera, „Problemy Ekorozwoju” 2006, nr 2,  
s. 115-116, (za:) A. Schweitzer, Życie, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1974, s. 25.
21  D. Dzwonkowska, Międzynarodowa konferencja naukowa, „Odpowiedzialność za przyszłość człowieka w przyrodzie”, 
„Seminare” 2010, nr 28, s. 291.
22  J. O. La Mettrie, Człowiek – Maszyna, PWN, Warszawa 1952, s. 47.
23  Pismo Św. Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 2003, s. 25, (Rdz 1, 28).
24  Rio Declaration on Environment and Development, The United Nations Conference on Environment and Development, 
United Nations, General Assembly, A/CONF.151/26 (Vol. I).
25  F. Piontek, Teoria rozwoju a personologiczna koncepcja teorii ekonomicznej, (w:) B. Piontek, F. Piontek (red.), 
Zarządzanie rozwojem, aspekty społeczne, ekonomiczne i ekologiczne, PWE, Warszawa 2007, s. 57-59.
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Podporządkowanie relacji międzyludzkich wyłącznie realizacji przyjętych zamierzeń go-
spodarczych przyczyni się również do narastania nierówności społecznych oraz spowodu-
je zepchnięcie na dalszy plan rzeczywistych potrzeb człowieka26.

Podsumowanie

Wyniki poszukiwań źródeł odpowiedzialności człowieka za środowisko skłaniają do 
uznania za słuszną hipotezę, zgodnie z którą to umiarkowany antropocentryczny system 
wartości stanowi właściwy punkt odniesienia w relacji człowiek-środowisko. Oparta na 
postulowanym systemie etyka środowiskowa zapewni niezbędny szacunek dla przyrody 
oraz będzie stanowić źródło odpowiedzialności żyjących za jej stan. Powszechna akcepta-
cja umiarkowanej wersji antropocentrycznego systemu wartości, a wraz z nią stosownych 
zasad trwałości kapitału, przyczyni się również do eliminacji ekologicznych barier rozwo-
ju społeczno-gospodarczego.

Zachęcanie do podjęcia odpowiedzialności za środowisko nie może jednak opierać się 
wyłącznie na odwołaniach do wartości etycznych i moralnych. Przedstawienie aspektów 
ekonomicznych zapewni wyższy stopień zrozumienia w społeczeństwie i będzie stanowiło 
motywację do aktywnego uczestnictwa w podejmowanych działaniach proekologicznych. 

26  Jan Paweł II, Encyklika Redemptor Hominis, Katolicka Agencja Informacyjna, Warszawa 2006, s. 59.

Rysunek 2 
Systemy wartości z punktu widzenia zasięgu odpowiedzialności człowieka  
za środowisko

Źródło: opracowanie własne na podstawie: T. Borys, Pomiar trwałego i zrównoważonego rozwoju, (w:) 
Uwarunkowania i mechanizmy zrównoważonego rozwoju, materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, 
Białystok-Supraśl, 1-3.07.2004 rok, Białystok 2004, s. 56.
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Responsibility of the Man for the Natural Environment  
in a Moderate Anthropocentric System of Values

Summary

An economic crisis causes a distinct growth of interest in relations between the man and the 
environment. Amongst the causes of such an occurrence one should search out, on one hand, the 
aspiration to achieving the material richness, and, on the other hand, environmental barriers inten-
sifying growth of the economy. The latter causes that the man is obliged to take the responsibility 
for the state of the natural environment. According to the author, this responsibility results not only 
from the moral obligation with regard to future generations but also due to functions, which the 
natural environment performs. Essential respect for the nature and the responsibility of the living 
for its state can be assured by environmental ethics based on a moderate anthropocentric system 
of values. An important factor in the process of building the environmental awareness of the con-
temporary, strongly materialised society is presentation of economic aspects, including values of 
services rendered by the environment.

Key words: moderate anthropocentric system of values, responsibility for the environment, value 
of environment.

JEL codes: O44, Q56, Q57 

Ответственность человека за природную среду в умеренной 
антропоцентрической системе ценностей

Резюме

Экономический кризис вызывает заметный рост интереса к отношениям между челове-
ком и окружающей средой. Причины такого явления следует усматривать, с одной стороны,  
в стремлении достичь материальное богатство, с другой же – в усиливающихся экологиче-
ских барьерах для экономического роста. Последние приводят к тому, что человек обязан 
брать на себя ответственность за состояние природной среды. По мнению автора эта ответст-
венность вытекает не только из моральной обязанности по отношению к будущим поколени-
ям, но и из функций, которые выполняет природная среда. Необходимое уважение к природе 
и ответственность живущих за ее состояние обеспечит экологическая этика, основанная на 
умеренной антропоцентрической системе ценностей. Важным фактором в процессе форми-
рования экологической сознательности современного, сильно материализованного общества 
является указание экономических аспектов, в том числе ценности услуг, предоставляемых 
окружающей средой.

Ключевые слова: умеренная антропоцентрическая система ценностей, ответственность за 
окружающую среду, ценность окружающей среды.

Коды JEL: O44, Q56, Q57
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AKCEPTACJA PUBLICZNA JAKO ELEMENT 
KSZTAŁTOWANIA ZRÓWNOWAŻONYCH SYSTEMÓW 
TRANSPOTU W MIASTACH

Streszczenie

Skala problemów wynikających z niepożądanych trendów rozwoju transportu w miastach pro-
wadzi do coraz intensywniejszych działań na rzecz zrównoważonych rozwiązań transportowych. 
Niejednokrotnie jednak skuteczność tych instrumentów zależy od poziomu ich akceptacji. Ni-
niejsze rozważania mają na celu zarysowanie podstawowych problemów oraz wyzwań związa-
nych z oddziaływaniem na poziom akceptacji zrównoważonego transportu w miastach, zarówno 
z punktu widzenia jednostek, społeczeństwa, jak i aktorów politycznych. W tym celu posłużono 
się przykładami narzędzi działań i narzędzi na rzecz zrównoważonego transportu podejmowanych 
w różnych krajach. 

Słowa kluczowe: zrównoważony transport miejski, akceptacja publiczna, koszty zewnętrzne trans-
portu.

Kody JEL: O18, Q01, R49

Wstęp

Systemy transportowe stanowią jeden z newralgicznych elementów struktury miast, 
w istotnym stopniu determinujących funkcjonalność obszarów zurbanizowanych, ja-
kość życia ich mieszkańców czy też prężność i efektywność gospodarek. Z kolei mia-
sta uznawane są za motory wzrostu, bowiem to aktywność ludności miejskiej decyduje 
o wielkości PKB, innowacyjności czy innych aspektach pożądanych z punktu widzenia 
rozwoju gospodarczego. W UniiEuropejskiej około 85% PKB generowane jest na obsza-
rach zurbanizowanych1, w Chinach wskaźnik ten szacuje się na niemal 80%2, a w Stanach 
Zjednoczonych metropolie przyczyniają się do wzrostu gospodarczego niemal w 90%3. 
Abstrahując od kwestii stricte ekonomicznych, obszary zurbanizowane to również ośrod-
ki kulturalne, naukowe czy administracyjne. To spektrum działalności człowieka wiąże 
się z powstawaniem określonych potrzeb transportowych, a z reguły im intensywniejsze 
procesy rozwojowe i aktywność na obszarach zurbanizowanych, tym większy popyt na 
transport, któremu sprostać muszą systemy transportowe. Co więcej, transport, przyczy-
niając się do rozlicznych pozytywnych efektów w sferze gospodarczej (m.in. większa mo-
bilność czynników produkcji,specjalizacja i podział pracy, ekspansja gospodarek itp.) oraz 

1 Zielona Księga W kierunku nowej kultury mobilności w mieście, KOM (2007) 551 wersja ostateczna.
2 Urban Trends and Policy in China. OECD Regional Development Working Papers 2009/1, OECD 2009, s. 37, 
http://www.oecd.org/dataoecd/28/21/42607972.pdf [dostęp: 03.05.2012].
3  S.D. Panek, F.T. Baumgardner, Y.B. Langford, R.M. Rodriguez,Gross Domestic Product by Metropolitan Area. Advance 
Statistics for 2009 and Revised Statistics for 2001-2008, U.S, Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, 
2011, http://www.bea.gov/scb/pdf/2011/03%20March/0311gdp_metro.pdf  [dostęp: 12.05.2012].
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społecznej (np. zapobieganie wykluczeniu społecznemu, lepszy dostęp do infrastruktury 
społecznej itp.), doprowadza zarazem do powstawania rozlicznych negatywnych efek-
tów4, m.in. w postaci kongestii, zanieczyszczenia powietrza, hałasu czy wypadków, które 
z kolei obniżają dobrobyt społeczny poprzez bezpośrednie straty ekonomiczne czy też 
pejoratywne zjawiska społeczne.Problemy te wynikają przede wszystkim z rosnącej po-
pularności transportu drogowego, który w największym stopniu zaspokaja stawiane przez 
mieszkańców postulaty transportowe, ale generuje też najwięcej negatywnych efektów 
zewnętrznych. Z tych względów od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku rozwijana 
jest idea zrównoważonego transportu będąca sektorowym podejściem do zrównoważone-
go rozwoju, mającego zapewnić osiągnięcie celów gospodarczych i społecznych przy za-
chowaniu odpowiedniej jakości środowiska, co umożliwić powinno trwałe i niezakłócone 
procesy rozwojowe dla obecnych i przyszłych pokoleń. Mimo że zrównoważony transport 
to koncepcja z założenia tworzona „dla człowieka”, napotyka w sferze realizacji rozliczne 
bariery, m.in. wynikające z nastawienia samego społeczeństwa.

Celem niniejszych rozważań jest zarysowanie problemów związanych z publiczną ak-
ceptacją zrównoważonych rozwiązań transportowych na obszarach miejskich. Omówio-
no przesłanki dla polityki zrównoważonego transportu w miastach, a także samo pojęcie 
zrównoważonego transportu wraz z przeglądem podstawowych instrumentów, pozwalają-
cych osiągnąć jego założenia. Następnie przedstawiono pojęcie akceptacji oraz przykłady, 
w jakim stopniu może ona wpłynąć na efektywność stosowanych rozwiązań lub w ogóle 
ich implementację. We wnioskach zawarto podstawowe wskazówki dotyczące kształtowa-
nia społecznej akceptacji zrównoważonego transportu.

Pejoratywny wydźwięk transportu na obszarach miejskich

Jak wspomniano powyżej, różnorodnym pozytywnym efektom działalności trans-
portowej przeciwstawić można liczne negatywne efekty zewnętrzne, przede wszystkim 
kongestię, zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby, wypadki, hałas i wibracje, zmiany 
klimatyczne, zajętość terenu czy też zaburzenia estetyki krajobrazu.W samej Unii Euro-
pejskiej koszty kongestii, czyli tzw. korków, obejmujące m.in. straty czasu, nadmierne 
zużycie paliwai zwiększone koszty eksploatacyjne pojazdu, szacowane są na około 1% 
PKB5. W Stanach Zjednoczonych wskutek kongestii marnotrawi się rokrocznie prawie  
2 mld galonów benzyny6. Transport odpowiada za około 1/3 światowego zużycia energii, 
w tym za blisko 2/3 zużycia ropy naftowej7. Zanieczyszczenie powietrza, w większości 
powodowane przez transport, a prowadzące do chorób układu oddechowego, przedwcze-

4  Zarówno korzyści, jak i koszty związane z funkcjonowaniem systemów transportowych określane są mianem efektów 
zewnętrznych transportu. Według Fiedora i in. „efekty zewnętrzne występują wówczas, gdy decyzje gospodarcze podej-
mowane przez jeden lub więcej podmiotów gospodarczych oznaczają powstawanie takich zmian w środowiskowych wa-
runkach gospodarowania, które bezpośrednio – negatywnie (koszty, niekorzyści) lub pozytywnie (korzyści) – oddziałują na 
możliwości produkcyjne lub konsumpcyjne innych podmiotów”. B. Fiedor (red.), Podstawy ekonomii środowiska i zasobów 
naturalnych, C.H. Beck, Warszawa 2002, s. 9-10. W przypadku transportu wyróżnić można zarówno wiele korzyści, jak 
i kosztów zewnętrznych, te ostatnie zostaną omówione szerzej w podpunkcie 2.
5 IMPACT ASSESSMENT. Accompanying document to the WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area – 
Towards a competitive and resource efficient transport system, European Commission 2011, COM(2011) 144 final.
6  G. Stoller, New report: Road congestion wastes 1.9 billion gallons of gas, „USA Today”, March 26, 2012; 
http://www.usatoday.com/money/industries/energy/story/2012-03-25/wasted-fuel-report/53776164/1 [dostęp: 12.05.2012].
7 World Energy Statistics 2011, International Energy Agency, Paryż 2011,
http://www.iea.org/textbase/nppdf/free/2011/key_world_energy_stats.pdf  [dostęp: 12.05.2012].
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snej śmierci8, a przez to dodatkowych nakładów na służbę zdrowia, szkód społecznych 
i ekonomicznych (np. absencja pracowników) to bolączka praktycznie wszystkich więk-
szych ośrodków miejskich na świecie. Na przykład w Pekinie w 2003 roku wydatki na 
służbę zdrowia wynikające z zanieczyszczenia powietrza wyceniano na około 3,7% PKB 
miasta9. Co roku w wypadkach drogowych na świecie ginie w przybliżeniu 1,2 mln osób, 
z czego 40% stanowią dzieci i młodzież, przy czym około 60% wypadków zdarza się 
na terenach miejskich10. Rosnąca emisja gazów cieplarnianych przez sektor transportu 
w istotny sposób przyczynia się do zmian klimatycznych, których różnorodne skutki od-
czuwane są w skali globalnej11.

Zarysowane powyżej przykłady problemów związanych z działalnością transportową 
ściśle wiążą się z funkcjonowaniem miast, ponieważ w największym natężeniu występują 
właśnie tam, gdzie ma miejsce intensywna aktywność społeczno-gospodarcza. Ogrom-
ne zagęszczenie ludności i procesów społeczno-gospodarczych wpływa na ciągły wzrost 
mobilności, przejawiający się m.in. wzrostem liczby podróży w ciągu dnia, zwiększaniem 
się średniego dystansu podróży, a także skłonnością do wyboru tych środków transpor-
tu, które oferują możliwość szybkiego, bezpośredniego i komfortowego dotarcia do celu. 
Stąd rosnący poziom zmotoryzowania społeczeństwa, postępujący wraz ze wzrostem do-
brobytu. W rozwiniętych krajach około 70-80% obywateli mieszka w miastach, przy czym 
w większości z nich około 80% (w Stanach Zjednoczonych nawet 87-89%) korzysta z mo-
toryzacji indywidualnej12. W krajach rozwijających się, pomimo relatywnie mniejszego 
poziomu wykorzystywania samochodów prywatnych, uciążliwości wynikające z trans-
portu w miastach bywają nawet bardziej odczuwalne. Dzieje się tak m.in. ze względu na 
szybkie procesy rozwojowe, pociągające za sobą wzrost mobilności oraz bogacenie się 
społeczeństwa i zmianę zachowań transportowych w kierunku motoryzacji indywidualnej 
przy stosunkowo niskim poziomie wdrażania rozwiązań zrównoważonego transportu. Np. 
w chińskich miastach najwięcej samochodów jeździ w Pekinie (4,5 mln), borykającym 
się z ogromnymi korkami, zanieczyszczeniem powietrza itp., a „tylko” 30% społeczności 
miejskiej porusza się codziennie samochodem13. W całym kraju jednak liczba pojazdów 
wzrosła z około 15 mln w 2004 roku do ponad 71 mln w 2011 roku14, co stanowi ogrom-
ne wyzwanie w kontekście takiej organizacji miejskich systemów transportowych, która 
zapewni rozwój miast, a nie narastanie problemów i kosztów społeczno-gospodarczych.

8 Air Quality Guidelines: Global Update 2005, WHO, Geneva 2006; 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/78638/E90038.pdf  [dostęp: 12.05.2012].
9  Y. Zhou, R.S.J. Tol, Valuing the health impacts from particulate air pollution in Tianjin. Working paper 89, Forschungs-
stelle Nachhaltige Umweltentwicklung, 2005; 
http://www.fnu.zmaw.de/fileadmin/fnu-files/publication/working-papers/WP_FNU89_Zhou.pdf  [dostęp: 10.05.2012].
10  World report on road traffic injury prevention, WHO, Genewa 2004, s. 3.
11  Zob. m.in.: Adapting Urban Transport to Climate Change. Module 5f. Sustainable Transport: A Sourcebook for Policy-
makers in Developing Cities, GTZ Transport Policy Advisory Services, 2011; 
http://www.transport2012.org/bridging/ressources/files/1/621,521,5F-ACC-EN.pdf  [12.05.2012].
12  J.R. Kenworthy, Transport Energy Use and Greenhouse Gases in Urban Passenger Transport Systems: A Study of  
84 Global Cities, 2003, Paper presented to the International Third Conference of the Regional Government Network for 
Sustainable Development, Notre Dame University, Fremantle, Western Australia, 
http://cst.uwinnipeg.ca/documents/Transport_Greenhouse.pdf  [dostęp: 12.05.2012].
13 J. Zhao, Car Ownership Polices and Public Acceptance in China, the University of British Columbia, 2012; 
http://www.scarp.ubc.ca/research/physical-planning-transportation-and-urban-design/car-ownership-policies-and-public-accepta  
[dostęp: 11.05.2012].
14 BRICS Joint Statistical Publication 2011, BRICS 2011; 
http://www.stats.gov.cn/english/statisticaldata/otherdata/brics2011/ [dostęp: 07.05.2012]; 
Number of private cars in China exceeds 70 million, People’s Daily Online, 
http://english.peopledaily.com.cn/90001/90776/90882/7446381.html  [dostęp: 10.05.2012].
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Przegląd narzędzi zrównoważonego rozwoju transportu miejskiego

Pomimo różnic kulturowych, społecznych czy gospodarczych pomiędzy krajami, pro-
blemy związane z transportem są cechą wspólną obszarów miejskich na całym świecie, 
a konieczność zrównoważonego rozwoju transportu miejskiego pojawia się w dokumen-
tach wszystkich szczebli – od lokalnego po globalny. Mówiąc bardzo ogólnie, zrówno-
ważony transport ma na celu maksymalizację pozytywnych efektów działalności trans-
portowej przy eliminacji bądź ograniczeniu jego negatywnych skutków. Powinien zatem 
przyczyniać się do poprawy jakości życia, zapewniać bezpieczeństwo przejazdu, być do-
stępny w sensie przestrzennym i finansowym, sprzyjać rozwojowi społeczeństw i jedno-
stek, uwzględniać kwestie sprawiedliwości międzypokoleniowej, prowadzić do rozwoju 
gospodarczego, a jednocześnie minimalizować koszty zewnętrzne w postaci zanieczysz-
czenia powietrza, hałasu, kongestii itp., ograniczać energochłonność i terenochłonność15. 

Tabela 1 
Podstawowe narzędzia na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu

Kategoria narzędzi Przykłady

Ekonomiczne

- internalizacja kosztów zewnętrznych transportu, np. opłaty ekologiczne w cenie 
paliwa, opłaty za emisję spalin;

- innego rodzaju podatki i opłaty związane z działalnością transportową, np. syste-
my opłat za wjazd do określonych stref.

Prawno-
administracyjne

- regulacje prawne, np.przepisy ruchu drogowego, normy bezpieczeństwa;
- systemy regulacji liczby kupowanych pojazdów, np. system aukcji w Szanghaju;
- nakazy administracyjne, np. strefy ograniczenia różnego rodzaju ruchu.

Infrastrukturalne
- rozbudowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury;
- usprawnienia infrastrukturalne, np. ekrany dźwiękochłonne, progi zwalniające, 

systemy park&ride, oddzielne torowiska i pasy dla autobusów itp.

Techniczno-
echnologiczne

- innowacjetechnologiczne dotyczące infrastruktury czy środków transportu,  
np. inteligentne systemy transportowe, niskoemisyjne i energooszczędne pojazdy, 
napędy wykorzystujące paliwa alternatywne itp.

Moralne 
i edukacyjne

- akcjeedukacyjneiinformacyjne nastawione na zmianę mentalności i wzorców 
konsumpcyjnych, np. spoty emitowane w czasie reklamowym, nauka ekojazdy;

- promocja zrównoważonej mobilności (np. tydzień zrównoważonej mobilności, 
carsharing itp.).

Inne
- planowanie przestrzenne;
- zmiana trybu pracy, np. praca w domu;
- rozwiązania logistyczne, np. centra logistyczne;

Źródło: opracowanie własne16.

15  Szerzej m.in.: M. Paradowska, Rozwój zrównoważonych systemów transportowych polskich miast i aglomeracji w pro-
cesie integracji z Unią Europejską – przykład aglomeracji wrocławskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 
2011, s. 312-313.
16  Klasyfikacja ta została częściowo przedstawiona (w:) M. Paradowska, Rozwój zrównoważonych systemów…, wyd. cyt, 
s. 91.
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Wieloletnie dążenia, prowadzone przez władze i instytucje różnych szczebli17, do tak 
modelowo ujętych celów, zaowocowały wypracowaniem licznych rozwiązań. Podstawo-
we obszary działań na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu miejskiego obejmu-
ją zarządzanie popytem na transport oraz internalizację kosztów zewnętrznych18 w celu 
zwiększenia udziału w przewozach (na obszarach miejskich głównie osobowych) bardziej 
przyjaznych środowisku i człowiekowi środków przemieszczania się (transport publiczny, 
rower, chodzenie na piechotę) i ograniczenia roli transportu drogowego (przede wszyst-
kim motoryzacji indywidualnej), odpowiedzialnego za większość problemów. Zarówno 
tym priorytetom, jak i zasygnalizowanym powyżej celom w sferze społecznej, gospodar-
czej i środowiskowej, podporządkowanych jest ogromna ilość rozwiązań o charakterze 
twardym i miękkim, których przykłady zaprezentowano w tabeli 1.

Skuteczność oraz efektywność ekonomiczna różnorodnych kategorii narzędzi zrów-
noważonego transportu zależy nie tylko od samego ich charakteru, ale również od wielu 
innych czynników. Niezwykle ważną rolę odgrywa tutaj zintegrowane podejście, oparte 
na silnej woli politycznej, współpracy władz różnych szczebli, ale również świadomości 
ekologicznej obywateli oraz akceptacji społecznej zmian. W sytuacji, gdy samochód, ze 
względu na swe cechy techniczno-eksploatacyjne, jest najbardziej pożądanym ze społecz-
nego punktu widzenia środkiem przemieszczania się, a poziom motoryzacji rośnie wraz 
ze wzrostem dochodów ludności, promocja i unowocześnianie transportu publicznego 
czy też podnoszenie opłat związanych z nabyciem bądź eksploatacją pojazdów mogą nie 
przynieść spodziewanych rezultatów, ponieważ są to zbyt małe bodźce do zmiany zacho-
wań konsumpcyjnych. Często zatem twarde narzędzia ukierunkowane są na restrykcje dla 
właścicieli samochodów prywatnych, aby ograniczyć motoryzację w mieście. Co więcej, 
niski poziom akceptacji społecznej sprawia, że niejednokrotnie skuteczność niektórych 
rozwiązań jest zdecydowanie niższa od spodziewanej, a czasem w ogóle uniemożliwia 
implementację pewnych narzędzi.

Akceptacja jako czynnik warunkujący skuteczność narzędzi 
zrównoważonego transportu

W literaturze przedmiotu akceptacja w odniesieniu do narzędzi zrównoważonego roz-
woju transportu najczęściej rozpatrywana jest w wymiarze politycznym, społecznym oraz 
indywidualnym19. Akceptacja polityczna utożsamiana jest m.in. z silną wolą polityczną 
wprowadzania zmian, budowaniem polityki zrównoważonego rozwoju transportu na 
szczeblu centralnym i lokalnym, determinacją i konsekwencją w podejmowanych dzia-
łaniach itp.20. Tę „kategorię” akceptacji warunkuje szereg różnorodnych czynników, do 
których należą np. tradycje polityczne i mentalność narodowa, odporność na działania 

17  Kwestie zrównoważonego transportu pojawiły się wśród priorytetów politycznychpod koniec XX wieku przede wszyst-
kim w krajach rozwiniętych (jako lidera można tu wskazać UE), głównie z uwagi na stopień rozwoju miast i ich systemów 
transportowych i wynikające stąd rosnące koszty zewnętrzne transportu. Skala i powaga problemów doprowadziła do za-
angażowania międzynarodowych instytucji i organizacji, zwłaszcza z uwagi na eskalację uciążliwości transportu w krajach 
rozwijających się.
18  Internalizacja negatywnych efektów zewnętrznych polega na ich włączeniu w strukturę kosztów podmiotów odpowie-
dzialnych za ich powstawanie. Szerzej m.in.: B. Fiedor (red.), Podstawy ekonomii środowiska…, wyd. cyt.
19  D. Banister, J. Pucher, M. Lee-Gosselin, Making Sustainable Transport Politically and Publicly Acceptable, (w:)  
P. Rietveld, R. Stough (red.), Institutions and Sustainable Transport: Regulatory Reform in Advanced Economies, Edward 
Elgar Publishing, Cheltenham 2007.
20  C. Hirschi, W. Schenkel, T. Widmer, Designing sustainabletransportation policy for acceptance: a comparison of Ger-
many, the Netherlands and Switzerland, „German Policy Studies. Politikfeldanalyse” 2002, Vol. 2, Iss. 4.
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różnych lobby (paliwowego, motoryzacyjnego itp.), „cykl polityczny” związany z wy-
borami oraz chęć utrzymania bądź zdobycia poparcia, ale także indywidualne poglądy, 
przekonania i wzorce konsumpcyjne polityków. Pomimo rozróżnienia, akceptacja poli-
tyczna ściśle wiąże się z akceptacją na poziomie całego społeczeństwa, a także akcepta-
cją indywidualną. Oczywiste jest też, że działania polityczne nastawione na podnosze-
nie akceptacji społecznej warunkowane są postawami samych aktorów politycznych, co 
podkreśla wzajemne powiązania obu tych płaszczyzn. Akceptacja społeczna wiąże się 
z podejściem wyrażanym nie tylko przez całe społeczeństwo, np. narodu w skali krajo-
wej (w odniesieniu np. do instrumentów podatkowych) czy mieszkańców danego miasta  
(np. w odniesieniu do stref z zakazem poruszania się samochodów czy też systemów opłat 
za wjazd do określonych stref), ale także różnych grup społecznych – przedstawicieli prze-
mysłu samochodowego, kierowców, mieszkańców danych dzielnic itp. Co więcej, często 
wskazuje się na konieczność uwzględnienia zależności pomiędzy akceptacją na poziomie 
społecznym oraz na poziomie jednostek, ta ostatnia stanowi bowiem niezbędną determi-
nantę tej pierwszej21.

Za najważniejsze bariery akceptacji zrównoważonego transportu na poziomie jedno-
stek uznaje się brak świadomości i potrzeby zmian, brak troski o przyszłe pokolenia, nie-
chęć do korzystania z rozwiązań „zbiorowych”22 czy też poziom postrzeganej i faktycz-
nej atrakcyjności możliwych sposobów przemieszczania się. Uwzględnić tu należy także 
liczne inne aspekty o podłożu psychologicznym, jak dysonans poznawczy (poszczególne 
osoby zdają sobie sprawę z zagrożeń związanych z upowszechnianiem się motoryzacji, 
jednak nie skłania ich to do rezygnacji z samochodu), przyzwyczajenia, zachowania zbio-
rowe23, czy też społecznym, w tym modele myślowe, normy i światopoglądy czy w bardzo 
szerokim ujęciu – poziom kapitału społecznego. O ile jednak indywidualna akceptacja 
narzędzi zrównoważonego transportu zależy od postaw użytkowników transportu, prze-
jawiających się konkretnym zachowaniem, np. skłonnością do zamiany samochodu na 
transport publiczny bądź też gotowością do ponoszenia wyższych kosztów podróżowa-
nia samochodem, o tyle, jak wykazały liczne badania, proekologiczne postawy i relatyw-
nie wysoka świadomość ekologiczna wcale nie muszą iść (i często nie idą) w parze ze 
zmianą zachowań transportowych w bardziej zrównoważonymkierunku24. Stanowią za-
tem warunek konieczny, lecz niewystarczający dla indywidualnej i społecznej akceptacji 
twardych narzędzi zrównoważonego transportu, co można powiązać przede wszystkim 
z „odwiecznym” problemem dotyczącym rozbieżności pomiędzy prywatnymi celami i dą-
żeniami a interesem publicznym. Komplikuje to znacząco zarówno wzajemne zależności 
pomiędzy implementacją twardych środków na rzecz rozwoju zrównoważonych syste-
mów transportu miejskiego a wykorzystywaniem wspierających ich środków miękkich, 
jak również zagadnienia dotyczące samej skuteczności tych ostatnich. Celowe budowanie 

21 Managing the Fundamental Drivers of Transport Demand, ECMT, OECD, Paryż 2003, s. 120,
http://internationaltransportforum.org/pub/pdf/03Demand.pdf  [dostęp: 13.05.2012].
22  Związane jest to m.in. z upowszechnianiem sięanonimowości i indywidualizmu w miastach, które to cechy z kolei istotnie 
przyczyniają się do wzrostu popularności motoryzacji indywidualnej. Zob. m.in.: S. Kazman, Auto-mobility and Freedom, 
artykuł na podstawie wykładu seminaryjnego podczas „The Atlas Society’s 2001”,
http://www.atlassociety.org/auto-mobility-and-freedom [dostęp: 13.05.2012].
23  Environmentally Sustainable Transport. Soft measures and transport behaviour, OECD, Berlin 2002, s. 23-25,
http://www.oecd.org/dataoecd/17/11/16199621.pdf  [dostep: 12.05.2012].
24  A. Kollmuss, J. Agyeman, Mind the Gap: why do people act environmentally and what are the barriers to pro-environ-
mental behavior?, „Environmental Education Research” 2002, No. 8(3), s. 239-260, cyt. za: O. Chkanikova, The application 
of social marketing in promoting sustainable transportation, MESPOM, Erasmus Mundus, 2009, 
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1511095&fileOId=1511096 [dostęp: 12.05.2012],
S.J. Krause, Attitudes and the prediction of behaviour: A meta-analysis of the empirical literature, „Personality and Social 
Psychology Bulletin” 1995, No. 21, cyt. za.: Environmentally Sustainable Transport. Softmeasures..., wyd. cyt., s. 26.
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i podnoszenie poziomu akceptacji społecznej opiera się bowiem najczęściej właśnie na 
zwiększaniu świadomości społecznej (w tym też indywidualnej) związanej z problemami 
wynikającymi z niezrównoważonych trendów rozwoju transportu. Wykorzystywane są 
tutaj głównie miękkie narzędzia z zakresu działań edukacyjnych, informacyjnych czy pro-
mocyjnych25. Powinny one być prowadzone już na etapie przygotowań do wprowadzenia 
twardych narzędzi, chociaż, jak zaznaczono, niekoniecznie przyczyniają się do zwiększe-
nia poziomu akceptacji. Uwzględnić należy dodatkowo kolejne niezbędne elementy w po-
staci akceptacji politycznej oraz samego zaufania obywateli do polityków i wdrażanych 
przez nich instrumentów. Jak różne mogą być efekty zarysowanych powyżej czynników 
w kontekście działań na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu miejskiego, ukazują 
poniższe przykłady.

Przykłady publicznej akceptacji działań na rzecz zrównoważonego 
rozwoju transportu w miastach

Jak już wspomniano, polityka podporządkowana założeniom zrównoważonego roz-
woju transportu miejskiego powinna być prowadzona na różnych szczeblach. Choć wiele 
negatywnych efektów zewnętrznych ma wymiar lokalny (np. zanieczyszczenie powie-
trza, kongestia), co implikuje konieczność opracowywania lokalnych rozwiązań i strate-
gii, o tyle część w mniejszym lub większym stopniu ma skutki na poziomie narodowym 
(np. zanieczyszczenie powietrza, wypadki) lub globalnym (np. zmiany klimatyczne). 
Co więcej, nawet lokalne działania mogą okazać się nieefektywne bez wsparcia ze stro-
ny regulacji i działań na szczeblu krajowym (także federalnym czy międzynarodowym 
w przypadku UE). Ogromną rolę odgrywa tutaj akceptacja polityczna niezbędnych zmian. 
Analizując rozbieżności pomiędzy różnymi krajami warto wskazać m.in. Stany Zjedno-
czone, UE, Kanadę czy Chiny ze względu na występujące w nich odmienności. Mimo 
że w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych różne regulacje (np. normy emisji, standardy 
technologiczne) na szczeblu państwowym wprowadzane były stosunkowo najwcześniej, 
obecnie troska o zrównoważony rozwój transportu stała się domeną UE, będąc prioryte-
tem wspólnej polityki transportowej i przekładając się na konkretne wytyczne i wskazów-
ki na poziomie lokalnym zgodnie z zasadą subsydiarności. W Stanach Zjednoczonych, 
gdzie panuje „kultura samochodu”, rozwiązania dotyczące redukcji emisji czy zmniejsze-
nia energochłonności transportu znajdują się daleko w tyle na liście priorytetów, a jedną 
z przyczyn jest postrzeganie ich jako „niepopularnych politycznie”, głównie ze względów 
społecznych, w tym silnego lobby ze strony przemysłu paliwowego oraz samochodowego. 
O ile zatem we Wspólnocie silnie wierzy się w rolę interwencji, w tym środków ekono-
miczno-finansowych (internalizacja kosztów zewnętrznych transportu) i innych restrykcji 
dla zmotoryzowanych, o tyle w Stanach Zjednoczonych dominuje wiara w rozwiązania 
technologiczne przy przekonaniu o wolności i niezależności jednostek, co odzwierciedla 
się w praktycznie zerowych ograniczeniach dla kierowców. W Kanadzie opcja politycz-
na znajduje się między tymi postawami26. Jeszcze inne podejście ma miejsce w Chinach, 
gdzie ogromna skala problemów związanych z uciążliwościami transportu miejskiego za-
owocowała ścisłą współpracą pomiędzy rządem centralnym a poszczególnymi samorzą-

25  Przegląd miękkich środków na rzecz zrównoważonego transportu dostępny jest w wielu opracowaniach. Zob. m.in.: 
Environmentally Sustainable Transport. Soft measures..., wyd. cyt., s. 11; Communicating Environmentally Sustainable 
Transport: The Role of Soft Measures, OECD, Paryż2002; O. Chkanikova, The application of social marketing..., wyd. cyt. 
s. 19-27.
26  Szerzej: D. Banister, J. Pucher, M. Lee-Gosselin, Making Sustainable Transport..., wyd. cyt., s. 17-50.
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dami miejskimi. Od kilku lat zaobserwować tam można zdecydowane posunięcia obejmu-
jące zintegrowany pakiet narzędzi wprowadzanych na szczeblu krajowym i lokalnym27, 
znacząco wzmacniający ich skuteczność poprzezefekty synergiczne. Poziom akceptacji 
politycznej jest wysoki, nawet pomimo konfliktu pomiędzy silnie rozwiniętym (i decydu-
jącym o wskaźnikach ekonomicznych kraju) przemysłem samochodowym a celami zrów-
noważonego transportu28.

Powyższe przykłady dobitnie wskazują, że pomiędzy akceptacją polityczną a społecz-
ną zachodzi ścisła korelacja. W Stanach Zjednoczonych panujące wzorce konsumpcyjne 
i gloryfikacja wolności jednostek determinuje niski poziom akceptacji społecznej zrów-
noważonego transportu. W UE zauważyć można pewne rozbieżności ze względu na róż-
nice pomiędzy różnymi krajami. I tak np. jeden z decydujących czynników warunkują-
cych akceptację publiczną stanowią tradycje administracyjno-polityczne. Z tego względu 
twarde narzędzia w Szwecji czy Niemczech cechuje względnie wysoki poziom akcep-
tacji politycznej i społecznej, podczas gdy w Holandii określone rozwiązania pociągają 
za sobą konieczność debaty publicznej już na etapie ich formułowania29. Jak pokazuje 
jednak przykład pierścienia opłat w Oslo, pomimo ogólnie wysokiego poziomu akceptacji 
publicznej, poszczególne rozwiązania wprowadzające restrykcje dla użytkowników sa-
mochodów mogą spotkać się z dużym sprzeciwem. Przed implementacją (w celach pilota-
żowych) tego rozwiązania w 1990 roku około 70% obywateli było mu przeciwnych. Pod 
koniec lat dziewięćdziesiątych odsetek ten spadł do 50%30. W opozycji wobec podobnego 
rozwiązania w Trondheim w 1991 roku było 72% społeczeństwa, podczas gdy w 2005 
roku już tylko 47%31. Przeciwko systemowi opłat w Londynie występowała większość 
jego mieszkańców, jednakże wkrótce po jego wdrożeniu nastawienie opinii publicznej 
zaczęło się zmieniać, zaś odpowiedzialny za implementację instrumentu prezydent mia-
sta ponownie zwyciężył w kolejnych wyborach, m.in. ze względu na sukces i korzystne 
efekty systemu32. Warto przytoczyć także przykłady niezwykle – nawet jak na „warunki 
europejskie” – restrykcyjnych rozwiązań wdrożonych w największych miastach chiń-
skich. W Szanghaju od 1994 roku funkcjonuje system aukcji, podczas których można na-
być… możliwość kupna i zarejestrowania prywatnego samochodu. Dzięki temu znacznie 
ograniczono i poddano kontroli tempo wzrostu motoryzacji indywidualnej, zmniejszając 
tym samym poziom kongestii i zanieczyszczenia powietrza33. W Pekinie z kolei w 2008 
roku wprowadzono system loterii, gdzie wygrana oznacza możliwość nabycia pojazdu34. 
Wprawdzie nie przeprowadzono jeszcze badań dotyczących nastawienia społeczeństwa 
wobec tak radykalnych środków, można jednak już teraz wysnuć pewne konkluzje. Z jed-
nej strony, wysoka efektywność rozwiązań wskazywałaby na przyjęcie przez mieszkań-
ców zarówno systemu aukcji, jak i loterii. Nie bez znaczenia są także polityczne tradycje 
kraju, w tym niedorozwój demokracji. Z drugiej strony, rosnąca skala spekulacji, a także 
samochodów nabytych poza systemem może być oznaką coraz mniejszej chęci dostoso-

27 Zob.: J. Yulin, L. Zhenyu, Practices and Policies of Green Urban Transport in China, “Journeys”, May 2010, 
http://www.ltaacademy.gov.sg/LA-01Journeys_May10_files/J10May-p26Jiang&Li_GreenTransportChina.pdf  [dostęp: 08.05.2012].
28 Pewne rozwiązanie stanowią istotne nakłady na innowacje technologiczne w branży motoryzacyjnej.
29  C. Hirschi, W. Schenkel, T. Widmer, Designing sustainable transportation policy..., wyd. cyt., s. 30-31.
30 Environmentally Sustainable Transport. Soft measures..., wyd. cyt., s. 28.
31 Driving change. How policymakers are using road charging to tackle congestion. A report from the Economist Intelligence 
Unit Sponsored by IBM, The Economist Intelligence Unit 2006, s. 18, 
http://graphics.eiu.com/files/ad_pdfs/eiu_ibm_traffic_wp.pdf  [dostęp: 12.05.2012].
32  T. Litman, London Congestion Pricing. Implications for Other Cities, Victoria Transport Policy Institute, Londyn 2011,  
s. 7, http://www.vtpi.org/london.pdf  [dostęp: 13.05.2012].
33 J. Yulin, L. Zhenyu, Practices and Policies…, wyd. cyt., s. 30
34 J. Zhao, Car Ownership Polices…, wyd. cyt.
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wania się z uwagi na atrakcyjność „zachodnich” wzorców konsumpcyjnych i coraz więk-
sze możliwości ich przyjmowania wynikające ze zwiększającego się poziomu dobrobytu.

Podsumowanie

Na gruncie zasygnalizowanej powyżej problematyki związanej z publiczną akceptacją 
zrównoważonych rozwiązań transportowych w miastach, a także w obliczu konieczności 
ich wdrażania w celu ograniczenia kosztów zewnętrznych transportu, wyłania się kilka 
istotnych konkluzji.

Po pierwsze, należy niejako zredefiniować podejście do stosowania środków miękkich 
na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu. Jak już udowodniono, samo kształtowanie 
postaw proekologicznych nie wystarczy, gdyż świadomość ekologiczna nie oznacza au-
tomatycznie akceptacji indywidualnej i społecznej, ani też zmiany zachowań transporto-
wych. Skuteczność narzędzi zrównoważonego transportu można tu zapewnić poprzez po-
łączenie środków miękkich w celu budowania akceptacji z jednoczesnymi instrumentami 
opartymi na restrykcjach dla użytkowników samochodów (systemy opłatowe bądź inne 
związane z zarządzaniem popytem na transport). Co więcej, wskazuje się na konieczność 
partycypacji i debaty społecznej na wszystkich etapach stosowania rozwiązań twardych 
– od koncepcji po ich funkcjonowanie. Przykład Oslo, Trondheim czy Londynu ukazuje 
też, że poziom akceptacji istotnie zwiększa się wówczas, gdy widoczne stają się korzyści 
płynące z konkretnych rozwiązań35. Dlatego też projekty pilotażowe i demonstracyjne do-
tyczące wprowadzania twardych narzędzi mogą okazać się kluczowe w budowaniu akcep-
tacji publicznej, istotnie ograniczając dysonans poznawczy i unaoczniając podnoszenie się 
jakości życia w miastach. Np. w Budapeszcie akceptacja publiczna dla proponowanego 
systemu opłat rośnie wraz z pogarszającymi się wskutek coraz większego zanieczyszcze-
nia powietrza warunkami życia, doprowadzającymi nawet do publicznych demonstracji36. 
Efekty te można tłumaczyć na gruncie psychologii – gdy ludzie poddawani są akcjom 
edukacyjnym, których treść istotnie różni się od tego, co obserwują w rzeczywistości  
(np. promocja transportu publicznego w sytuacji, gdy większość ludzi podróżuje samo-
chodem), nie wierzą w proponowane rozwiązania i nie akceptują ich.

W podnoszeniu akceptacji publicznej na rzecz zrównoważonego transportu miejskiego 
istotne również jest to, aby powszechnie panujące normy, zwyczaje i modele myślowe 
„popierały” niezbędne zmiany, co widoczne jest w przykładzie Stanów Zjednoczonych 
i Szwecji. Można tu zaczerpnąć z Nowej Ekonomii Instytucjonalnej – nieformalne instytu-
cje (np. normy i zwyczaje) są niezbędne, aby wspieraći zapewniać skuteczność instytucji 
formalnych (np. regulacji prawnych)37. Odgrywa to znaczącą rolę zarówno dla akceptacji 
politycznej, jak i indywidualnej czy społecznej. Wreszcie akceptacja publiczna różni się 
w zależności od uwarunkowań historycznych, administracyjnych i politycznych w danym 
kraju, można ją też powiązać z rozwojem demokracji i wolności jednostek. Z jednej stro-
ny, im wyższa „wolność”, tym większe prawdopodobieństwo odrzucenia tych rozwiązań, 
które ją naruszają. Różnice pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Niemcami i Szwecją do-
wodzą jednak, że w grę wchodzą tu też inne czynniki, związane m.in. z mentalnością 

35 Environmentally Sustainable Transport. Soft measures..., wyd. cyt., s. 29.
36 Driving change. How policymakers..., wyd. cyt., s. 17.
37  Szerzej: J. Platje, 2011, Institutional capital – creating capacity and capabilities for sustainable development, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011.

Szczecin_2012_II-t.3.indd   236 2012-11-28   14:58:44



MONIKA PARADOWSKA 237

narodu, ale też tym, co przez Fiedora i in. tłumaczone jest prawem Engla38. Zgodnie z ta-
kim podejściem o „czyste środowisko” i wynikającą stąd jakość życia zabiegać będą spo-
łeczeństwa wyżej rozwinięte, o określonym poziomie dobrobytu. Przykład bogacących 
się mieszkańców miast chińskich prawdopodobnie wykazujących malejącą akceptację 
można potraktować jako potwierdzenie tego wniosku. Z drugiej strony, podobne efekty 
w poziomie akceptacji można osiągnąć wtedy, gdy następuje eskalacja kosztów zewnętrz-
nych transportu, co przytoczono powyżej. Być może z tego względu przykłady miast na 
całym świecie ukazują, że konkretne działania podejmowane są dopiero wtedy, gdy trans-
port, zamiast czynnika sprzyjającego, stanowi barierę rozwoju społeczno-gospodarczego. 
Wreszcie różnice pomiędzy postawami proekologicznymi, świadomością ekologiczną 
a zachowaniem użytkowników transportu powinny stanowić bodziec do zmiany podej-
ścia zarówno badawczego, jak i praktycznego w kontekście tworzenia rozwiązań na rzecz 
zrównoważonego rozwoju transportu, tym bardziej, że postawy i zachowania zmieniają 
się w czasie.
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Public Acceptance as an Element of Creating Sustainable Urban 
Transport Systems

Summary

Problems resulting from increasing motorisation in urban areas are known all over the world 
and different solutions have been developed in order to meet challenges connected with external 
transportation costs. However, efficiency of these solutions very often depends on the level of 
public acceptance. This paper is aimed at presenting some core problems and challenges in terms 
of influencing the level of political, social and individual acceptance of sustainable urban transport 
instruments. Some examples of actions and tools were used in order to show some differences and 
relations between different factors and the level of acceptance.

Key words: sustainable urban transport, public acceptance, external transport costs.

JEL codes: O18, Q01, R49

Общественное одобрение как элемент формирования 
устойчивых транспортных систем в городах

Резюме

Масштаб проблем, вытекающих из неблагоприятных тенденций в развитии транспорта  
в городах, ведет ко все более интенсивным действиям для устойчивых транспортных ре-
шений. Однако неоднократно действенность этих инструментов зависит от уровня их одо-
брения. Эти рассуждения направлены на указание оновных проблем и вызовов, связанных 
с воздействием на уровень одобрения устойчивого транспорта в городах как с точки зрения 
индивидов, общества, так и политических игроков. Для этого использовали примеры инстру-
ментов и действий в пользу устойчивого транспорта, предпринимаемых в разных странах. 

Ключевые слова: устойчивый городской транспорт, общественное одобрение, внешние из-
держки транспорта.

Коды JEL: O18, Q01, R49
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WYBRANE ASPEKTY ŁADU MORALNEGO 
W ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONYM

Streszczenie

Celem rozważań jest zaakcentowanie znaczenia ładu moralnego w kształtowaniu ładu zintegro-
wanego jako jego czynnika motorycznego/sprawczego. Respektowanie ładu moralnego warunkuje 
eliminację dysproporcji, tj. rozwój zrównoważony. 

Słowa kluczowe: ład moralny, ład zintegrowany, rozwój zrównoważony, ekoterroryzm.

Kody JEL: Q01, Q58

Wstęp

Jedną z istotnych przesłanek realizacji rozwoju społeczno-ekonomicznego w warun-
kach współczesnych, jest zachowanie wymogu proporcjonalności. Praktyka dowodzi, że 
zwłaszcza asymetrie strukturalne niezależnie od skali makro – czy mikroekonomicznej 
stanowią barierę rozwojową. Zagadnienia proporcji gospodarczych od wielu lat są przed-
miotem zainteresowań naukowych1. Wyrazem tych dociekań jest m.in. terminologia stoso-
wana w problematyce rozwoju zrównoważonego. Stosunkowo istotna kategoria np. ładu 
przestrzennego jest pochodną pojęcia „proporcji ładu”, której autorem był P. Sulmicki. 
Swoistym rozwinięciem wykorzystania tej terminologii stała się kategoria ładu zintegro-
wanego2. W tym względzie należy podkreślić znane i strukturalnie rozbudowane badania 
T. Borysa i jak się wydaje merytorycznie zbieżne z pojęciem proporcjonalności. Stwierdza 
on, że kształtowanie ładu wewnętrznego w systemach musi uwzględniać potrzeby ładu 
w makrosystemie, co zapewnia ład zintegrowany. Obecnie, w opinii autora, jednym z naj-
ważniejszych o cechach „motoryczności” podsystemem ładu zintegrowanego jest tzw. ład 
moralny (ład etyczny)3. Niewątpliwie ład ten, obok ładu instytucjonalno-prawnego, wa-
runkuje praktyczne funkcjonowanie całego systemu ładu zintegrowanego, a tym samym 
posiada charakter priorytetowy, a więc uzależniający oczekiwany kształt rozwoju zrówno-
ważonego. Priorytet ten obejmuje także wspomniany ład instytucjonalny.

Celem niniejszego opracowania jest prezentacja poglądu autora na temat niektórych 
teoretycznych i praktycznych aspektów oddziaływania ładu moralnego na realizację roz-
woju zrównoważonego.

 

1  P. Sulmicki, Proporcje gospodarcze, PWE, Warszawa 1968.
2  T. Borys, Wprowadzenie do badań nad wskaźnikami zrównoważonego rozwoju, Wskaźniki zrównoważonego rozwoju,  
Ekonomia i Środowisko, Warszawa-Białystok 2005, s. 48.
3  W niniejszym opracowaniu przyjmujemy jako tożsamość pojęcia etyczny – moralny (przypis autora).
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Aspekty teoretyczne

Warto przypomnieć, iż kategoria „rozwój zrównoważony” jest kierunkowym działa-
niem, które zakłada harmonizację rozwoju ekonomicznego i społecznego kraju z uwzględ-
nieniem postulatu ochrony środowiska. Podkreśla się, że środowisko przyrodnicze stano-
wi wartość, którą należy zachować dla przyszłych pokoleń. Tak więc idea ta traktuje dobro 
człowieka jako nadrzędny cel zrównoważonego rozwoju, którego realizację warunkuje 
m.in. właściwy stan środowiska naturalnego. 

Warto zaakcentować naturalną cechę dynamiczności rozwoju zrównoważonego i to-
warzyszących temu problemów strukturalnych. Efekt docelowy procesu rozwoju zrów-
noważonego stanowi ład zintegrowany. Wg T. Borysa, „ład zintegrowany oznacza spójne 
(niesprzeczne) jednoczesne tworzenie ładu społecznego, ekonomicznego i środowiskowe-
go”. Jednocześnie zwraca uwagę, że w rozbudowanej postaci ładu zintegrowanego – wy-
mienione wcześniej – uzupełniają łady: przestrzenny oraz instytucjonalno-polityczny.

Strukturę ładu zintegrowanego przedstawiono na schemacie 1 

Schemat 1 
Ład zintegrowany

Źródło: opracowanie własne na podstawie: T. Borys (red.), Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Ekonomia 
i Środowisko, Białystok 2005 s. 48.

W kontekście interesującej nas problematyki G. i T. Borys akcentują znaczenie 
w kształtowaniu ładu zrównoważonego „różnych rodzajów odpowiedzialności” nadrzęd-
ną rolę …odgrywa… kategoria odpowiedzialności moralnej (etycznej, aksjologicznej)4. 
Zobrazowano to na schemacie 2.

4  G. Borys, T. Borys, Zintegrowana odpowiedzialność biznesu – geneza i istota, (w:) Ekologiczne uwarunkowania rozwoju 
gospodarki oraz przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011, s. 77.

Szczecin_2012_II-t.3.indd   241 2012-11-28   14:58:45



WYBRANE ASPEKTY ŁADU MORALNEGO W ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONYM242

Schemat 2 
Odpowiedzialność zintegrowana a ład zintegrowany

Źródło: G. Borys, T. Borys, Zintegrowana odpowiedzialność biznesu – geneza i istota, Ekologiczne uwarunko-
wania rozwoju gospodarki oraz przedsiębiorstw, Wydawnictwo UE w Krakowie, Kraków 2011, s. 77.

Schemat 3 
Ład moralny a ład zintegrowany

Źródło: opracowanie własne.
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Nie wnikając w szczegółowe i interesujące rozważania wymienionych autorów do-
tyczących terminologii, typologii i aplikacji pojęcia odpowiedzialności, można stwier-
dzić, że jej moralny odpowiednik powinien stanowić wiodący komponent przedstawionej 
wcześniej struktury ładów w postaci ładu moralnego. 

Zgodnie z założeniem autora, jest to podsystem warunkujący ład zintegrowany, co 
widać na schemacie 3.

Ład moralny interpretowany jest jako egzemplifikacja przestrzegania wartości huma-
nitarnych we wszystkich płaszczyznach ładu zintegrowanego. Także i zwłaszcza w za-
kresie ładu instytucjonalno-politycznego (prawnego), który powinien pełnić też funkcję 
transmisji i zabezpieczenia realizacyjnego idei rozwoju zrównoważonego. Idea ta więc 
reprezentuje w swoisty sposób sferę „duchową” struktury ładu zintegrowanego. W kon-
tekście świadomości ekologicznej, ład moralny powinien odpowiadać typowi franciszkań-
skiemu, reprezentującemu harmonijne obcowanie człowieka z przyrodą, jedność świata 5.

Aspekty rzeczywistości

Rewolucja naukowo-techniczna związana z rozwojem gospodarki rynkowej, zwłasz-
cza w XX i XXI wieku, obok osiągnięć gospodarczych i społecznych wywołała skut-
ki niszczycielskie. W skali cywilizacji współczesnej osiąganemu postępowi towarzyszy 
ekspansja materialna, wzrost demograficzny, zwłaszcza krajów słabo rozwiniętych, gwał-
towny rozwój przemysłu powiązany z nieracjonalną eksploatacją złóż mineralnych, in-
tensywny rozwój niekontrolowanej urbanizacji itp. Efektem tego procesu jest narastanie 
degradacji środowiska naturalnego, stwarzającego realne zagrożenie dla zdrowia i życia 
ludzkiego oraz wymierne straty gospodarcze. Coraz bardziej odczuwalne skutki narasta-
jącego poziomu zniszczenia środowiska spowodowały skoordynowane działania w skali 
międzynarodowej. Na tle prezentowanej tematyki, szczególnie ważna była konferencja 
ONZ pt. Środowisko i rozwój, zwana także Szczytem Ziemi (Rio de Janeiro 1992 r.). War-
to przypomnieć, że w Deklaracji tej konferencji m.in. zakwestionowano funkcjonujące 
w praktyce kryteria ekonomiczne skutkujące niesprawiedliwymi ekonomicznie i społecz-
nie kosztami w krajach relatywnie biednych. Kwestia ta dotyczy także rezultatów wol-
nego handlu w globalizującej się gospodarce światowej i innych zjawisk pogłębiających 
różnice społeczno-ekonomiczne pomiędzy bogatą Północą a biednym Południem. W tym 
kontekście należy podkreślić, że fundamentalne znaczenie Deklaracji wynika nie tylko 
z faktu, że po raz pierwszy propaguje się zrównoważony rozwój na rzecz odnowy i rekul-
tywacji środowiska naturalnego. Równie ważną i powiązaną z tym jest akcentowana idea 
światowego partnerstwa łagodzącego i docelowo eliminującego istniejące dysproporcje 
społeczno-ekonomiczne. Tym samym Deklarację z Rio można uznać za kodeks etyczny 
określający zasady postępowania w odniesieniu do środowiska naturalnego, przy respek-
towaniu potrzeb ludzi związanych z rozwojem społeczno-ekonomicznym6.

Pomimo upływu 20 lat  od konferencji w Rio, sformułowane tam wnioski są nadal 
aktualne. Dodatkowo zupełnie oczywisty szeroki nurt poparcia na rzecz ochrony środo-
wiska naturalnego w niektórych realnych przejawach stał się potencjalnym zagrożeniem 
dla samej idei rozwoju zrównoważonego. Za szczególnie groźną w skutkach można uznać 
jego biocentryczną interpretację. Reprezentowana przez zwolenników „ekorozwoju” ak-
centuje docelowo priorytet efektów środowiskowych, nie respektując często uzasadnio-

5  A. Leszczyńska, Świadomość ekologiczna menadżerów a rzeczywiste działania proekologiczne w przedsiębiorstwach 
Lubelszczyzny, (w:) Społeczny wymiar zrównoważonego rozwoju organizacji, Studio Emka, Warszawa 2010, s. 286.
6  S. Kozłowski, Myśli po Konferencji w Rio de Janeiro, „Dialogi” 1993, nr 1.
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nych potrzeb rozwoju społecznego i gospodarczego. Jak wiadomo, skrajną postacią ta-
kiego stanowiska jest ekoterroryzm. Nie wnikając w problematykę tego współczesnego 
zjawiska reprezentowanego najczęściej przez zorganizowane ugrupowania7, za swoistą 
jego formę, szczególnie groźną w skali makroekonomicznej, można uznać usankcjonowa-
ne prawem działania instytucji o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Do wielu przy-
kładów z tej sfery można zaliczyć m.in. dyskusyjne przedsięwzięcia organów Unii Euro-
pejskiej na rzecz pakietu klimatycznego, wspólnotowych rozwiązań w zakresie polityki 
rolnej, regionalnej itp. Wszystko wskazuje, że niezwykle kapitałochłonne przedsięwzięcia 
prośrodowiskowe Unii Europejskiej związane z konferencjami klimatycznymi w Kioto 
i Durbanie, zarówno w aspekcie realizacji, jak i projektowania stają się wielkim znakiem 
zapytania. Bez kompleksowego i realnego współdziałania uwzględniającego wielkich 
emitentów CO2, przedsięwzięcia te są nieskuteczne, a więc są wyrazem niegospodarności. 
Aktualnie, niezależnie od już podjętych wieloletnich działań, w tym zwłaszcza krajów 
Wspólnoty, globalna emisja CO2 wzrasta8. W wielu przypadkach zarazem, postanowienia 
UE nie uwzględniają obiektywnie sytuacji społeczno-gospodarczej niezasobnych krajów 
członkowskich, w ostatecznym efekcie sprowadzając do obniżenia poziomu życia zna-
czących grup ich mieszkańców. Decyzje te stanowiąc wyraz biurokracji i niekompetencji, 
podobnie jak grup ekoterrorystycznych są również niemoralne9.Polityka społeczno-eko-
nomiczna państwa, która stara się realizować idee zrównoważonego rozwoju, jeśli ma być 
realistyczna, powinna uwzględniać dobro swoich obywateli, a więc z założenia musi być 
humanitarna. Tym samym zgodna z założeniami Deklaracji z Rio, a także rolą ładu mo-
ralnego w kształtowaniu pozytywnego stanu docelowego jakim jest ład zintegrowany10. 

Podsumowanie

Przedstawiona treść stanowi wyraz przemyśleń autora, co do niektórych kwestii teore-
tyczno-praktycznych rozwoju równoważonego, pod kątem moralności. W coraz bardziej 
skomplikowanym świecie, w dobie globalizacji i bezwzględnej wszechogarniającej kon-
kurencji pytania o ludzki sens działania, wymiar etyczny podejmowanych decyzji jest za-
sadny. Wydaje się, że ideologia „złotego środka”, unikająca podejść ekstremalnych ma tu 
konieczne zastosowanie. Łączy ona założenie proporcjonalności stanu i rozwoju, których 
odpowiedniki to prezentowane kategorie rozwoju zrównoważonego i ładu zintegrowane-
go. Wszystko wskazuje, że merytoryczną i aplikacyjną wartość tych kategorii weryfikuje 
poziom odpowiedzialności etycznej (ładu moralnego) jej uczestników.
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Public Acceptance as an Element of Creating Sustainable Urban 
Transport Systems

Summary

Problems resulting from increasing motorisation in urban areas are known all over the world 
and different solutions have been developed in order to meet challenges connected with external 
transportation costs. However, efficiency of these solutions very often depends on the level of pu-
blic acceptance. This paper is aimed at presenting some core problems and challenges in terms of 
influencing the level of political, social and individual acceptance of sustainable urban transport 
instruments. Some examples of actions and tools were used in order to show some differences and 
relations between different factors and the level of acceptance.

Key words: sustainable urban transport, public acceptance, external transport costs.

JEL codes: O18, Q01, R49

Общественное одобрение как элемент формирования 
устойчивых транспортных систем в городах

Резюме

Масштаб проблем, вытекающих из неблагоприятных тенденций в развитии транспорта  
в городах, ведет ко все более интенсивным действиям для устойчивых транспортных ре-
шений. Однако неоднократно действенность этих инструментов зависит от уровня их одо-
брения. Эти рассуждения направлены на указание оновных проблем и вызовов, связанных 
с воздействием на уровень одобрения устойчивого транспорта в городах как с точки зрения 
индивидов, общества, так и политических игроков. Для этого использовали примеры инстру-
ментов и действий в пользу устойчивого транспорта, предпринимаемых в разных странах. 

Ключевые слова: устойчивый городской транспорт, общественное одобрение, внешние из-
держки транспорта.

Коды JEL: O18, Q01, R49
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ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA W REALIZACJI 
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W ŚWIETLE BADAŃ 
ANKIETOWYCH

Streszczenie

Celem rozważań jest przedstawienie poziomu świadomości ekologicznej młodych respon-
dentów oraz roli świadomości ekologicznej w zrównoważonym rozwoju przedsiębiorstwa. Ana-
lizę danych opracowano w kontekście ilościowym oraz jakościowym z wykorzystaniem testu 
t-Studenta jako metody statystycznej. Z przeprowadzonego badania ankietowego wynika, że 
średni poziom świadomości ekologicznej młodych przedsiębiorców i studentów jest niski. W ra-
mach analizowanych obszarów świadomości ekologicznej istnieje duże zróżnicowanie poziomu 
świadomości w obu grupach. Konieczna jest pilna zmiana programów kształcenia w zakresie 
edukacji ekologicznej osób odpowiedzialnych w przyszłości za realizację koncepcji zrównowa-
żonego rozwoju.

Słowa kluczowe: świadomość ekologiczna, przedsiębiorcy, zrównoważony rozwój.

Kody JEL: Q56

Wstęp

Rozwój zrównoważony jest to rozwój, którego celem jest wzrost gospodarczy niezbędny 
do zapewnienia ludziom dobrobytu, ale z uwzględnieniem dobra społecznego, sprawiedliwości 
i warunków niezbędnych do zachowania zasobów i walorów środowiska przyrodniczego1. Ko-
niecznym wsparciem w realizacji idei zrównoważonego rozwoju (ZR) jest kształtowanie 
świadomości ekologicznej (ŚE) przyszłych absolwentów szkół wyższych, ponieważ to 
ich decyzje będą wpływać na jakość środowiska przyrodniczego. Niebagatelną rolę w re-
alizacji tego procesu odgrywa podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej absol-
wentów kierunków nauk o zarządzaniu, gdyż zmieniające się warunki gospodarcze oraz 
oczekiwania społeczne sprawiają, że w zarządzaniu przedsiębiorstwem, obok aspektów 
produkcyjnych, marketingowych oraz finansowych, coraz większego znaczenia nabiera 
troska o środowisko przyrodnicze i jego zasoby. Celem teoretycznym rozważań jest przed-
stawienie roli, która pełni świadomość ekologiczna w realizacji zrównoważonego rozwoju 
przedsiębiorstwa, natomiast celem badawczym jest ocena poziomu świadomości ekolo-
gicznej młodych przedsiębiorców oraz studentów w uczelni technicznej. 

1  Nasza wspólna przyszłość, Raport Światowej Komisji do Spraw Środowiska i Rozwoju pod kierunkiem G.H. Brundtland, 
PWE, Warszawa 1991.
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Świadomość ekologiczna i jej terminologia

Świadomość ekologiczna jest pojęciem złożonym, co podkreśla wielu autorów. Huczek 
definiuje świadomość ekologiczną jako odpowiedzialną postawę człowieka w stosunku do 
środowiska życia, wynikającą z wiedzy o tym środowisku i motywacji do zachowania go 
w niezmienionym kształcie2. Świadomość ekologiczna według Kiełczowskiego to zespół 
informacji i przekonań na temat środowiska przyrodniczego oraz postrzegania związków 
między stanem i charakterem środowiska przyrodniczego, a warunkami i jakością życia 
człowieka3. Świadomość ekologiczną można rozpatrywać na poziomie jednostki lub or-
ganizacji. 

Literatura psychologiczna wskazuje, że podstawowym komponentem świadomości 
ekologicznej jest wiedza ekologiczna4, której racjonalne i emocjonalne przyswojenie 
prowadzi do kształtowania wartości ekologicznych. Te z kolei wpływają na świadomość 
ekologiczną, która determinuje postawy i zachowania proekologiczne. Wiedza jest kate-
gorią dynamiczną ulegającą deprecjacji, dlatego wymaga ciągłej aktualizacji i powstaje 
we wzajemnych relacjach między ludźmi i organizacjami5. Wiedza ekologiczna obejmuje 
według Kalińskiego wiadomości i umiejętności dotyczące procesów zachodzących w eko-
systemach, wiedzę o mechanizmach równowagi ekosystemów, o zależnościach między 
różnymi formami działalności ludzkiej w środowisku przyrodniczym, a w szczególności 
wiedzę o zanieczyszczeniach i zagrożeniach środowiska oraz sposobach profilaktyki6.

Ważnym czynnikiem wpływającym na poziom wiedzy ekologicznej jest poczucie za-
grożenia (ryzyka) ekologicznego oraz dostęp do informacji ekologicznej. Informacja staje 
się wiedzą jeśli zostanie włączona w model myślenia (strategię życiową człowieka, spo-
sób rozwiązywania problemów, mentalność, strategię przedsiębiorstwa)7.

Wiedza ekologiczna na poziomie organizacji jest podstawowym czynnikiem sukcesu 
przedsiębiorstwa w podejściu zasobowym i określana jako jeden z istotniejszych zasobów, 
który powinien mieć swoje umocowanie na każdym poziomie zarządzania przedsiębior-
stwem. Kreowanie wiedzy ekologicznej oraz zarządzanie poprzez wartości ekologiczne 
daje szansę na powodzenie strategii wykorzystującej założenia zrównoważonego rozwoju 
i ścieżki rozwojowej przedsiębiorstwa w oparciu o strategie innowacyjności i jakości eko-
logicznej.

Skuteczna i efektywna implementacja koncepcji zrównoważonego rozwoju jest możli-
wa jedynie pod warunkiem zmiany postaw wobec środowiska, które wynikają ze świado-
mości ekologicznej wszystkich podmiotów życia społeczno-gospodarczego.

Rola świadomości ekologicznej w realizacji ZR przedsiębiorstwa 

Realizacja idei zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa wymaga połączenia aspek-
tu ekologicznego, ekonomicznego i społecznego. Kształtowanie świadomości ekologicz-

2  M. Huczek, Strategia zarządzania środowiskiem naturalnym w przedsiębiorstwie, BIT, Bielsko-Biała 1999, s. 16.
3  D. Kiełczewski, Ekologia społeczna, Ekonomia i Środowisko, Białystok 2001, s. 163.
4  F.G. Kaiser, S. Wolfing, U. Fuhrer, Environmental attitude and ecological behaviour, ”Journal of Environmental 
Psychology” 1999, Vol. 19, s. 1-19.
5  E. Głuszek, Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2004, 
s. 73.
6  M. Kaliński, Edukacja ekologiczna formą przysposobienia obronnego, “Edukacja i Dialog” 1995, nr 6.
7  A.J. Fazlagić, Zarządzanie wiedzą. Szansa na sukces w biznesie, Wydawnictwo Gnieźnieńskiej Wyższej Szkoły 
Humanistyczno-Menedżerskiej Milenium, Gniezno 2006, s. 44.

Szczecin_2012_II-t.3.indd   247 2012-11-28   14:58:45



248 ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA W REALIZACJI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU...

nej społeczeństwa i wszystkich interesariuszy biorących udział w funkcjonowaniu przed-
siębiorstwa, może być jednym z ważniejszych czynników, który ułatwi podejmowanie 
zrównoważonych decyzji biznesowych8. Realizacja idei ZR wymaga kształtowania po-
staw zrównoważonej konsumpcji i produkcji. Na ilościowy i jakościowy charakter kon-
sumowanych dóbr na wpływ nie tylko struktura demograficzna konsumentów, ich status 
społeczny, ale również reprezentowany poziom świadomości ekologicznej. Poważnym 
utrudnieniem w prognozowaniu popytu na zrównoważone produkty stanowi „luka”9 po-
między proekologiczną postawą (wynikająca ze świadomości ekologicznej) a faktycznym 
proekologicznym zachowaniem konsumentów. Z badań Eurobaromertu wynika, że 77% 
polskich konsumentów wskazało gotowość do zakupu produktów przyjaznych środowi-
sku, przy czym realnego zakupu dokonało tylko 13%10.

Na powodzenie implementacji ZR przedsiębiorstwa mają wpływ nie tylko konsumen-
ci, ale również poziom świadomości ekologicznej i reprezentowane postawy dostawców, 
klientów, społeczności lokalnych, instytucje państwowe i finansowe oraz wymogi praw-
ne11. Decydującą rolę w podejmowaniu odpowiedzialnych i zrównoważonych decyzji biz-
nesowych odgrywa ekoprzedsiębiorca, który najpierw identyfikuje wpływ swoich decyzji 
na środowisko przyrodnicze, a potem rozważa ich opłacalność ekonomiczną12. Przedsię-
biorcy dostrzegają, że zmiany zachodzące we wzorcach konsumpcji indywidualnej od-
działywują na wzorce produkcji. Rosnące wymagania konsumentów stymulują wyższą 
jakość środowiskową oferowanych rozwiązań, co pośrednio przyczynia się do wzrostu 
świadomości ekologicznej przedsiębiorstw. Poziom świadomości ekologicznej polskich 
przedsiębiorstw, zwłaszcza z sektora MŚP, jest niski. Wynika, to z niewielkiej wiedzy 
ekologicznej przedsiębiorców i braku czasu na jej poszerzanie. Odzwierciedleniem niskie-
go poziomu świadomości ekologicznej przedsiębiorstw jest brak identyfikacji wpływu 
prowadzonej działalności na środowisko przyrodnicze. Z badań polskich przedsiębiorstw 
wynika, że im dogłębniejsza jest analiza własnych wpływów środowiskowych i związa-
nych z nimi działań, tym surowsza jest ocena wpływu przedsiębiorstwa na środowisko 
przyrodnicze13. Uzyskanie przez przedsiębiorcę „samoświadomości” o rodzaju i zakresie 
wpływu związanego z prowadzoną działalnością ułatwi skuteczną implementację idei 
zrównoważonego rozwoju. Wzrost poziomu świadomości ekologicznej przedsiębiorstw 
może nastąpić w procesie edukacji młodego pokolenia absolwentów szkół wyższych lub 
dzięki akcjom edukacyjnym dla przedsiębiorców. Świadomość ekologiczna pracowni-
ków jest silnie motywującym czynnikiem natury organizacyjnej14, dlatego wiele dużych 
przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym stymuluje proces tzw. „uczenia się środowiska 
przyrodniczego”15 w programach edukacyjnych i szkoleniach. Są one jednak kosztowne, 

8  G.M. Perron, R.P. Cote, J. F. Duffy, Improving environmental awareness in business. “Journal of Cleaner Production” 
2006, Vol. 14, s. 551-562.
9  A. Nemcsicsne Zsóka, Consistency and “awareness gaps” in the environmental behaviour of Hungarian companies. 
“Journal of Cleaner Production” 2008, Vol. 16, s. 322-329.
10  Attitudes of European citizens towards the environment. Report, Special Eurobarometer TNS Opinion and Social, 2008, 
http://ec.europa.eu [dostęp: 02.05.2012].
11  D.L. Gadenne, J. Kennedy, C. McKeiver, An empirical study of environmental awareness and Practices in SMEs, “Journal 
of Business Ethics” 2009, Vol. 84, s. 45-63. 
12  M. J. Kotchen, Some microeconomics of eco-entrepreneurship, (w:) Libecap D. Gary (ed.), Advances in the Study of 
Entrepreneurship, Innovation and Economic Growth, Emerald Group Publishing Limited, 2009.
13  Potencjał małych i średnich przedsiębiorstw w dziedzinie kreowania nowych produktów innowacyjnych - rozwiązania 
proekologiczne, Warszawa 2010. http://www.parp.gov.pl [dostęp: 29.04.2012].
14  Zilahy G., Organisational factors determining the implementation of cleaner production measures in the corporate sector, 
”Journal of Cleaner Production” 2004, Vol. 12, s. 311-319.
15  A. Chodyński, Odpowiedzialność ekologiczna w proaktywnym rozwoju przedsiębiorstwa, Krakowskie Towarzystwo 
Edukacyjne, Kraków, 2011.
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wymagają stałej ewaluacji i niestety nie zawsze w sposób zadawalający zwiększają po-
ziom świadomości ekologicznej personelu16. 

Poziom świadomości ekologicznej jest determinowany wieloma czynnikami, do któ-
rych należą kulturowe czynniki konsumpcji, poziom wykształcenia oraz czynniki socjo-
demograficzne17. Na podstawie badań literaturowych wynika, że płeć jest najsilniejszym 
czynnikiem proekologicznych zachowań, a kobiety wykazują bardziej proekologiczne 
zachowanie od mężczyzn18, 19. Istnieje jednak wiele złożonych zależności w tej kwestii, 
ponieważ wpływ płci na proekologiczne zachowanie pośrednio kształtowany jest przez in-
dywidualne cechy osobowościowe jednostki, jej przynależność polityczną oraz aktywność 
społeczną i zawodową. 

Kobiety – przedsiębiorcy znacznie częściej rozważają czynniki środowiskowe i wpływ 
działalności ich firm na społeczności lokalne, działają też częściej zgodnie ze swoimi 
przekonaniami i wartościami w procesach decyzyjnych przedsiębiorstwa20. Kobiety pro-
wadzące małe firmy częściej rozważają ograniczenie zasobów naturalnych, recykling 
odpadów powstających w przedsiębiorstwie, zakup energooszczędnych i przyjaznych 
środowisku produktów oraz wsparcie inicjatyw społeczności lokalnych. To kobiety biorą 
głównie udział w programach ograniczających zużycie energii i zastosowanie ekowydaj-
nych energetycznie produktów. Natomiast mężczyźni zdecydowanie częściej deklarują 
podejmowanie formalnych programów środowiskowych w swoich firmach21. Różnice 
te spowodowane są prawdopodobnie wyższą świadomością ekologiczną kobiet i świa-
domością wpływu jaki wywiera biznes na środowisko. Po drugie, kobiety mają większe 
poczucie empatii i są bardziej związane z naturą. Po trzecie, kobiety podejmują decyzje 
biznesowe z myślą „co jest lepsze dla środowiska i społeczeństwa”22. Mężczyźni unikają 
negatywnych konsekwencji swoich decyzji biznesowych m.in. poprzez formalizowanie 
działań środowiskowych, które niekoniecznie muszą prowadzić do realizowanych zacho-
wań proekologicznych ich przedsiębiorstw.

Materiały i metody

W realizacji celu artykułu przeprowadzono badanie ankietowe (ankieta audytoryjna) 
na próbie 324 studentów Politechniki Częstochowskiej w 2012 roku. W badaniu zastoso-
wano metodę doboru celowego. Analizę danych opracowano w kontekście ilościowym 
i jakościowym w programie STATISTICA 9.1. Wnioskowanie statystyczne przeprowa-
dzono na poziomie istotności 0,05. 

W badaniu wzięło udział 53% mężczyzn i 47% kobiet. Ponad 9% próby stanowili 
przedsiębiorcy wśród, których było 61% mężczyzn i 39% kobiet. Średnia wieku dla próby 
wyniosła 25,8 lat, a w grupie przedsiębiorców 28,4 lata. Struktura próby ze względu na 

16  G.M. Perron, R.P. Cote, J.F. Duffy, Improving environmental ..., op. cit., s. 551-562.
17  J.A., Petts, Herd and M. O’hEocha, Environmental responsiveness, Individuals and Organizational Learning: SME 
Experience, “Journal of Environmental Planning and Management” 1998, vol. 41(6), s. 711-731.
18  E. G Olli, D. Wollebaek, Correlates of Environmental Behaviours: Bringing Back Social Context, ”Environment and 
Behavior “ 2001, No. 33(3), s. 181-208.
19  B. Webster, E. Walker, M. Schaper, Environmental Management in Small Firms: Is There a Gender Gap? “Small 
Enterprise Research” 2003, No. 11(2), s. 63-70.
20  D. Robin, L. Robin, Making sense of the research on gender and ethics in business: A critical analysis and extension, 
”Business Ethics Quarterly” 1997, No. 10, s. 61-90.
21  B. Webster, E. Walker, M. Schaper, Environmental Management ..., op. cit., s. 63-70.
22  O. Seroka-Stolka, Czynniki implementacji dobrych praktyk środowiskowych w małych i średnich przedsiębiorstwach. 
“Journal of Ecology and Health” 2012, No. 2.
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udział badanych wydziałów przedstawia się następująco: Wydział Zarządzania – 73%, 
Wydział Budownictwa – 9%, Wydział Elektryczny – 9% oraz Wydział Inżynierii Mate-
riałowej i Informatyki (WIMI) – 9%. Kwestionariusz ankiety23 składał się z 9 obszarów 
badawczych dotyczących: oszczędności energii i wody, śmieci i ich zagospodarowania, 
proekologicznych zakupów, zaangażowania w problemy ekologiczne, najczęściej wybie-
ranych środków komunikacji (w tym proekologicznych), dbałości o estetykę środowiska, 
formy spędzania wolnego czasu i uprawianego sportu na łonie natury oraz zdrowia. Wy-
niki badania pozwalają ocenić poziom świadomości ekologicznej poprzez wyrażone przez 
ankietowanych poglądy w aspekcie poznawczym i emocjonalnym (nie behawioralnym) na 
poziomie deklaratywnym. 

Wyniki

Wyniki analizy ilościowej wskazują, że najwyższy poziom świadomości ekologicznej 
respondenci uzyskali w kwestii dbałości o estetykę środowiska przyrodniczego (88,8%). 
Zdecydowana większość ankietowanych (95%) wyrzuca śmieci do przeznaczonych na 
te cele koszy, kontenerów lub pojemników. 92% badanych nie pozostawia odpadów 
w naturalnym otoczeniu. Drugim wysoko ocenionym komponentem świadomości eko-
logicznej jest oszczędność wody (ok. 70%), o czym świadczy fakt, że ponad 67% re-
spondentów ogranicza zużycie wody w codziennych czynnoœciach poprzez racjonalne 
jej uæytkowanie, a 80% badanych eliminuje wycieki wody wynikaj¹ce z nieszczelnoœci 
sanitariatów i kranów w gospodarstwach domowych. ¾ respondentów deklaruje, æe nie 
zdarza im siŸ wyrzucaź do kanalizacji rzeczy w tym celu nie przeznaczonych. Kolejnym 
wysoko ocenionym obszarem jest oszczędznie energii. W ramach tego komponentu 75% 
ankietowanych oszczędza energię elektryczną i zwraca uwagę na parametry energetycz-
ne kupowanych urządzeń gospodarstwa domowego. Natomiast zdecydowanie mniej bo 
ponad 49% respondentów nie ogranicza zużycia ciepła poprzez ogrzewanie mieszkań. 
W ramach komponentu „śmieci i ich zagospodarowanie” prawie 60% badanych deklaruje 
m.in. segregację odpadów komunalnych, a uzyskany poziom ŚE w tym obszarze wyniósł 
47,5%.

Zupełnie przeciwstawny trend panuje w działaniach związanych z zaangażowaniem 
w problemy ekologiczne w ramach, którego ankietowani wykazują najniższy poziom 
świadomości ekologicznej (5%). Jedynie 4% ankietowanych deklaruje aktywność w or-
ganizacjach ekologicznych oraz uczestnictwo w akcjach demonstracyjnych czy protesta-
cyjnych inicjowanych przez organizacje ekologiczne (4%). Literaturę o tematyce ekolo-
gicznej kupuje jedynie 6,5% ankietowanych i tyle samo deklaruje wsparcie finansowe 
organizacji ekologicznych. Niewielu ankietowanych kupuje produkty w opakowaniach 
szklanych nadających się do wielokrotnego użycia (12%) oraz tylko nieco ponad 24% 
respondentów zasięga informacji na temat szkodliwości kupowanych środków piorących 
i czyszczących dla środowiska przyrodniczego. 48% badanych deklaruje zakup artykułów 
papierniczych pochodzących z recyklingu. Wciąż powszechnym zachowaniem dla 44% 
badanych jest używanie jednorazowych reklamówek, aniżeli toreb z materiału nadających 
się do wielokrotnego użytku. Na wykresie 1 przestawiono wyniki poziomu ŚE dla wszyst-
kich badanych obszarów. 

23  Wykorzystano standardowy kwestionariusz ankiety zmodyfikowany na potrzeby badania dostępny, (w:) M. Kramer.,  
M. Urbaniec, A. Kryński, Międzynarodowe zarządzanie środowiskiem, (w:) Interdyscyplinarne założenia proekologicznego 
zarządzania przedsiębiorstwem, tom 1, C.H. Beck, Warszawa, 2005, s. 114-118.
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Respondenci zapytani o środek transportu, który wybierają najczęściej w celu dotar-
cia do miejsca pracy lub szkoły wskazali, samochód osobowy (ponad 53% wskazań), na 
drugim miejscu badani zadeklarowali środki komunikacji miejskiej (26%). Najbardziej 
proekologiczne środki lokomocji deklaruje ponad 15% badanych. Alternatywny środek 
lokomocji jakim jest wspólny dojazd tzw. carpooling, który może w znaczący sposób 
ograniczyć zużycie zasobów naturalnych i emisję zanieczyszczeń, zadeklarowało jedynie 
ponad 3% ankietowanych. Ogólny poziom świadomości ekologicznej w ramach anali-
zowanego komponentu wyniósł ponad 47%. Wyniki analizy ilościowej odpowiedzi re-
spondentów w ramach komponentu świadomości ekologicznej – „środki komunikacji” 
zaprezentowano w tabeli 1. 

Najwyższy poziom świadomości ekologicznej uzyskali studenci z wydziału Elek-
trycznego (52,6%), a następnie w kolejności z wydziałów: Zarządzania (49,2%), WIMI 
(48,4%) i Budownictwa (46,7%). 

W próbie badawczej dużą grupę reprezentowali przedsiębiorcy, których poziom świa-
domości ekologicznej będzie determinował przyszłe ich proekologiczne zachowania w re-
alizacji celów ekologicznych przedsiębiorstwa. Przedsiębiorcy uzyskali jeden z najniż-
szych wyników poziomu świadomości ekologicznej (46,9%) w porównaniu do poziomu 
świadomości studentów z analizowanych wydziałów. W ramach badanych komponentów 
poziom ich świadomości ekologicznej jest zbliżony do poziomu ogółu w całej próbie ba-
dawczej: najwyższą świadomość reprezentują przedsiębiorcy w obszarze estetyki środo-

Wykres 1 
Poziom świadomości ekologicznej studentów w analizowanych obszarach (w %)

Źródło: opracowanie własne.
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wiska naturalnego (88,8%) a najniższą w kwestii zaangażowania w problemy ekologiczne 
(6,5%). Pozostałe wyniki poziomu świadomości ekologicznej przedsiębiorców w ramach 
badanych jej obszarów są następujące: oszczędność energii (50,8%) i wody (65,8%), 
śmieci i ich zagospodarowanie (42,5%), proekologiczne zakupy (39%), proekologiczne 
środki komunikacji (31,8%), czas wolny i sport (45,8%) oraz zdrowie (46,5%).

Tabela 1 
Poziom świadomości ekologicznej w ramach komponentu „środki komunikacji”

Środki transportu % wskazań

Samochód osobowy 53,4

Carpooling 3,3

Komunikacja miejska 26,0

Rower 0,9

Pieszo 14,3

Samochód ciężarowy 0,6

%

Poziom świadomości w ramach komponentu „środki komunikacji” 47,1

Źródło: opracowanie własne.

W badaniu wykazano, że kobiety uzyskały wyższą świadomość ekologiczną we 
wszystkich jej komponentach zarówno wśród przedsiębiorców (kobiety – 50,3% vs. męż-
czyźni – 44,7%), jak i w całej próbie badawczej (kobiety – 52,8% vs. mężczyźni – 45,8%). 
Potwierdzono, że różnica w poziomie świadomości ekologicznej między kobietami i męż-
czyznami na podstawie testu t- Studenta jest istotna statystycznie w całej próbie badaw-
czej (przy p<0,001). W grupie badanych przedsiębiorców analizowana różnica pomiędzy 
kobietami i mężczyznami okazała się nieistotna statystycznie (przy p<0,05; rozkład nor-
malny, wariancja jednorodna).

Wnioski

Na podstawie przeprowadzonej analizy ilościowej, wynika, że poziom świadomości 
ekologicznej studentów jest niski (49,4%). Poziom świadomości ekologicznej przedsię-
biorców jest poniżej średniego poziomu ŚE dla ogółu próby badawczej i wynosi 46,7%. 
Istnieje duże zróżnicowanie w poziomie świadomości ekologicznej w analizowanych jej 
obszarach, zarówno w grupie studentów jak i młodych przedsiębiorców. Najwyższy po-
ziom ŚE badani prezentują w trosce o estetykę środowiska naturalnego – najniższy – w ob-
szarze zaangażowania w rozwiązywanie problemów ekologicznych i aktywności na rzecz 
środowiska przyrodniczego. Istnieje zróżnicowanie poziomu świadomości ze względu na 
płeć. Wyższy poziom świadomości ekologicznej kobiet został potwierdzony jako istotny 
statystycznie jedynie w grupie studentów. Wykazano, że płeć młodych przedsiębiorców 
nie wpływa na ich świadomość ekologiczną.

Szczecin_2012_II-t.3.indd   252 2012-11-28   14:58:46



OKSANA SEROKA-STOLKA 253

Podsumowanie

Gospodarka i społeczeństwo potrzebują świadomej kadry zarządzającej, pracowników 
i wszystkich interesariuszy biorących udział w powodzeniu realizacji koncepcji ZR. Szero-
ko rozumiane potrzeby ludzkie są zaspokajane dzięki zasobom materialnym, finansowym, 
pracowniczym i energetycznym zawartym w środowisku zewnętrznym i wewnętrznym 
przedsiębiorstwa. Ważną rolę w realizacji zrównoważonego rozwoju jest uświadomienie 
wszystkim grupom życia społeczno-gospodarczego problemów środowiskowych, które 
prowadzi do zainteresowania się nimi i gromadzenia wiedzy ekologicznej. Efektem tego 
psychologicznego procesu może być wyrażenie woli i chęci do działania proekologiczne-
go na poziomie deklaratywnym. Do zaistnienia tego procesu wyrażonego poprzez zacho-
wanie na poziomie realizowanym potrzebne jest przekonanie o sensie działania jednostki 
i jej wpływu na środowisko.
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Environmental Awareness in Implementation of Sustainable 
Development in the Light of the Conducted Survey

Summary

The purpose of the article is presentation of environmental awareness level of young respon-
dents and the role of environmental awareness in enterprise’s sustainable development. The data 
were analysed in their quantitative and qualitative context. The Student’s t-test was used as a stati-
stical method. The results of the conducted survey show that the level of young entrepreneurs’ and 
students’ environmental awareness is low. The results show that there is a big disparity in the level 
of environmental awareness within the analysed area in both groups. There is an urgent need for 
changing educational programmes in the field of ecological education for people responsible for 
realisation of sustainable development concept in future.

Key words: environmental awareness, entrepreneurs, sustainable development. 

JEL codes: Q56

Экологическая сознательность в осуществлении устойчивого 
развития в свете анкетных опросов

Резюме

Цель рассуждений – представить уровень экологической сознательности молодых ре-
спондентов и роли экологической сознательности в устойчивом развитии предприятия. 
Анализ данных разработали в количественном и качественном контексте с использованием 
теста t-Стьюдента в качестве статистического метода. Из проведенного анкетного опроса 
вытекает, что средний уровень экологической сознательности молодых предпринимателей 
и студентов низок. В рамках анализируемых областей экологической сознательности суще-
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ствует большая разница в уровне сознательности в обеих группах. Необходимо неотложное 
изменение программ обучения в области экологического образования лиц, ответственных  
в будущем за осуществление концепции устойчивого развития.

Ключевые слова: экологическая сознательность, предприниматели, устойчивое развитие.

Коды JEL: Q56
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REFORMA EMERYTALNA JAKO ELEMENT ROZWOJU 
ZRÓWNOWAŻONEGO

Streszczenie

Postulat zrównoważonego rozwoju zakłada takie podejście do planowania i procesu decyzyj-
nego, które ukierunkowane jest między innymi na osiągnięcie realnego i trwałego zmniejszenia 
różnic społecznych i ekonomicznych, na zaspokajanie  potrzeb teraźniejszości bez umniejszania 
możliwości zaspokajania potrzeb przez przyszłe pokolenia i jednocześnie zapewnienie społeczeń-
stwu długofalowej wizji rozwoju.  Kwestia wieku emerytalnego jest w centrum debaty publicznej 
zarówno w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej. Dyskusję znacząco utrudnia szereg nieporozu-
mień, obłudy i zakłamania oraz założeń niezgodnych z rzeczywistością. Stąd celem rozważań jest 
próba wyjaśnienia, dlaczego reforma emerytalna stanowi ważny element realizacji zasad rozwoju 
zrównoważonego w aspekcie społecznym. Artykuł powstał na podstawie przeprowadzonych badań 
dokumentarnych. 

Stopniowe podnoszenie wieku emerytalnego, częściowo przynajmniej przywracające funda-
mentalny sens istnienia systemu emerytalnego, jest najbardziej racjonalnym działaniem, które na-
leży podjąć i jest warunkiem rozwoju zrównoważonego, rozwoju realizującego fundamentalne cele 
społeczne i gwarantującego społeczny dobrobyt.

Słowa kluczowe: reforma emerytalna, rozwój zrównoważony społecznie.

Kody JEL: J26

Wstęp

Postulat zrównoważonego rozwoju zakłada takie podejście do planowania i procesu 
decyzyjnego, które ukierunkowane jest między innymi na osiągnięcie realnego i trwałego 
zmniejszenia różnic społecznych i ekonomicznych, na zaspokajanie  potrzeb teraźniejszo-
ści bez umniejszania możliwości zaspokajania potrzeb przez przyszłe pokolenia i jedno-
cześnie zapewnienie społeczeństwu długofalowej wizji rozwoju.

Czynniki zrównoważonego rozwoju przypisuje się zwykle do trzech kategorii: środo-
wiska naturalnego, gospodarki i społeczeństwa. Poglądy na temat ich wzajemnych zależ-
ności i powiązań są różne. Niektórzy są zdania, że są to filary na tym samym szczeblu, 
inni zaś, że są to trzy odmienne, choć ściśle ze sobą powiązane, aspekty zrównoważonego 
rozwoju. W literaturze przedmiotu przyjmuje się, że:
 – środowisko naturalne stanowi niezbędną podstawę zrównoważonego rozwoju,
 – gospodarka jest narzędziem osiągania zrównoważonego rozwoju,
 – dobra jakość życia dla wszystkich ludzi (aspekt społeczny) jest celem zrównoważone-

go rozwoju.
Zrównoważony rozwój może być osiągnięty jedynie przez ludzi, którzy czują, że mają 

godziwy udział w dobrobycie, bezpieczeństwie i podejmowaniu decyzji. Kwestia wieku 
emerytalnego jest w centrum debaty publicznej zarówno w Polsce, jak i w całej Unii Euro-
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pejskiej. W kwestii tej dyskusję znacząco utrudnia szereg założeń niezgodnych z rzeczy-
wistością. Stąd celem artykułu jest próba wyjaśnienia, dlaczego reforma emerytalna sta-
nowi ważny element realizacji zasad rozwoju zrównoważonego w aspekcie społecznym 
poprzez przybliżenie faktów i obalenie mitów z tym związanych.

Reforma emerytalna a cele społeczne – fakty i mity

Projekcje demograficzne Komisji Europejskiej do 20601 r. dla połowy z obecnych kra-
jów członkowskich (w tym Polski) są niekorzystne. Ludność Polski skurczy się o 5,6 mln, 
z 38,2 mln (2010) do 32,6 mln (2060), czyli spadnie o 14,6%. Szacuje się, iż w Polsce 
w 2060 r. będzie 11,3 mln osób w wieku powyżej 65 lat (w porównaniu z 5,2 mln w 2010 r.), 
zaś liczba osób w wieku powyżej 80 lat wzrośnie z 1,3 mln (2010 r.) aż do 4,1 mln (2060 r.), 
czyli będzie ich ponad trzykrotnie więcej niż w roku wyjściowym. 

Jeszcze sto lat temu starzenie demograficzne nie było problemem. Postęp medyczny 
i zdrowszy tryb życia przyczyniały się do wydłużenia przeciętnej długości trwania życia. 
Kontynuację tego procesu będzie można obserwować także w kolejnych latach. Polacy 
urodzeni w 2060 r. będą żyli ok. 11 lat dłużej od tych, urodzonych w roku 2010 (wzrost 
z 71,7 do 82,4 lat).

Analizując projekcje demograficzne należy zwrócić uwagę na wskaźnik demograficz-
ny, którym jest oczekiwana długość trwania życia w uznanym za granicę wieku produk-
cyjnego wieku 65 lat. Polki i Polacy w 2010 r. (gdyby ustawowy wiek emerytalny był 
jednakowy) przechodząc na emeryturę w wieku 65 lat, przeciętnie żyliby jeszcze 14,8 lat, 
zaś pokolenie przechodzące na emeryturę w 2060 r. będzie żyć jeszcze o 6,4 roku dłużej 
(21,2 lata) niż kohorta urodzona w 2010 r.2

Miernikami postępującego starzenia demograficznego są również: współczynnik ob-
ciążenia demograficznego osobami starszymi oraz współczynnik obciążenia ekonomicz-
nego. Pierwszy z nich stanowi relację liczby osób w wieku powyżej 65 lat do ogółu osób 
w wieku produkcyjnym (15-64 lata); drugi jest relacją ogółu osób niepracujących w wie-
ku powyżej 65 lat do ogółu osób pracujących w wieku produkcyjnym (15-64 lata). Oba 
współczynniki pokazują, jak duży będzie udział osób starszych w populacji, a pośrednio 
wskazują też, jak duże będzie obciążenie pokolenia pracującego związane z koniecznością 
podziału wytworzonego PKB pomiędzy coraz mniej liczne pokolenie pracujących i coraz 
liczniejsze pokolenie emerytów.

W przypadku Polski, przedstawione projekcje demograficzne powinny budzić uzasad-
niony niepokój. W 2060 r. liczebność populacji w wieku powyżej 65 lat będzie stanowiła 
ponad 60% populacji osób w wieku produkcyjnym3.

Według danych GUS4, zmniejszać się będzie liczba ludności Polski: z 38 200 tys. 
w 2010 r. do 35 993 tys. w 2035 r. (por. tabela 1). Największy ubytek ludności będzie miał 
miejsce w ostatnim dziesięcioleciu prognozy (2026-2035). Zmiany w strukturze ludności 
według ekonomicznych i biologicznych grup wieku zapoczątkowane w latach 1988-2010, 

1  The 2012 Ageing Report Economic and budgetary projections for the 27 EU Member States (2010-2060), EURopEAn 
EconoMy 2012, No. 2 (provisional version), European Commission Directorate-General for Economic and Financial Affairs 
Economic Policy Committee Ageing Working Group.
2  Ibidem.
3  Ibidem, s. 438-440.
4  E. Kryńska, Wpływ zmian demograficznych na rynek pracy – aspekty gospodarcze, „Biuletyn”, nr 55, Rządowa Rada 
Ludnościowa, Warszawa 2010, s. 29.
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będą polegały na: a) dalszym wzroście udziału osób w wieku poprodukcyjnym w ludno-
ści ogółem przy jednoczesnym zmniejszaniu się udziału ludności w wieku przedproduk-
cyjnym, b) silnym wzroście populacji osób starszych, któremu towarzyszyć będzie stałe 
zmniejszanie się populacji dzieci do lat 14. Obciążenie demograficzne ludności w wieku 
produkcyjnym ludnością w wieku nieprodukcyjnym wzrośnie znacząco: współczynnik 
obciążenia demograficznego na 100 osób w wieku nieprodukcyjnym wzrośnie w latach 
2010-2035 z 55 do 74 (por. tabela 2).

Tabela 1 
Ludność Polski według ekonomicznych grup wieku w latach 2010-2035 (w tys.)

Lata Ogółem

Ludność w wieku:

przedprodukcyjnym 
(0-17 lat)

produkcyjnym 
(18-59/64 lata)

z tego w wieku:
poprodukcyjnym 

(60*/65*)mobilnym 
(18-44 lata)

niemobilnym 
(45-59/64 lata)

2010 38 092 7 107 24 571 15 294 9 277 6414
2015 38 016 6918 23 718 15 005 8 713 7 380
2020 37 830 6 959 22 503 14 072 8 431 8 368
2025 37 438 6816 21 625 12 823 8 802 8 997
2030 36 796 6 253 21 254 11 624 9 630 9 289
2035 35 993 5 632 20 739 10 834 9 905 9 622

Źródło: E. Kryńska, Wpływ zmian demograficznych na rynek pracy – aspekty gospodarcze, „Biuletyn”, nr 55, 
Rządowa Rada Ludnościowa. Warszawa 2010, s. 29.

Tabela 2 
Obciążenie demograficzne ludności polski w wieku produkcyjnym ludnością 
w wieku nieprodukcyjnym w latach 2010-2035

Wyszczególnienie 2010 2015 2020 2025 2030 2035

Ludność w wieku nieprodukcyjnym 
na 100 osób w wieku produkcyjnym 55 60 6S 73 73 74
Ludność w wieku przedprodukcyjnym  
na 100 o»ób w wieku produkcyjnym 29 29 31 31 29 27
Ludność w wieku poprodukcyjnym 
na 100 o»ób w wieku produkcyjnym 26 31 37 42 44 46

Źródło: jak w tabeli 1, s. 31.

Wzrost populacji ludności w wieku poprodukcyjnym spowoduje wzrost wydatków na 
emerytury w relacji do PKB, co z kolei może być sfinansowane na trzy sposoby: zwięk-
szając podatki nakładane na pokolenie pracujących (czyli zmniejszając ich konsumpcję 
kosztem pokolenia emerytów), wydłużając tygodniową liczbę godzin pracy (np. z 8 do 
10-12 godzin dziennie) lub podwyższając wiek emerytalny, czyli zwiększając podaż pracy 
w gospodarce.
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Tabela 3 
Wydatki ponoszone w poszczególnych krajach z tytułu zabezpieczeń społecznych 
w różnych sferach ochrony socjalnej jako odsetek łącznych wydatków socjalnych 
(TSB) oraz jako procent PKB w 2009 roku

Emerytury 
i renty

Opieka 
zdrowotna

Wydatki na 
niepełno-

sprawnych

Rodzina/
dzieci

Walka z bez-
robociem

Wykluczenie 
mieszka-

niowo-spo-
łeczne

Z tytułu za-
bezpieczenia 
społecznego

% 
TSB

% 
PKB

% 
TSB

% 
PKB

%  
TSB

% 
PKB

% 
TSB

% 
PKB

% 
TSB

% 
PKB

% 
 TSB

%  
PKB

%  
TSB

%  
PKB

EU-27 45,0 12,8 29,6 8,4 8,0 2,3 8,0 2,3 6,1 1,7 3,4 1,0 100,0 28,4
EA-17 45,2 13,1 29,9 8,7 7,1 2,1 8,1 2,3 6,8 2,0 3,1 0,0 100,0 29,0
BE 40,2 11,5 28,2 8,2 7,1 2,1 7,7 2,2 13,3 3,8 3,5 1,0 100,0 28,9
BG 51,8 8,5 23,5 3,9 8,3 1,4 12,0 2,0 3,1 0,5 1,3 0,2 100,0 16,7
CZ 45,8 9,1 32,3 6,4 7,7 1,5 7,3 1,4 5,3 1,1 1,6 0,3 100,0 19,8
DK 37,2 12,1 23,3 7,5 15,1 4,9 12,9 4,2 6,6 2,2 5,0 1,6 100,0 32,5
DE 40,3 12,1 32,1 9,7 8,1 2,4 10,5 3,2 6,3 1,9 2,8 0,8 100,0 30,1
EE 42,5 8,1 28,4 5,4 9,9 1,9 11,9 2,3 6,5 1,2 0,8 0,2 100,0 19,0
IE 25,2 6,7 40,6 10,7 5,1 1,4 13,9 3,7 11,7 3,1 3,5 0,9 100,0 26,4
EL 49,6 13,5 29,1 8,0 4,7 1,3 6,7 1,6 5,9 1,6 4,0 1,1 100,0 27,3
ES 40,1 9,8 29,8 7,3 7,0 1,7 6,2 1,5 15,0 3,7 1,9 0,5 100,0 24,5
FR 45,6 14,4 29,7 9,4 5,0 1,9 8,4 2,7 6,1 1,9 4,4 1,4 100,0 31,7
IT 60,1 17,1 25,7 7,3 6,1 1,7 4,9 1,4 2,8 0,6 0,4 0,1 100,0 28,4
CY 44,2 9,1 24,6 5,1 3,6 0,8 10,7 2,2 4,6 1,0 12,3 2,5 100,0 20,6
LV 47,1 7,8 23,6 3,9 7,8 1,3 10,4 1,7 9,5 1,6 1,6 0,3 100,0 16,6
LT 43,8 9,0 26,2 5,4 10,1 2,1 13,7 2,8 4,3 0,9 1,9 0,4 100,0 20,6
LU 35,2 8,2 25,4 5,8 11,4 2,6 17,8 4,0 5,6 1,3 3,6 0,8 100,0 22,7
HU 45,5 10,5 24,7 5,7 9,1 2,1 13,2 3,0 4,2 1,0 3,3 0,8 100,0 23,0
MT 52,3 10,3 30,8 6,1 4,7 0,9 6,4 1,3 3,0 0,6 2,8 0,6 100,0 19,6
NL 39,4 11,7 34,8 10,3 8,4 2,5 4,4 1,2 4,9 1,5 8,1 2,4 100,0 29,7
AT 49,2 14,7 25,5 7,6 7,6 2,3 10,3 3,1 5,9 1,8 1,5 0,5 100,0 29,9
PL 61,1 11,8 24,5 4,8 7,4 1,4 3,9 0,8 2,0 0,4 1,1 0,2 100,0 19,4
PT 50,7 13,0 28,4 7,3 8,4 2,2 5,8 1,5 5,3 1,4 1,3 0,3 100,0 25,6
RO 52,1 8,8 24,6 4,2 9,6 1,6 10,0 1,7 2,4 0,4 1,4 0,2 100,0 16,9
SI 46,2 11,0 33,0 7,8 7,3 1,7 8,9 2,1 2,5 0,5 2,2 0,5 100,0 23,8
SK 42,0 7,7 31,3 5,7 9,4 1,7 9,2 1,7 5,7 1,0 2,3 0,4 100,0 18,3
FI 38,6 11,3 25,6 7,5 12,3 3,6 11,3 3,3 8,2 2,4 4,1 1,2 100,0 29,4
SE 42,1 13,3 25,4 8,0 14,4 4,6 10,2 3,2 4,1 1,3 3,6 1,2 100,0 31,5
UK 43,2 12,2 30,8 8,7 10,6 3,0 6,6 1,8 3,0 0,8 6,0 1,7 100,0 28,2
IS 23,7 5,9 36,0 9,0 14,1 3,6 12,6 3,2 6,8 1,7 6,6 1,7 100,0 25,1
NO 31,2 8,1 32,8 8,5 17,2 4,4 12,6 3,3 2,6 0,7 3,6 0,9 100,0 25,9

% TSB – proc. łącznych wydatków socjalnych
Źródło: dane Eurostatu.
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Polki i Polacy pracują statystycznie krócej niż do 65. lub 60. roku życia – mężczyźni 
o 3,3, zaś kobiety o 1,5 roku. Pod względem efektywnego wieku emerytalnego, który wy-
nosi w Polsce 61,7 lat (mężczyźni) oraz 58,5 lat (kobiety), Polska plasuje się w na jednej 
z ostatnich pozycji w Europie5.

Wypracowany przez obywateli dochód można wydać na opłacenie aktywności spo-
łeczno-gospodarczej lub na finansowanie transferów socjalnych. Z danych zawartych 
w tabeli 3 wynika, że w przypadku Polski wypracowany dochód w przeważającej części 
przeznaczany jest na wydatki społeczne, które stanowią największą część wydatków pu-
blicznych. Udział  całkowitych wydatków społecznych, obejmujących zarówno wydatki 
na świadczenia pieniężne jak i na usługi społeczne (edukacja, ochrona zdrowia, pomoc 
społeczna i rynek pracy), w relacji do PKB jest w Polsce dość wysoki. 

Relatywnie wysoki poziom wydatków socjalnych w Polsce wynika ze znacznych wy-
datków na emerytury i renty, które stanowią około 12% PKB i około 61% wydatków so-
cjalnych. Przeciętnie w UE wydatki na emerytury i renty wynoszą około 45% wydatków 
socjalnych (12,8% PKB). Niekorzystna struktura wydatków socjalnych utrudnia reformy 
społeczne. Znaczna część tych wydatków ma bowiem charakter tzw. wydatków sztyw-
nych, zagwarantowanych prawnie na długi okres. Beneficjentem transferów społecznych 
jest głównie pokolenie starsze. W innych krajach skala świadczeń dla tej grupy ludności 
jest znacznie niższa, chociaż także znaczna, tworząc jednak więcej przestrzeni dla wydat-
ków kierowanych do młodszego pokolenia i na potrzeby przyszłego rozwoju kraju. 

Zatem im więcej wydaje się na emerytury, tym mniej zostaje na opłacenie aktywności 
społeczeństwa, zwłaszcza pracowników i przedsiębiorców. Finansując osoby rzeczywiście 
w podeszłym wieku, to rzeczą oczywistą jest, że pomniejsza się dochody osób aktywnych 
zawodowo i finansuje ich emerytury. Natomiast, gdy są to osoby w wieku niewiele prze-
kraczającym 60 lat lub nie przekraczających 60 lat, to zasadne jest pytanie, czy powinno 
się obciążać finansowaniem ich emerytur przez tych, którzy pracują. Im więcej kosztują 
emerytury, tym mniejsze są dochody netto pracującego społeczeństwa. Obciążanie go ko-
niecznością finansowania zbyt wczesnych emerytur to nieuzasadnione zmniejszanie tych 
dochodów. Taka sytuacja przekłada się w dalszej kolejności na inne decyzje, a w szczegól-
ności na posiadanie dzieci oraz emigracje zarobkowe. To wszystko jest szczególnie ważne 
w przypadku  Polski. Wciąż bowiem istnieje gigantyczna przepaść  w poziomie dobrobytu 
na mieszkańca między Polską i bogatymi krajami Europy.

Na procesy demograficzne dotyczące między innymi płodności kobiet i dzietności ro-
dzin oddziaływują takie czynniki, jak6: 
1. kultura (w tym uwarunkowania dotyczące podziału ról kobiet i mężczyzn i równego 

traktowania),
2. sytuacja na rynku pracy,
3. poziom i warunki życia,
4. rozwiązania dotyczące polityki rodzinnej.

W latach 2001-2010 w Polsce poziom życia rodzin mierzony przeciętnymi dochodami 
i wydatkami wzrastał7. Malał zasięg ubóstwa niezależnie od przyjmowanej linii ubóstwa, 
poprawiły się warunki mieszkaniowe mierzone powierzchnią mieszkania i liczbą osób 
przypadających na jedną izbę. Istotnym czynnikiem poprawy sytuacji rodzin w Polsce 

5  M. Guzikowski, Dlaczego musimy podwyższać wiek emerytalny, „Analiza FOR” 2012, nr 6, s. 11.
6  I.E Kotowska., A.Matysiak, M. Styrc, (w:) Second European Quality of Life Survey Family life and work, European 
Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Office for Official Publications of the European 
Communities, Luxembourg, 2010,  s. 9
7  Więcej: Założenia polityki ludnościowej 2012, Projekt, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2012.
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był dostęp do pracy, przede wszystkim spadek skali i natężenia bezrobocia oraz masowe 
wyjazdy za pracą za granicę8, które nasiliły się zwłaszcza po wejściu Polski do Unii Eu-
ropejskiej. 

Świadczenia z ubezpieczeń społecznych, jako źródło dochodu, nie stanowią znaczącej 
pozycji w dochodach rodzin z dziećmi, bowiem w roku 2009 (2010) ich udział sięgał od-
powiednio: małżeństwo z jednym dzieckiem – 4,2% (3,95%), z dwojgiem dzieci – 1,7% 
(1,7%), z trojgiem i więcej dzieci – 1,7% (1,77%), samotna matka/ojciec - 4,5% (3,1%). 
Inaczej w przypadku małżeństw bez dzieci, gdzie udział dochodu z ubezpieczeń społecz-
nych sięgał 35,5% (34,07%) dochodu ogółem9. 

Analizując ryzyko ubóstwa według grup społeczno-ekonomicznych i typu aktywno-
ści10 (por. tabela 4) to dostrzega się, że ryzyko ubóstwa osób w wieku 25-50 lat jest w Pol-
sce wyższe niż osób w wieku 65+, a ubóstwo dzieci, które jest wstydem Polski, jest w po-
ważnej mierze tego skutkiem. Osoby w wieku 25-50 to rodzice tych dzieci, którzy powinni 
móc zapewnić swym dzieciom nie tylko podstawowe warunki bytowe, ale także możliwo-
ści rozwojowe. Jest to argument za koniecznością przeprowadzenia reformy emerytalnej.

Tabela 4 
Agregatowe indeksy ubóstwa według grup społeczno-ekonomicznych  
i typu aktywności ekonomicznej w marcu/kwietniu 2011r. Podejście obiektywne

Grupa społeczno-ekonomiczna i tryb 
aktywności ekonomicznej

Agregatowe indeksy ubóstwa 100

Zasięg 
ubóstwa

Głębokość 
ubóstwa

Intensywność 
ubóstwa

Dotkliwość 
ubóstwa

Pracownicy 1,74 21,76 0,38 0,15
Rolnicy 8,98 25,41 2,28 0,85
Emeryci 1,62 15,26 0,25 0,07
Renciści 9,64 20,75 2,00 0,63
Pracujący na własny rachunek 1,79 25,73 0,46 0,15
Utrzymujący się z niezarobkowych źródeł 35,27 32,47 11,45 5,38
Bez bezrobotnych 2,58 22,31 0,58 0,21
Z bezrobotnymi 13,90 29,22 4,06 1,78
Ogółem 4,01 25,34 1,02 0,41

Źródło: Diagnoza społeczna 2011, http://www.diagnoza.com [dostęp: 22.05.2012].

W kontekście dyskusji na temat wydłużenia wieku emerytalnego należy odnieść ją 
także  do osób w bardzo podeszłym wieku, powyżej 80 lat. W wielu przypadkach wyma-
gają oni znaczącej pomocy, którą trzeba sfinansować. Dokonując ogromnego transferu od 
pracujących do osób w późnym wieku średnim, pozbawia się środków na finansowanie 

8  Szacuje się, że napływ transferów od polskiej diaspory za granicą to prawie 1,5 PKB, (za:) M.W. Kozak, Polska polityka 
spójności – wyzwania, (w:) E. Pancer-Cybulska, E. Szostak (red.), Polityka spójności w okresie 2014-2020 a rozwój 
regionów Europy, „Prace Naukowe”, nr 227, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 14.
9  Założenia polityki ludnościowej 2012, op. cit., s. 26.
10  Diagnoza społeczna, op. cit. 
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dzieci i starców a poradzenie sobie z tym problemem jest wielkim wyzwaniem. Podobne 
dane dotyczące zagrożenia ubóstwem prezentują badania GUS11.

W dyskusji dotyczącej wydłużenia wieku emerytalnego mitem jest twierdzenie, że 
przyczyni się to do ograniczenia miejsc pracy dla ludzi młodych,  że przechodzenie star-
szych na emeryturę ułatwia znalezienie pracy ludziom młodym. Doświadczenia innych 
gospodarek pokazują, że jest odwrotnie. Miejsce pracy to sytuacja, która umożliwia pro-
duktywne połączenie pracy i kapitału, a odchodzący na emeryturę zabierają ze sobą pie-
niądze. 

Przykład reform rynku pracy w Holandii dowodzi, że ograniczenie wydatków socjal-
nych,  rent z tytułu niezdolności do pracy (spadły o ponad połowę, tj. o 2,2 p.p. – z 4%. 
PKB w 1983 r. do 1,8% w roku 2003), wydatków na zasiłki dla bezrobotnych (spadły 
blisko czterokrotnie - z 3,9%. PKB w 1983 r. do 1,1% PKB w 2003 r.) oraz wzrost (o  trzy 
lata) wieku efektywnego przechodzenia na emeryturę, przyczyniły się do  trwałego wzro-
stu współczynnika zatrudnienia i aktywności zawodowej ludności we wszystkich grupach 
wiekowych, a szczególnie osób w wieku 55-64 lata. Przeprowadzone reformy miały cha-
rakter kompleksowy i wzmocniły bodźce pracodawców do zwiększenia zatrudnienia oraz 
pracowników do dłuższej aktywności zawodowej12.

W przypadku Polski, mimo że na przestrzeni lat 1980-2009 wzrosła aktywność zawo-
dowa osób w wieku około-emerytalnym to nie przyczyniło się to do wypychania z rynku 
pracy ludzi młodych. Jak pokazują dane GUS13, wskaźnik zatrudnienia ludzi młodych, 
zdefiniowanych jako grupa osób w wieku 15-34 lata, w 2009 roku wyniósł 54,2%. Bada-
nia pokazują, że wraz z wiekiem w ramach tej grupy wzrasta zarówno populacja aktyw-
nych zawodowo, w tym pracujących, jak i wskaźniki opisujące aktywny udział młodzieży 
na rynku pracy. Wysoki poziom bierności zawodowej w wieku 15-25 lat  warunkowany 
jest przede wszystkim niską aktywnością młodzieży (33,6%), co wynika z przedłużania 
wejścia na rynek pracy przez osoby młode z uwagi na kontynuowanie nauki14.

W Polsce zbyt mało osób łączy pracę zawodową z nauką, ponieważ przedsiębiorcy 
nie są zainteresowani zatrudnianiem osób bez kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 
ze względu na wysokie  koszty tej pracy. Co prawda, dla inwestorów z krajów Europy 
Zachodniej koszty zatrudniania są znikome (w tym przypadku Polska stanowi źródło ta-
niej siły roboczej)15, to jednak dla krajowych przedsiębiorców  są wysokie. Pozapłacowe 
koszty pracy, tzw. „klin podatkowy”, stanowią w Polsce blisko 40% obciążeń związanych 
z zatrudnianiem pracownika. 

Im później przejdzie się na emeryturę, tym będzie ona większa. Jest to zarówno spra-
wiedliwe, jak i sprzyjające wzrostowi dobrobytu, ponieważ praca tworzy dobrobyt. Praca 
jest jedną z najistotniejszych funkcji społecznych człowieka. Niepracowanie jest krokiem 
w kierunku wykluczenia i marginalizacji społecznej. 

Dyskusja o tym, czy wiek emerytalny podnosić, czy nie, powinna być zastąpiona dys-
kusją o tym, jak zorganizować ten proces, by ułatwić ludziom zaadaptowanie się do tego, 
co nieuchronnie nastąpi. Chodzi tu o skuteczną profilaktykę zdrowotną oraz o „profilakty-

11  Ubóstwo w Polsce w 2010 roku, materiał na konferencję prasową w dniu 26 lipca 2011 r., GUS, Departament Badań 
Społecznych i Warunków Życia, Warszawa 2011. 
12  M Jarociński, Strategie rynku pracy w wybranych krajach, „Studia i Analizy”, nr 194, Centrum Analiz Społeczno-
Ekonomicznych CASE, Warszawa 1999, s. 20-25.
13  Wejście ludzi młodych na rynek pracy w Polsce w 2009 roku, GUS, Warszawa 2010, s. 19.
14  Sytuacja na rynku pracy osób młodych w 2011 roku, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy, 
Warszawa 2011, s. 1.
15  Według danych Eurostatu, za godzinę pracy jednego pracownika przedsiębiorca płaci w Polsce średnio 7,1 euro (ok. 28,00 zł). 
Tymczasem średnie koszty pracy za godzinę w przedsiębiorstwach w całej UE są szacowane na 23,1 euro (ok. 92,00 zł).
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kę” zawodową, czyli dbałość o wyprzedzające adaptowanie kwalifikacji zawodowych do 
zmieniających się potrzeb (chodzi tu nie tyle o podnoszenie kwalifikacji, co o zmienianie 
zawodów). Im dłużej prowadzić się będzie dyskusję o tym „czy?”, tym bardziej bolesne 
będzie zderzenie się z rzeczywistością. Potrzebna jest dyskusja o tym „jak?”.

W dyskusji na temat reformy emerytalnej pojawia się także kwestionowanie potrzeby 
ustanawiania jakiegokolwiek wieku emerytalnego w powszechnym systemie. W polskim 
systemie ten, kto przejdzie na emeryturę za wcześnie, będzie miał po prostu znacząco niż-
szą emeryturę. Ta perspektywa powinna przeciwdziałać zbyt wczesnemu przechodzeniu 
na emeryturę.

Wiele osób deklaruje jednak, że chcą móc przejść szybko na emeryturę, nawet jeśli 
wiązałoby się to z jej niskim poziomem. Jest to niebezpieczne z dwóch powodów. Pierw-
szy to zakładanie, że przechodząc na emeryturę przed osiągnięciem rzeczywistej starości, 
będzie można dalej pracować – tyle, że dostając emeryturę jako dodatek do zarobków. 
Problem pojawi się jednak wtedy, gdy nadejdzie faktyczna starość i dalsze zarabianie się 
skończy. Wtedy pozostanie tylko niska emerytura. Możliwość wczesnego przechodzenia 
na emeryturę spowodowałaby ubóstwo starców, czyli tych, których powinno się chronić. 
Drugim problemem jest potencjalna chęć nadużycia polegająca na tym, że ktoś zakłada, 
że po przejściu na choćby niską emeryturę wymusi potem, by tak „niegodnie” niską eme-
ryturę podnieść (kosztem pracujących).

Wczesne przechodzenie pracowników na emeryturę to mniejsze zatrudnienie, a więc 
mniejszy dobrobyt. Gdy ktoś przejdzie na emeryturę, to młody, który szuka pracy, musi 
znaleźć taką, by nie tylko zarobić na siebie, ale także sfinansować emeryta. Taka praca 
nie zawsze istnieje, bo jest droższa. Stąd problem, w Polsce określany jako „śmieciowe” 
umowy, który w wielu krajach wypycha „oburzonych” młodych na ulice. Podniesienie 
wieku emerytalnego jest jednym z warunków poprawy tej sytuacji. 

Problemu w żaden sposób nie rozwiąże też postulowane przez niektórych zastąpienie 
wieku emerytalnego stażem pracy. To podejście retrospektywne, podczas gdy w tej sytu-
acji ważne jest to, jak długo (średnio) pracujący będą finansować konkretnego emeryta.

Podsumowanie

Praca tworzy dobrobyt. Społeczeństwo, którego mała część pracuje, będzie bardziej 
narażone na ubóstwo i wolniej będzie się rozwijać. Wysokie koszty transferów emerytal-
nych to nie koszt dla budżetu, tylko dla osób pracujących. Stopniowe podnoszenie wieku 
emerytalnego, częściowo przynajmniej przywracające fundamentalny sens istnienia syste-
mu emerytalnego, jest najbardziej racjonalnym działaniem, jakie należy podjąć i jest wa-
runkiem rozwoju zrównoważonego, rozwoju realizującego fundamentalne cele społeczne 
i gwarantującego społeczny dobrobyt.

Pamiętać należy, że dążenie do zrównoważonego rozwoju to dokonywanie wyborów, 
co w praktyce przekłada się na poruszanie w sferze wartości. Oddziaływanie na tę sferę 
jest szczególną cechą edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Jeżeli społeczeństwo 
nauczy się wartościowania złożonych kwestii społecznych, jeżeli opanuje metodę ana-
lizowania różnych stanowisk w jakiejś sprawie, wówczas rzeczywiście jej członkowie 
będą zdolni do wyboru swojego własnego stanowiska, a ponadto będą w stanie rozumieć 
i wyjaśniać różnorakie powody (np. polityczne, ekonomiczne, itp.), którymi kierują się 
w swoich wyborach oni sami i inne osoby, włączone w sferę oddziaływania danego pro-
blemu. Gruntowna wiedza powinna doprowadzić do ukształtowania w społeczeństwie po-
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staw odpowiedzialności i współodpowiedzialności za gospodarkę i podejmowane decyzje. 
Współcześnie, w kontekście burzliwych dyskusji dotyczących reformy emerytalnej, bra-
kuje rzeczywistego zrozumienia problemu, a mity zastępują fakty.
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The Pension Reform as an Element of Sustainable Development

Summary

The sustainable development assumes such planning and decision-making process, which aims 
at achieving real and lasting reduction of social and economic disparities in the society, to meet 
current needs without compromising the ability of future generations to meet their needs, while 
ensuring the long-term development vision in the society. The retirement age issue is in the centre 
of public debate both in Poland and the European Union. The discussion is complicated by a great 
number of misunderstandings, hypocrisy and assumptions inconsistent with the reality. The pur-
pose of this article is to explain why the pension reform is an important element of implementing 
the principles of sustainable development in the social aspect. This article is based on documentary 
studies. The gradual raising of the retirement age restores the fundamental sense of existence of 
the pension system at least partially and is the most rational action to be taken, a condition for sus-
tainable development, the development aimed at achieving fundamental social goals and ensuring 
social welfare.

Key words: pension reform, sustainable social development. 
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Пенсионная реформа как элемент устойчивого развития

Резюме

Постулат устойчивого развития предполагает такой подход к планированию и процессу 
принятия решений, который направлен, в частности, на достижение реального и прочного 
уменьшения социальных и экономических отличий, на удовлетворение потребностей насто-
ящего без уменьшения возможностей удовлетворения потребностей будущими поколениями 
и заодно обеспечение обществу долгосрочной перспективы развития. Вопрос пенсионного 
возраста находится в центре общественных дебатов как в Польше, так и во всем Европей-
ском Союзе. Дискуссию значительно затрудняют ряд недоразумений, лицемерие и лживость, 
а также предположения, не соответствующие действительности. И потому целью рассужде-
ний является попытка выяснить, почему пенсионная реформа представляет собой важный 
элемент соблюдения принципов устойчивого развития в социальном аспекте. Статья возни-
кла на основе проведенных документальных исследований. Постепенное повышение пен-
сионного возраста, по крайней мере частично восстанавливающее фундаментальный смысл 
существования пенсионной системы – наиболее рациональное действие, которое следует 
предпринять, и является условием устойчивого развития, развития, осуществляющего фун-
даментальные социальные цели и гарантирующего общественное благосостояние.

Ключевые слова: пенсионная реформа, социально устойчивое развитие.

Коды JEL: J26
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ZAUFANIE STARSZYCH UŻYTKOWNIKÓW INTERNETU 
NA TLE ZAGROŻENIA WYKLUCZENIEM CYFROWYM

Streszczenie

Gwałtowny wzrost znaczenia rynków cyfrowych przy relatywnie niskim wykorzystaniu Inter-
netu przez osoby w wieku 50, a szczególnie 60 lat i powyżej stwarza potencjalne niebezpieczeństwo 
ich wykluczenia cyfrowego. Staje się to szczególnie istotne, gdyż coraz większy odsetek ludności 
jest w tej grupie wiekowej. Dlatego, aby uniknąć tego zagrożenia, istotne staje się zachęcenie ich 
do wykorzystania technologii ICT. W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki badania ankieto-
wego przeprowadzonego wśród słuchaczy Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wskazują 
one, że słuchacze traktują Internet (pod względem zaufania) na równi z innymi mediami, natomiast 
nie ufają mediom społecznościowym. Mimo że nie uważają mniejszych umiejętności w zakresie 
jego wykorzystania za czynnik wykluczający społecznie, to mają świadomość, iż powoduje to 
zmniejszony dostęp do informacji, usług i kontaktów z innymi ludźmi. Wyniki te mogą pozwolić 
na lepsze promowanie wykorzystania komputerów i Internetu wśród osób szczególnie powyżej 60 
roku życia tak, aby móc zagwarantować zrównoważony rozwój społeczeństwa.

Słowa kluczowe: seniorzy, Internet, zaufanie, wykluczenie cyfrowe, rynek pracy, zrównoważony 
rozwój.

Kody JEL: L86, J11, O33

Wstęp

Obecne zmiany w gospodarce, wynikające z zastosowania nowoczesnych technologii, 
tworzą zarówno szanse jak i zagrożenia. Ich efektywne wykorzystanie dla zrównoważo-
nego rozwoju społeczeństwa wymaga dostrzegania trendów, które dopiero się kształtują, 
lecz w przyszłości będą mieć istotny wpływ na całe społeczeństwo. Istotnym jest więc 
takie kształtowanie rozwoju, by zmniejszać ryzyko przyszłego wykluczenia grup społecz-
nych. 

Zgodnie z  raportem Światowej Komisji Środowiska i Rozwoju ONZ z 1987 roku 
Nasza wspólna przyszłość, potrzeba integracji działań w trzech kluczowych obszarach, 
w tym w obszarze rozwoju społecznego, gdyż na całym świecie ludzie potrzebują pracy, 
żywności, wody, energii, edukacji, opieki zdrowotnej. Odpowiadając na te potrzeby, mię-
dzynarodowa społeczność winna dołożyć wszelkich starań, by nie zostało naruszone bo-
gactwo kulturowej i społecznej różnorodności oraz by wszyscy członkowie społeczeństw 
mieli instrumenty pozwalające na kształtowanie własnej przyszłości. Potwierdzone to 
zostało w 1992 roku podczas Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro, na którym opracowano 
kolejny dokument, Agenda 21, która deklaruje dążenie do bezpiecznego i sprawiedliwego 
świata, w którym każda żywa istota będzie w stanie zachować swą godność.
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W niniejszym artykule przedstawiono czynniki i procesy, które w przyszłości mogą 
doprowadzić do niebezpiecznego zjawiska społecznego – wykluczenia cyfrowego osób 
w wieku 50+, a szczególnie 60+ na rynku pracy. Mogłoby to zagrażać ich możliwości 
pełnego kształtowania swojego funkcjonowania w społeczeństwie, godząc w tym sa-
mym w istotę zrównoważonego rozwoju społecznego. W artykule przedstawiono wyni-
ki badań  odczuwanych skutków mniejszych umiejętności w zakresie technik cyfrowych 
oraz wykluczenia cyfrowego wśród osób tej kategorii wiekowej. Przedstawiono również 
wyniki badania zaufania w usługach on-line, które jest istotnym czynnikiem mogącym 
zachęcić lub zniechęcić do wykorzystania mediów elektronicznych. Przedstawione 
wyniki stwarzają możliwość takiego przyszłego projektowania usług on-line, by były 
bardziej przyjazne osobom w wieku 50+. W konsekwencji, może przyczynić się to do 
większej ich aktywizacji i bardziej zrównoważonego rozwoju społecznego oraz rynku  
pracy.

Zmiany demograficzne i wynikające z nich zmiany rynkowe 

Istotnym czynnikiem zmieniającym rzeczywistość gospodarczą są zmiany demogra-
ficzne, które powodują, iż zwłaszcza w krajach wysoko rozwiniętych, zmniejsza się liczba 
dzieci. Jednocześnie wydłuża się okresu życia, między innymi w wyniku postępu w za-
kresie opieki zdrowotnej. Trendy te dla Polski mogą zilustrować dane z wykresów 1 i 2.

Wykres 1 
Urodzenia żywe w latach 1946-2010 – wyże i niże demograficzne*

* Oryginalny wykres przekazany redakcji przez autora.
Źródło: Raport Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2010 r., GUS, 2011.
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W obliczu tych trendów europejski model emerytur – opartych na umowie pokole-
niowej, poprzez znaczące zwiększanie się liczby osób w wieku poprodukcyjnym przy 
jednoczesnym utrzymywaniu się lub spadku liczby osób w wieku produkcyjnym, stwarza 
zagrożenie stabilności całości systemu, a w konsekwencji zagrożenie dla dochodów przy-
szłych emerytów. Już obecnie dostrzega się ten problem i próbuje się go rozwiązać po-
przez reformowanie systemu emerytalnego. Jednym z elementów zmian staje się wydłu-
żenie czasu pracy przed przejściem na emeryturę. Stwarza to jednak problemy ze względu 
na procesy starzenia się organizmu ludzkiego. Zostało to zwielokrotnione poprzez rozwój 
nowoczesnej gospodarki związany z wykorzystaniem technik komputerowych.

Cyfryzacja gospodarki i usług on-line a zagrożenie wykluczeniem 
cyfrowym

Rozwój technologii komputerowych wraz z upowszechnieniem wykorzystania Interne-
tu w działalności gospodarczej pozwolił na radykalny wzrost produktywności. Udział firm 
sektora technologii informacyjnych i komunikacyjnych (Information and Communication 
Technologies – ICT) stale rośnie1. Z jednej strony było to wynikiem powstania nowych 

1  OECD Information Technology Outlook 2010, OECD 2010.

Wykres 2 
Przeciętne trwanie życia w latach 1950-2010*

* Oryginalny wykres przekazany redakcji przez autora.
Źródło: jak w wykresie 1.
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rynków usług i produktów czysto cyfrowych – jak wyszukiwanie informacji w Internecie, 
pozycjonowanie, gry komputerowe. Jednak równie wielkie znaczenie miało przenoszenie 
produktów już istniejących do domeny cyfrowej – jak np. w przypadku map, muzyki, tele-
wizji, książek, usług turystycznych, bankowych i wielu innych. To drugie zjawisko bardzo 
często ma podłoże ekonomiczne – zwykle digitalizacja przedmiotu pozwala na zmniejsze-
nie kosztów propagacji, utrzymania, czy ogólnie – świadczenia usług. W literaturze opisu-
je się, że, z punktu widzenia banku, koszt operacji przy okienku potrafi być o dwa rzędy 
wyższy od kosztu jej przeprowadzenia w ramach systemu e-bankowości2. Powoduje to, że 
jest to proces nierzadko wymuszany ekonomicznie i trudno jest oczekiwać, by podmioty 
oferujące usługi miały ponosić koszty ich świadczenia w sposób wcześniej znany, jeżeli 
z biegiem czasu staje się to nieopłacalne. Sprawia to, że obecnie można zaobserwować 
stały trend powolnego, jednak konsekwentnego ograniczania dostępu jedynie do do kana-
łu elektronicznego. Jest to o tyle niebezpieczne, że trend ten zaczyna również obejmować 
podmioty gospodarcze świadczące podstawowe usługi wykorzystywane na co dzień (jak 
dla przykładu firmy telekomunikacyjne, które dążą do wykorzystywania e-faktur, dostaw-
cy prądu i gazu). Podobny trend można zaobserwować również w przypadku administracji 
publicznej, która choć powoli, jednak również konsekwentnie przenosi usługi na platfor-
mę cyfrową (np. księgi wieczyste, rejestracja działalności gospodarczej). Sytuacja taka 
stwarza zagrożenie, że osoby, które nie będą wystarczająco biegłe w wykorzystaniu tech-

2  Nitsure R.R., E-Banking: Challenges and Opportunities, „Economic and Political Weekly” 2004, Vol. 38, No. 51/52.

Wykres 3
Wykorzystanie Internetu w grupach wiekowych w Australii w latach 2007 i 2009 (w %)

Źródło: OECD Information Technology Outlook 2010, OECD 2010.
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nik komputerowych z biegiem czasu będą miały bardziej ograniczony dostęp do szerszego 
kręgu bardziej konkurencyjnych usług i produktów świadczonych drogą elektroniczną, 
zwłaszcza przez Internet, a w konsekwencji będą wykluczone cyfrowo. Zagrożenie to jest 
szczególnie realne w odniesieniu do osób w wieku 50+ wyższym.

Poczucie wykluczenia cyfrowego osób w wieku 50+ 

Czynniki wcześniej przytoczone sprawiają, że problem zagrożenia wykluczeniem cy-
frowym osób w wieku 50+, a szczególnie 60+ jest istotny. Do tej pory jednak problem 
ten nie był badany z punktu widzenia postrzegania przez bezpośrednio zainteresowanych, 
a więc osób w wieku 50+. Badanie przeprowadzone w kwietniu 2012 roku jako bada-
nie ankietowe z wykorzystaniem elektronicznego kwestionariusza wśród słuchaczy zajęć 
komputerowych w ramach Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku funkcjonującego 
przy Uniwersytecie Gdańskim stara się wypełnić tę lukę. Taki wybór respondentów został 
podyktowany faktem, iż osoby właśnie poznające obsługę komputera i Internetu potrafią 
już wskazać czynniki, które najbardziej zachęcają do rozpoczęcia wykorzystywania me-
diów elektronicznych, a jednocześnie świetnie jeszcze pamiętają czynniki, które przed 
podjęciem nauki najbardziej powstrzymywały je przed wejściem w świat komputerów. 
Najpełniej potrafią również ocenić różnicę pomiędzy wykorzystaniem oraz brakiem wy-
korzystania Internetu.

W badaniu uzyskano odpowiedzi od 49 osób. Uzyskane wyniki następnie zostały po-
grupowane ze względu na podobieństwo tematyki.  W tabelach zaznaczono szarym tłem 
odpowiedź stanowiącą medianę. 

Tabela 1 
Odpowiedzi na pytanie „Pani/Pana zdaniem mniejsze umiejętności w posługiwaniu się 
komputerem i Internetem powodują, że” – czynniki postrzegane jako negatywne (w %)

Wyszczególnienie
Ma się mniejszy 

dostęp do 
informacji

Ma się gorszy 
dostęp do usług
i administracji

Ma się gorszy 
kontakt 

z innymi ludźmi

Ma sie mniejszy 
dostęp do rozrywek 

i ciekawych aktywności

1 Zdecydowanie nie 9,52 7,89 14,63 10,81
2 Raczej nie 14,29 18,42 9,76 24,32
3 Ani tak, ani nie 7,14 18,42 26,83 18,92
4 Raczej tak 35,71 21,05 14,63 35,14
5 Zdecydowanie tak 33,33 34,21 34,15 10,81

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Jak można dostrzec w tabeli 1, respondenci wyraźnie stwierdzają, że mniejsze umiejęt-
ności w posługiwaniu się komputerem i Internetem powodują, że „ma się mniejszy dostęp 
do Informacji” (ponad 2/3 odpowiedzi, mediana „raczej tak”) oraz „ma się gorszy dostęp 
do usług i administracji” (ponad 50%, mediana „raczej tak”). Pokazuje to, że potencjalne 
niebezpieczeństwo wykluczenia cyfrowego dostrzegają nie tylko naukowcy, ale również 
osoby w wieku 50+, które już zaczęły poznawać możliwości, jakie daje wykorzystanie 
komputerów i Internetu.
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Podobny, choć delikatniejszy, wynik można dostrzec w przypadku możliwości ko-
munikowania się i rozrywki. Tu również niemal dwukrotnie więcej osób wskazało, że 
mniejsze umiejętności powodują gorszy kontakt z innymi ludźmi oraz mniejszy dostęp do 
rozrywek. W tym przypadku jednak mediana odpowiedzi przypadła na odpowiedź neu-
tralną (”ani tak, ani nie”) co sprawia, że zjawisko to jest słabsze niż w przypadku dostępu 
do informacji oraz usług.

Ciekawym zjawiskiem jest niemal równe rozwarstwienie opinii respondentów w za-
kresie wpływu mniejszych umiejętności w posługiwaniu się komputerem i Internetem na 
wartości związane z humanizmem oraz ogólnie dotyczących ludzi – kategorii „ma się 
więcej czasu” (w zamyśle badawczym: bo komputerowi poświęca się dużo czasu), „jest 
się mniej zestresowanym” (w zamyśle badawczym: bo korzystanie z komputera nastrę-
cza wiele trudności a więc i stresu), „jest się mniej aktywnym” (w zamyśle badawczym: 
bo ma się mniej informacji o możliwościach udziału w różnych formach aktywności lub 
dlatego, że zaczyna się więcej czasu siedzieć przy komputerze) czy wreszcie „bardziej 
ceni się wartości humanistyczne” (w zamyśle badawczym: bo komputery powodują dehu-
manizację). We wszystkich tych pytaniach około 1/3 zanegowało je (odpowiedzi „raczej 
nie” i „zdecydowanie nie”), około 1/3 stwierdziło brak związku („ani tak, ani nie”) oraz 
około 1/3 respondentów opowiedziało się za prezentowaną tezą (odpowiedzi „raczej tak” 
i „zdecydowanie tak”). 

Tabela 2 
Odpowiedzi na pytanie „Czy Pani/Pana zdaniem mniejsze umiejętności 
w posługiwaniu się komputerem i Internetem powodują, że” – czynniki  
postrzegane jako neutralne (w %)

Wyszczególnienie Jest się mniej 
zestresowanym

Ma się więcej 
czasu

Jst się mniej 
aktywnym

Bardziej ceni 
się wartości 

humanistyczne

1 Zdecydowanie nie 13,89 15,38 9,52 14,71
2 Raczej nie 19,44 17,95 23,81 17,65
3 Ani tak, ani nie 30,56 33,33 30,95 29,41
4 Raczej tak 16,67 15,38 28,57 29,41
5 Zdecydowanie tak 19,44 17,95 7,14 8,82

Źródło: jak w tabeli 1.

Podobne zjawisko można dostrzec dla odpowiedzi na pytanie, czy mniejsze umiejęt-
ności w zakresie posługiwania się komputerem i Internetem powodują odczuwanie wy-
kluczenia społecznego (czyli tzw. wykluczenia cyfrowego). Tu również osoby poznające 
obsługę komputerów i Internetu niemal równo podzieliły się w swych opiniach – niemal 
dokładnie 1/3 uważa, że nie ma to związku („ani tak, ani nie”) oraz około 1/3 uważa, że 
mniejsze umiejętności nie prowadzą do wykluczenia społecznego. Mniej więcej tyle samo 
uważa jednak, że może to prowadzić do wykluczenia. Taki podział należy uznać za niepo-
kojący, gdyż pokazuje, iż 2/3 osób już mających kontakt z komputerem i Internetem nie 
dostrzega bardzo poważnego zagrożenia przyszłym wykluczeniem cyfrowym, a należy 
spodziewać się, że wśród osób nie posługujących się komputerem i Internetem odsetek ten 
będzie jeszcze wyższy. Sytuacja taka może oznaczać małą motywację w kierunku naby-
wania umiejętności z zakresu obsługi komputera i Internetu przez osoby starsze, a w kon-
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sekwencji, problemu powstawania izolacji społecznej z tego wynikającej. Dlatego waż-
nym w przyszłości powinno być poznanie usług, które w sposób naturalny i szczególnie 
efektywny są w stanie zachęcić je do rozpoczynania kontaktu ze światem cyfrowym.

Zaufanie wobec Internetu i innych źródeł informacji wśród osób 
w wieku 50+

W wyniku badania można zaobserwować, że Internet nie cieszy się zaufaniem osób 
w wieku 50+. Można stwierdzić, że jest to pozytywne zjawisko, gdyż świadczy o krytycz-
nym podejściu do źródeł informacji. Wśród badanych osób największym zaufaniem cie-
szyły się najbardziej tradycyjne – przede wszystkim bliska rodzina, która zdystansowała 
nawet źródła takie jak książki i nauczyciele oraz wykładowcy. Są to jedyne trzy źródła, 
dla których mediana wypadła na odpowiedzi „zwykle są wiarygodne”, która to uzyskiwała 
ponad 50% udzielonych odpowiedzi.

Dalsze w kolejności zaufania okazały się urzędy administracji publicznej oraz fachow-
cy i znajomi. Świadczy to o stosunkowo ograniczonym zaufaniu do podmiotów, od któ-
rych wiedzy, umiejętności i uczciwości w wielu sytuacjach życiowych zależymy. Cieka-
wym jest, że spośród mediów największym zaufaniem cieszy się radio. Wartym zbadania 
byłoby, czy jest to wynik zaufania do obecnego radia, czy też pozostałość po zaufaniu do 
radia jako najstarszego z mediów i jego jakości sprzed lat. Odpowiedź na to pytanie może 
przynieść porównanie z zaufaniem do radia wśród osób młodych.

Wykres 4 
Odpowiedzi na pytanie „Czy Pani/Pana zdaniem mniejsze umiejętności 
w posługiwaniu się komputerem i Internetem powodują, że odczuwa się 
wykluczenie społeczne”*

* Oryginalny wykres przekazany redakcji przez autora.
Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 3 
Odpowiedzi na pytanie „Jak bardzo, Pani/Pana zdaniem, są wiarygodne 
informacje, które pochodzą z (spośród tych, które Pani/Pan używa)” – źródła 
postrzeganie jako bardzo wiarygodne (w %)

Wyszczególnienie Od bliskiej 
rodziny Książek Od nauczycieli  

i wykładowców

1 Są bardzo mało wiarygodne 4,17 3,33 3,33

2 Zwykle są raczej mało wiarygodne 8,33 10,00 6,67

3 Różnie to bywa 16,67 20,00 30,00

4 Zwykle są raczej wiarygodne 54,17 53,33 50,00

5 Są bardzo wiarygodne 16,67 13,33 10,00

Źródło: jak w tabeli 1.

Tabela 4 
Odpowiedzi na pytanie „Jak bardzo, Pani/Pana zdaniem, są wiarygodne 
informacje, które pochodzą z (spośród tych, które Pani/Pan używa)” – źródła 
postrzeganie jako wiarygodne (w %)

Wyszczególnienie Radia Znajomych
Urzędów 

administracji 
publicznej

Fachowców  
i usługodawców

1 Są bardzo mało wiarygodne 6,06 4,35 4,35 6,90

2 Zwykle są raczej mało wiarygodne 9,09 8,70 8,70 3,45

3 Różnie to bywa 42,42 47,83 47,83 51,72

4 Zwykle są raczej wiarygodne 36,36 39,13 39,13 37,93

5 Są bardzo wiarygodne 6,06 0,00 0,00 0,00

Źródło: jak w tabeli 1.

Internet rozumiany jako tradycyjne strony i portale, w odbiorze respondentów uzyskał 
poziom wiarygodności zbliżony do telewizji, co może świadczyć o traktowaniu go jako 
po prostu kolejne medium wykorzystywane w komunikacji masowej – z jej zaletami i wa-
dami.

Ciekawe jest niskie zaufanie w stosunku do gazet codziennych, czasopism, które kore-
sponduje z zaufaniem (lub jego ograniczonością) do mediów społecznościowych i blogów. 
Można wstępnie przyjąć hipotezę, iż rozwój prasy tzw. bulwarowej oraz brak kontroli wy-
powiedzi umieszczanych na blogach oraz serwisach społecznościowych powoduje obraz 
ich niskiej jakości którą można próbować tłumaczyć czy to pogonią za tanią sensacją, czy 
też brakiem wystarczającej wiedzy i kompetencji autorów. 

Dla pełni obrazu warto pokazać kategorię, która zdaniem respondentów uzyskała naj-
niższą wiarygodność – polityków. Jako jedyni uzyskali oni ponad 50% ocen iż „są bardzo 
mało wiarygodni” lub „zwykle są raczej mało wiarygodni”. 
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Tabela 5 
Odpowiedzi na pytanie „Jak bardzo, Pani/Pana zdaniem, są wiarygodne informacje, 
które pochodzą z (spośród tych, które Pani/Pan używa)” – źródła medialne 
postrzeganie jako wiarygodne (w %)

Wyszczególnienie Stron 
internetowych Telewizji Portali 

internetowych

1 Są bardzo mało wiarygodne 3,23 9,09 6,90
2 Zwykle są raczej mało wiarygodne 6,45 6,06 6,90
3 Różnie to bywa 61,29 54,55 62,07
4 Zwykle są raczej wiarygodne 29,03 27,27 24,14
5 Są bardzo wiarygodne 0,00 3,03 0,00

Źródło: jak w tabeli 1.

Tabela 6 
Odpowiedzi na pytanie „Jak bardzo, Pani/Pana zdaniem, są wiarygodne 
informacje, które pochodzą z (spośród tych, które Pani/Pan używa)” – źródła 
postrzeganie jako umiarkowanie wiarygodne (w %)

Wyszczególnienie Gazet 
codziennych Czasopism

Mediów 
społecznościowych 
(facebook, twitter, 

nk)

Blogów

1 Są bardzo mało wiarygodne 11,11 12,90 12,00 25,93
2 Zwykle są raczej mało wiarygodne 5,56 9,68 16,00 7,41
3 Różnie to bywa 58,33 51,61 52,00 51,85
4 Zwykle są raczej wiarygodne 25,00 22,58 20,00 14,81
5 Są bardzo wiarygodne 0,00 3,23 0,00 0,00

Źródło: jak w tabeli 1.

Tabela 7 
Odpowiedzi na pytanie „Jak bardzo, Pani/Pana zdaniem, są wiarygodne 
informacje, które pochodzą od polityków” (w %)

Wyszczególnienie Informacje, które pochodzą od polityków

1 Są bardzo mało wiarygodne 37,14
2 Zwykle są raczej mało wiarygodne 22,86
3 Różnie to bywa 37,14
4 Zwykle są raczej wiarygodne 2,86
5 Są bardzo wiarygodne 0,00

Źródło: jak w tabeli 1.
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Podsumowanie

Źródła internetowe, zwłaszcza ostatnio modne media społecznościowe, cieszą się 
wśród użytkowników w wieku 50+, a szczególnie 60+ lat, umiarkowanym zaufaniem. 
Lepiej na tym tle wypadają tradycyjne strony internetowe, które uzyskały zaufanie na 
poziomie neutralnym, co odpowiada jednocześnie zaufaniu do telewizji. Niestety, może 
to powodować brak motywacji dla rozpoczynania wykorzystywania Internetu przez osoby 
generacji 50+, a szczególnie 60+. Może przyczyniać się też do powstawania zjawiska 
wykluczenia cyfrowego w tej grupie wiekowej. Pozytywne jednak na tym tle jest, iż oso-
by, które zaczynają korzystać z komputerów i Internetu, mimo że nie dostrzegają samego 
problemu potencjalnego wykluczenia cyfrowego osób, które gorzej posługują się techni-
kami informatycznymi, uważają, iż mniejsze umiejętności w tym zakresie mogą powodo-
wać gorszy dostęp do usług i administracji, gorszy dostęp do informacji oraz komunikacji 
z innymi osobami. Dla prób upowszechniania umiejętności wykorzystania Internetu jako 
środkowi zapobiegania wykluczeniu cyfrowemu, a w konsekwencji zrównoważonemu 
rozwojowi wszystkich generacji wiekowych w zakresie technologii informacyjnych, te 
właśnie obszary zdają się być najważniejszymi katalizatorami.

Praca badawcza finansowana ze środków budżetowych na naukę w latach 2010-2012, 
jako projekt badawczy MNiSW 2117/B/H03/2010/39.
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Trust among Elderly Internet Users in Context of Digital Divide

Summary

The rapid increase of digital markets and technologies seems to endanger with the risk of digital 
divide to people that are in their 50s and 60s, because they are the biggest group unwilling to use 
modern internet technologies. At the same time, demographic changes make this group relatively 
grow in comparison to young people. This becomes a major problem as IT technologies have be-
come one of major skills required by employers. As a result, it becomes very important to learn 
what people in the age of 50, 60 and above find about potential causes of smaller abilities in the 
field of computers and Internet use. Very important seems to be trust to new technologies. This 
paper presents results of an electronic survey among Students of the Gdansk University of the 
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Third Age. Its outcomes show that elderly trust Internet just as any other media. But in contrast to 
nowadays trends, they resist to trust social media. They believe that lower Internet literacy restricts 
access to information as well as to many services and to keeping in touch with other people. But 
they believe it does not make people digitally divided. The outcomes may help better promotion of 
computer and Internet use among people in the age of 50, 60 and above, which may result in more 
sustainable labour market development. 

Key words: elderly, Internet, trust, digital divide, labour market, sustainable development.

JEL codes: L86, J11, O33

Доверие пожилых пользователей Интернета на фоне угрозы 
цифрового неравенства

Резюме

Бурный рост значения дигитальных рынков при относительно низком использовании Ин-
тернета лицами в возрасте 50 и, в особенности, 60 лет и больше создает потенциальную уг-
розу их цифрового неравенства (разделения). Это становится все более существенным, ибо 
все больший процент населения попадает в эту возрастную группу. Потому, чтобы избежать 
такой угрозы, существенным становится поощрение их к использованию информационной 
и коммуникационной технологии (ICT). В статье представили результаты анкетного опроса, 
проведенного среди слушателей гданьского Университета третьего возраста. Они указывают, 
что слушатели считают Интернет (с точки зрения доверия) на равных основаниях с други-
ми СМИ, не доверяют же социальным медиам. Хотя они не считают более низкие умения 
в области его использования в качестве фактора, вызывающего социальное разделение, то 
осознают, что это ведет к меньшему доступу к информации, услугам и контактам с другими 
людьми. Эти результаты могут позволить лучшее поощрение использования компьютеров 
и Интернета в особенности среди людей свыше 60 лет, так чтобы обеспечить устойчивое 
развитие общества.

Ключевые слова: пожилые люди, Интернет, доверие, цифровое неравенство (цифровой ба-
рьер), рынок труда, устойчивое развитие.

Коды JEL: L86, J11, O33
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EKONOMIA SPOŁECZNA SZANSĄ ROZWOJU 
LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

Streszczenie 

Ekonomia społeczna stanowi działalność nakierowaną przede wszystkim na rozwój lokalnych 
społeczności, poprawę ich funkcjonowania na konkurencyjnym i turbulentnym rynku. Szczególnie 
traktuje osoby wykluczone społecznie i w wielu wypadkach to do nich kierowana jest pomoc.

Celem rozważań jest przybliżenie znaczenia ekonomii społecznej oraz zaprezentowanie moż-
liwości rozwoju organizacji (stowarzyszeń i fundacji) w ramach ekonomii społecznej na obszarze 
miasta Elbląga oraz powiatów: elbląskiego, braniewskiego, iławskiego i ostródzkiego na podstawie 
badań przeprowadzonych w 2010 roku.

Słowa kluczowe: ekonomia społeczna, stowarzyszenie, fundacja.

Kody JEL:  P35

Wstęp

Rodowód pojęcia „ekonomia społeczna” sięga XIX wieku i do chwili obecnej nie ma 
jednoznacznej definicji. W początkowym okresie określenie „ekonomia społeczna” od-
nosiło się do wzajemnej pomocy w dobie narastającego uprzemysłowienia i wzrostu zna-
czenia demokracji. Obecnie wiąże się je z wydajnością ekonomiczną i sprawiedliwością 
społeczną. Prowadzona w ramach ekonomii społecznej działalność i w jej wyniku osią-
gnięty zysk ma stanowić przede wszystkim narzędzie pomocy człowiekowi i powinien 
być przeznaczony dla rozwoju lokalnych społeczności.

Celem rozważań jest przedstawienie znaczenia ekonomii społecznej i możliwości 
jej rozwoju, a dzięki temu polepszenia sytuacji społeczności lokalnych, ze szczególnym 
uwzględnieniem wykluczenia społecznego.

Artykuł powstał na podstawie badań, w których również uczestniczyła autorka, prze-
prowadzonych w 2010 roku w ramach Ośrodka Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecz-
nej, którego liderem było Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

Pojęcie i znaczenie ekonomii społecznej

Definicji ekonomii społecznej jest kilka. Jednym ze sposobów definiowania jest wy-
mienienie podmiotów, które istnieją w jej ramach i podanie ich zasad funkcjonowania. 
Europejska Sieć Badawcza EMES (European Research Network) poprzez pojęcie ekono-
mii społecznej rozumie działalność, która nakierowana jest na cele społeczne, a osiągnięte 
w wyniku tej działalności zyski rozdysponowane są przez wspólnotę. Należy podkreślić, 
że celem funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej nie jest wypracowywanie zy-
sku (jak ma to miejsce w podejściu mikroekonomicznym), ale tworzenie dodatkowych 
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wartości, które są wykorzystywane przez społeczność, a ich funkcjonowanie nakierowane 
jest na dobro wspólnoty.

Według Z. Narskiego, ekonomia społeczna „zajmuje się zasadami i prawidłowościami 
podziału tej części dochodu, która przypada ludności. Omawia zjawiska ekonomiczne, 
jako przyczynę dobrobytu społecznego i wpływu na sprawiedliwość społeczną”1.

W Polsce funkcjonują dwa podejścia do definiowania ekonomii społecznej. Według 
jednego, jest to rozwiązywanie problemów związanych z wykluczeniem społecznym, któ-
re szczególnie dotyczy kobiet powracających na rynek pracy po urlopie wychowawczym, 
byłych więźniów, osób niepełnosprawnych, czy długotrwale bezrobotnych, które mają 
problemy ze znalezieniem się na silnie konkurencyjnym i turbulentnym rynku pracy. To 
właśnie ich najbardziej dotyka zjawisko marginalizacji społecznej. Według drugiego po-
dejścia, ekonomia społeczna zwraca uwagę na potencjał kapitału ludzkiego i możliwości 
jego wykorzystania dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu między innymi dzięki 
tworzeniu miejsc pracy, a przez to zapewnieniu dochodów (jest to podejście długofalo-
we)2.

P. Sałutowicz określa pięć funkcji ekonomii społecznej, które uzależnia od perspekty-
wy analizy tego zjawiska ze względu na3:
 – politykę zatrudnienia i rynku pracy – tworzenie nowych miejsc pracy, które w sposób 

szczególny kierowane są do osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych społecz-
ną marginalizacją;

 – integrację społeczną – rozpatrywane poprzez wzrost kapitału społecznego, a w szcze-
gólności poprzez rozwój wzajemnych relacji społecznych, zaufania dzięki któremu 
mogą powstawać dodatkowe korzyści (np. w sensie ekonomicznym, społecznym);

 – proces demokratyzacji społeczeństwa – poprzez angażowanie jednostek i całych spo-
łeczności w procesy podejmowania decyzji (np. politycznych) mających wpływ na 
całą wspólnotę;

 – zmiany społeczne – ekonomia społeczna ma stanowić podstawy stworzenia alterna-
tywnego systemu i ładu ekonomicznego i społecznego.
Podając za A. Giza-Poleszczuk i J. Hausner obszary działania podmiotów w ramach 

ekonomii społecznej, można wyodrębnić dwa wektory. Jednym z nich jest oferowanie 
usług społecznych, natomiast drugi odnosi się do tworzenia miejsc pracy dla osób zagro-
żonych marginalizacją4.

Do podmiotów funkcjonujących w ramach ekonomii społecznej zalicza się przede 
wszystkim: stowarzyszenia oraz fundacje, których w Polsce zarejestrowanych jest najwięcej. 
Szacuje się, że na 100 tys. organizacji zarejestrowanych w systemie REGON około 85 tys. 
stanowią stowarzyszenia, a 12 tys. fundacje. Oprócz nich do podmiotów ekonomii społecz-
nej zalicza się: związki, związki stowarzyszeń, spółdzielnie, instytucje społeczne kościoła 
lub związku wyznaniowego, kluby i organizacje samorządu gospodarczego i zawodowego.

Celem funkcjonowania podmiotów nie jest wypracowanie zysku, ale tworzenie do-
datkowych wartości, korzystnych dla wspólnoty. Podmioty, które w wyniku prowadzonej 
działalności wypracują zysk muszą go przeznaczyć dla społeczności lokalnej.

1  Z. Narski, Ekonomia społeczna, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 9.
2  J. Kwiatkowski, A. Okraszewska (red.), Ekonomia społeczna: metoda czy remedium? Wprowadzenie do dyskusji, FRDL 
Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, Kraków 2008, s. 13.
3  P. Sałutowicz: Koncepcje i funkcje ekonomii społecznej, (w:) P. Sałutowicz, H. Guzowska (red.) Ekonomia społeczna 
a bezradność społeczna – perspektywy i bariery, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2006, s. 13-35.
4  A. Giza-Poleszczuk, J. Hausner (red.) Ekonomia społeczna w Polsce: osiągnięcia, bariery rozwoju i potencjał w świetle 
wyników badań, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2008, s. 17.
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Europejska Sieć Badawcza EMES wypracowała kryteria, którymi powinny kierować 
się podmioty ekonomii społecznej. Zostały one podzielone na dwie podgrupy: po pierwsze 
– ekonomiczne: prowadzona przez podmioty działalność opiera się na produkcji i sprze-
daży wytworzonych dóbr, podmioty nie są zależne w swoim funkcjonowaniu od admini-
stracji publicznej czy przedsiębiorstw prywatnych oraz samodzielnie podejmują ryzyko 
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i zatrudniają osoby mimo, że mogą 
korzystać z wolontariatu; po drugie – społeczne: na pierwszym miejscu stawia się reali-
zację celów społecznych, a nie ekonomicznych, prowadzona działalność ma służyć spo-
łeczności lokalnej, a kwestie związane z zarządzaniem i podejmowaniem decyzji powinny 
opierać się na zasadach demokratycznych, gdzie każdy ma prawo głosu, a we wszystkie 
działania angażowanych jest jak najwięcej osób wchodzących w skład danej wspólnoty.

Charakterystyka badanych podmiotów

Na części obszaru podregionu elbląskiego w maju 2010 roku zostało zrealizowane 
badanie dotyczące potencjału podmiotów ekonomii społecznej. Badanie zostało przepro-
wadzone w ramach realizacji Programu OWIES (Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii 
Społecznej). Liderem projektu było Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Po-
zarządowych. Ankietami objęto organizacje pożytku publicznego funkcjonujące w powie-
cie elbląskim, braniewskim, iławskim oraz ostródzkim, jak również miasto Elbląg. Bada-
niem ankietowym miało być objętych łącznie 330 organizacji pozarządowych. W efekcie 
końcowym do badania przystąpiły 274 podmioty. Dobór ankietowanych miał charakter 
celowy ze względu na prowadzoną przez organizację działalność na rzecz społeczności 
lokalnych oraz kryterium terytorialne5.

Na analizowanym obszarze działalność w 2010 roku prowadziło łącznie 1239 fundacji 
oraz stowarzyszeń i organizacji społecznych. Najwięcej z nich funkcjonowało w mieście 
Elblągu (por. tabela 1). Należy zwrócić uwagę, iż część organizacji istnieje tylko w reje-
strze REGON, natomiast nie funkcjonuje w praktyce. W Polsce nie ma obowiązku wyre-
jestrowywania organizacji po zaprzestaniu jej działalności, dlatego w wielu wypadkach 
dane GUS nie odzwierciedlają stanu faktycznego.

Tabela 1 
Liczba zarejestrowanych fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych w 2010 roku

Obszar Powiat 
elbląski

Powiat 
braniewski

Powiat 
iławski

Powiat 
ostródzki

Powiat    
m. Elbląg

Fundacje 1 8 10 14 25
Stowarzyszenia i organizacje społeczne 195 114 219 282 371
Łącznie 196 122 229 296 396

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS, http://www.stat.gov.pl  [dostęp: 06.05.2012)

5  Pełna wersja raportu została opublikowana, (w:) A. Waśniewska, Raport z Badania potencjału podmiotów ekonomii 
społecznej na obszarze podregionu elbląskiego [w] Obserwatorium ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach. Organizacje 
pozarządowe, spółdzielnie socjalne, partnerstwa lokalne, Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, 
Elbląg 2011, s. 98-147.
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Organizacje podkreślały, że pozyskiwane środki są dla nich ważne lub bardzo ważne, 
jednak analizując wszystkie pytania zawarte w ankiecie nasuwa się wniosek, iż tylko część 
analizowanych organizacji jest w stanie pozyskiwać fundusze z UE. W wielu wypadkach 
organizacje nie posiadają lub też nie są w stanie zgromadzić środków własnych, aby móc 

W artykule zostaną przeanalizowane odpowiedzi dotyczące możliwości rozwoju sto-
warzyszeń i fundacji na analizowanym obszarze. W badaniu brały również udział związki, 
związki stowarzyszeń, kluby, instytucje społeczne kościoła oraz związki wyznaniowe, jak 
również organizacje samorządu gospodarczego i zawodowego oraz spółdzielnie. Łącz-
nie stowarzyszeń i fundacji biorących udział w badaniu było 258 (232 stowarzyszenia  
i 26 fundacji). Najdłużej funkcjonujące stowarzyszenie na analizowanym obszarze po-
wstało w 1864 roku, a najstarsza fundacja w 1965 roku.

Analiza wybranych odpowiedzi

W ankiecie zawarto łącznie 48 pytań. W artykule zostaną jedynie omówione odpowie-
dzi udzielone przez respondentów związane z możliwością rozwoju organizacji.

Pierwsze z pytań dotyczyło możliwości rozwoju organizacji dzięki środkom pozyskiwa-
nym z programów z Unii Europejskiej (por. wykres  1). Największa liczba respondentów 
stwierdziła, iż jest to bardzo ważny czynnik umożliwiający prawidłowe funkcjonowanie. 

Wykres 1
Rozwój stowarzyszeń i fundacji dzięki środkom pozyskanym z UE

Źródło: dane udostępnione przez Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej.
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Wykres 2
Tworzenie miejsc pracy przez stowarzyszenia i fundacje dla osób wykluczonych 
społecznie

Źródło: jak w wykresie 1.

w takich przedsięwzięciach brać udział. Twierdzą, że procedury są zbyt skomplikowane, 
aby o takie środki aplikować lub uważają, że na rynku jest zbyt duża konkurencja, a ich 
wiedza z zakresu tworzenia i zarządzania projektami jest niedostateczna. Mimo to stwier-
dzają, że środki unijne są ważne dla ich rozwoju (łącznie 85% ankietowanych stwierdziło, 
że jest to czynnik ważny lub bardzo ważny).

Kolejne zagadnienie odnosiło się do możliwości tworzenia miejsc pracy w ramach 
ekonomii społecznej dla osób znajdujących się w obszarze wykluczenia społecznego (np.: 
kobiety powracające po urlopie macierzyńskim na rynek pracy, byli więźniowie, osoby 
niepełnosprawne). Respondenci stwierdzili, iż w ramach ekonomi społecznej można two-
rzyć miejsca pracy (por. wykres 2). Jednak zwracając się do nich z pytaniem: ile jako 
organizacja zatrudniają osób w ramach wykluczenia społecznego – 138 respondentów 
przyznało się, że nie zatrudnia osób w ramach wykluczenia społecznego, trzy stwierdziły, 
że nie wiedzą, czy zatrudniają takie osoby. Na 258 badanych stowarzyszeń i fundacji 117 
zatrudnia osoby wykluczone społecznie.

W następnym pytaniu respondenci mieli określić, czy dzięki rozwojowi partnerstw 
lokalnych, bądź publiczno-prawnych może nastąpić rozwój ekonomii społecznej i co za 
tym idzie wpłynie to również korzystnie na rozwój samego stowarzyszenia, czy fundacji. 
Łącznie na to pytanie otrzymano 217 odpowiedzi na 258 możliwych. Na tej podstawie 
stwierdzono, iż organizacje nie wiedzą o możliwości tworzenia tego typu parnerstw lub 
nie mają zdania na ten temat. Mimo wszystko dla 99 badanych organizacji jest to czynnik 
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Wykres 3 
Rozwój partnerstw lokalnych i partnerstwa publiczno-prawnego

Źródło: jak w wykresie 1.

Wykres 4
Przepływ informacji między władzami regionalnymi i lokalnymi 
a stowarzyszeniami i fundacjami

Źródło: jak w wykresie 1.
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Wykres 5
Wzrastająca innowacyjność i nieszablonowość działań oraz większa 
konkurencyjność podmiotów ekonomii społecznej

Źródło: jak w wykresie 1.

ważny, a w przypadku 33 bardzo ważny. Jedynie 10 organizacji stwierdziło, że jest to 
czynnik nieistotny (por. wykres 3).

Kolejne pytanie odnosiło się do kwestii związanych ze współpracą i przepływem infor-
macji między władzami regionalnymi i lokalnymi a podmiotami funkcjonującymi w ra-
mach ekonomii społecznej (por. wykres 4).

Dla 66,5% ankietowanych jest to ważny i bardzo ważny czynnik wpływający na rozwój 
podmiotów ekonomii społecznej. Jedynie niespełna 5% respondentów uważa ten czynnik 
za nieistotny dla prowadzonej przez nich działalności na rzecz lokalnej wspólnoty.

Na pytanie związane z obawami, co do wzrastającej innowacyjności i nieszablonowo-
ści działań oraz postępującej konkurencyjności między podmiotami ekonomii społecznej 
wypowiedziało się 212 stowarzyszeń i fundacji (por. wykres 5). Twierdzą, iż jest to bardzo 
ważny czynnik, który wpływa na ich rozwój. Część z nich twierdzi, że zdrowa konkuren-
cja jest właściwa i może przynosić korzyści lokalnym społecznościom. Inni twierdzą, że 
to może mieć zgubny wpływ dla wielu podmiotów. Rozpatrują to poprzez pryzmat dużego 
rozdrobnienia organizacji, które powoływane są tylko w celu osiągnięcia jednego przed-
sięwzięcia zamierzenia, mniejsze organizacje mają większe trudności z pozyskiwaniem 
środków np. z Unii Europejskiej.

Część organizacji upatruje również zagrożenia ze strony konkurentów poprzez „wypa-
lenie się” osób zaangażowanych w działania organizacji, jak również brak osób chętnych 
do współpracy z podmiotami ekonomii społecznej w ramach wolontariatu.

Respondentów spytano również o znaczenie konkurencji ze strony podmiotów komer-
cyjnych działających na obszarach funkcjonowania stowarzyszeń i fundacji (por. wykres 6).
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Wykres 6
Konkurencja ze strony podmiotów komercyjnych

Źródło: jak w wykresie 1.

Wykres 7
Brak zrozumienia i akceptacji społecznej dla działań ekonomii społecznej

Źródło: jak w wykresie 1.
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Na to pytanie ankietowani stwierdzili, w zbliżonej liczbie udzielonych odpowiedzi, że 
jest to czynnik mało ważny i bardzo ważny (odpowiednio 32 i 33 odpowiedzi). Najwięcej 
odpowiedzi zaznaczono, że jest to czynnik nieistotny dla prowadzonej przez te organizacje 
działalności. Łącznie w tej kwestii wypowiedziało się 221 podmiotów.

Ciekawy rozkład odpowiedzi uzyskano na pytanie związane z akceptacją społeczności 
lokalnych, co do działań podejmowanych przez organizacje funkcjonujące w ramach eko-
nomii społecznej. Na to pytanie odpowiedzi udzieliły 222 organizacje.

Dla 51,3% organizacji bardzo ważny jest odbiór społeczny prowadzonych przez nich 
działań, natomiast dla 12,7% jest to nieistotne (por. wykres 7). Nasuwa się w związku 
z tym pytanie: dla kogo te organizacje funkcjonują? Jeżeli tylko dla siebie, to wówczas 
odpowiedź związana z odbiorem społecznym może być nieistotna lub mało ważna. Jednak 
podstawą funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej są działania podejmowane dla 
dobra wspólnot lokalnych i to im powinny one przede wszystkim przynosić wartość doda-
ną i przyczyniać się do ich rozwoju.

Podsumowanie

W artykule analizie poddano jedynie siedem pytań zawartych w ankiecie dotyczącej 
badania potencjału podmiotów w ramach ekonomii społecznej w mieście Elblągu i powia-
tach: elbląskim, braniewskim, iławskim i ostródzkim. Udzielone odpowiedzi wskazują na 
duże problemy, z którymi borykają się stowarzyszenia i fundacje działające na omawia-
nym terenie.

Oprócz barier rozwoju organizacje widzą również możliwości swojego rozwoju, do 
nich należy zaliczyć przede wszystkim:
 – napływ środków pomocowych z Unii Europejskiej;
 – poprawę współpracy i przepływu informacji między władzami regionalnymi i lokalny-

mi a podmiotami ekonomii społecznej;
 – rozwój współpracy w ramach parnerstw lokalnych i partnerstwa publiczno-prywatne-

go.
Łącznie analizie poddano 1974 odpowiedzi, których rozkład został przedstawiony 

w tabeli 2.

Tabela 2 
Liczba udzielonych odpowiedzi

Wyszczególnienie Nieistotna Mało ważna Średnia Ważna Bardzo ważna

Liczba odpowiedzi 186 147 411 767 463

Źródło: dane udostępnione przez Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej.

Dużym problemem analizy jest to, że część stowarzyszeń i fundacji odmówiła od-
powiedzi na zaprezentowane pytania, a znaczna ich liczba odmówiła udziału w samym 
badaniu. 
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Social Economy as a Chance to Develop Local Communities

Summary

The social economy is an activity focused primarily on development of local communities, 
improving their functioning in a competitive and turbulent market. It especially treats socially ex-
cluded people and in many cases help is directed to them. The aim of the paper was to present the 
importance of social economy and to present opportunities for development of organisations (asso-
ciations and foundations) in the framework of the social economy in the city of Elblag and counties: 
Elbląg, Braniewo, Iława and Ostróda, according to the research conducted in 2010.

Key words: social economy, association, foundation.

JEL codes: P35

Социальная экономика – шанс развития местных обществ

Резюме 

Социальная экономика представляет собой деятельность, направленную прежде всего на 
развитие местных обществ, улучшение их функционирования на конкурентном и турбулен-
тном рынке. Она особо подходит к социально исключенным лицам и во многих случаях 
ею направляется помощь именно им. Цель рассуждений – приблизить значение социальной 
экономики и представить возможности развития организаций (обществ и фондов) в рамках 
социальной экономики на территории города Эльблонга и повятов: Эльблонгского, Бранев-
ского, Илавского и Острудского на основе исследований, проведенных в 2010 году.

Ключевые слова: социальная экономика, общество, фонд.

Коды JEL: P35

Szczecin_2012_II-t.3.indd   286 2012-11-28   14:58:49



ZBIGNIEW BUKOWSKI 287

Zbigniew Bukowski
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

KONCEPCJA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 
W PRAWIE, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM 
PRAWA GOSPODARCZEGO 

Streszczenie

W artykule poddano przeglądowi zastosowanie koncepcji zrównoważonego rozwoju w prawie, 
ze szczególnym uwzględnieniem prawa gospodarczego. Koncepcja ta wywiera istotny wpływ na 
prawo międzynarodowe i Unii Europejskiej, natomiast niewielki w prawie polskim.

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, prawo gospodarcze, prawo ochrony środowiska.

Kody JEL: K32

Wstęp

Koncepcja zrównoważonego rozwoju jest wprowadzana w życie także poprzez syste-
my prawa międzynarodowego, Unii Europejskiej oraz krajowy – polski. Sposób jej prze-
niesienia na grunt przepisów prawnych jest bardzo różnorodny1. Pojawia się nawet czasem 
pytanie czy nie powstaje już prawo zrównoważonego rozwoju2.

Pomijając w tym miejscu analizy filozoficzne i terminologiczne nie ulega najmniejszej 
wątpliwości, iż koncepcja ta ma swoje istotne przełożenie gospodarcze. Celem dalszej 
analizy w tym artykule jest zagadnienie uwzględnienia koncepcji zrównoważonego roz-
woju zwłaszcza w segmencie prawa gospodarczego. Wskazywać to będzie na sposób jej 

1  Z. Bukowski, Zrównoważony rozwój w systemie prawa, Dom Organizatora, Toruń 2009.
2  Z. Bukowski, Prawo zrównoważonego rozwoju w Polsce – realny byt czy iluzja?, (w:) D. Kiełczewski (red.), Implementacyjne 
aspekty wdrażania zrównoważonego rozwoju, WSE, Białystok 2011, s. 95-110.

IMPLEMENTACJA 
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 
DO PORZĄDKU PRAWNEGO  
I EDUKACJI

III
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wykorzystania w określonym systemie prawnym. Kwestie te do tej pory nie podlegały 
odrębnym analizom teoretycznym3.

W artykule najpierw przedstawione zostanie wykorzystanie problematyki zrównowa-
żonego rozwoju w międzynarodowym prawie gospodarczym, dalej w gospodarczym pra-
wie Unii Europejskiej, a wreszcie w polskim prawie gospodarczym.

Problematyka zrównoważonego rozwoju w międzynarodowym 
prawie gospodarczym

Problematyka zrównoważonego rozwoju obecna jest w prawie międzynarodowym, 
w tym w prawie gospodarczym. Analiza wykorzystania pojęcia zrównoważonego rozwo-
ju w umowach międzynarodowych wskazuje, iż występuje ono w 215 tego typu aktach4. 
Pierwsze takie umowy, jednakże zasadniczo bezpośrednio odnoszące się do ochrony śro-
dowiska, powstały jeszcze w latach 80. Częstsze uwzględnianie w nich interesującej nas 
tematyki nastąpiło oczywiście po Konferencji w Rio de Janeiro po 1992 r. Im nowsze 
umowy, tym więcej znajduje się w nich regulacji odnoszących się do zrównoważonego 
rozwoju i są one coraz bardziej szczegółowe. Następuje też rozszerzenie zakresu ujęcia 
koncepcji ze stricte ochrony środowiska także na rolnictwo, rybactwo, a wreszcie na umo-
wy gospodarczo-handlowe. W tym kontekście warto pamiętać o wpływie umów między-
narodowych na prawo wewnętrzne poszczególnych państw. Rozszerzenie uwzględnienia 
w umowach zrównoważonego rozwoju pociąga za sobą podobne zjawisko w prawach 
krajowych. Jako nowego typu umowa jawi się Ramowa Konwencja o ochronie i zrówno-
ważonym rozwoju Karpat5. Odnosi się ona do szeregu dziedzin społeczno-gospodarczych, 
wykraczając zdecydowanie poza problematykę ochrony środowiska.

Termin „zrównoważony rozwój” pojawia się najczęściej w preambułach i regulacjach 
ogólnych umów jako główny, podstawowy cel umowy. W ten sposób staje się on wyznacz-
nikiem interpretacyjnym całej ich treści. 

Jeśli chodzi o umowy globalne to dominują te związane z kwestiami ochrony środowi-
ska i problemów gospodarczych: Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie 
zmian klimatu6, Konwencja Rotterdamska w sprawie procedury wcześniejszego informo-
wania w międzynarodowym handlu niektórymi niebezpiecznymi chemikaliami i pestycy-
dami7, Konwencja Sztokholmska w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych8 czy 
Międzynarodowa Umowa w sprawie drewna tropikalnego z 2006 rokiem9. 

Jedno z najszerszych odniesień do zrównoważonego rozwoju znaleźć można w Kon-
wencji o zmianach klimatu. Tak szerokie ujęcie akurat w tej umowie związane jest ze 
ściśle gospodarczym jej znaczeniem (jak i Protokołu z Kioto)10. 

3  D. Pyć, Prawo zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2006.
4  Według Ecolexu – dostęp 8 maja 2012 r. Według danych z 13 sierpnia 2008 r. pojęcie to występowało w 110 umowach, 
w tym 20 globalnych.
5  Dz.U. z 2007 r. Nr 96, poz. 634.
6  Dz.U. z 1996 r. Nr 53, poz. 238.
7  Konwencja z dnia 10 września 1998 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 158, poz. 990).
8  Konwencja z dnia 22 maja 2001 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 14, poz. 76). Na temat konwencji zob.: M.A.Olsen, Analysis of The 
Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, Dobbs Ferry 2003.
9  Umowa z dnia 27 stycznia 2006 r., zawarta w Genewie pod auspicjami Konferencji ONZ ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD), 
Dz. U. z 2012 r. poz. 257.
10  L.Karski, Przyczyny powstania ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, „Prawo 
i Środowisko” 2007, nr 1.
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Interesujące uwzględnienie ujęcia zrównoważonego rozwoju następuje w Protokole 
Kartageńskim o bezpieczeństwie biologicznym11. W preambule wskazano na konieczność 
wzajemnego wspierania się umów handlowych i umów w dziedzinie ochrony środowiska 
na rzecz osiągania zrównoważonego rozwoju. Związane jest to z charakterem tej umowy 
odnoszącej się do tych dwu kwestii12. 

Problematyka zrównoważonego rozwoju zaczyna się także pojawiać w umowach 
globalnych z zakresu rolnictwa, rybołówstwa czy kultury. Przykładem z tej pierwszej 
dziedziny jest Międzynarodowy Traktat o zasobach genetycznych roślin dla wyżywienia 
i rolnictwa, sporządzony w Rzymie dnia 3 listopada 2001 roku13. W zakresie rybołów-
stwa wskazać natomiast można na umowę w sprawie wykonania postanowień Konwencji 
Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 r., odnoszących się do 
ochrony i zarządzania zasobami rybnymi międzystrefowymi i zasobami rybnymi masowo 
migrującymi sporządzonej w Nowym Jorku dnia 4 sierpnia 1995 rokiem14. Umowa ta jest 
wyrazem kompromisu pomiędzy koniecznością zapewnienia dalszej eksploatacji zasobów 
rybnych a ich ochroną w kontekście wytrzebienia łowisk (stąd zawarte w niej pojęcie 
optymalnego bądź zrównoważonego wykorzystania tych zasobów).

Podobna tendencja następuje w umowach regionalnych, w tym europejskich. Z takich 
aktów bardzo istotne znaczenie w zakresie zrównoważonego rozwoju ma przyjęta w Ki-
jowie 22 maja 2003 r. Ramowa Konwencja o ochronie i zrównoważonym rozwoju Kar-
pat, i to nie tylko dlatego, że w samej nazwie odnosi się do koncepcji zrównoważonego 
rozwoju, ale też z tego powodu, iż jej treść jest przeniknięta całym szeregiem odwołań 
w tym zakresie15. Oceniając sam zakres konwencji wskazać trzeba, że jest on szerszy od 
tradycyjnych umów międzynarodowych z zakresu ochrony środowiska. Odnosi się ona 
do takich zagadnień, jak rolnictwo, transport, infrastruktura, turystyka, przemysł, energia, 
dziedzictwo kulturowe, co więcej ustaleń odnoszących się do sektora gospodarczego jest 
więcej niż dotyczących stricte środowiska. Używając w stosunku do większości z tych 
dziedzin pojęcia „zrównoważony rozwój” wskazuje się na szczególny sposób ich realiza-
cji, zgodny z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Analizując treść tych przepisów za-
uważyć można, że oznacza to uwzględnienie w stosunku do danej dziedziny gospodarczej 
skutków w szczególności środowiskowych, ale także społecznych.

Problematyka zrównoważonego rozwoju występuje także w porozumieniach handlo-
wych. Przykładami mogą być Północnoamerykańskie Porozumienie w sprawie wolnego 
handlu (NAFTA)16 oraz Środkowoamerykańskie Porozumienie w sprawie wolnego handlu 
(CEFTA)17. NAFTA zawarte zostało 17 grudnia 1992 r. pomiędzy Stanami Zjednoczonym, 
Kanadą a Meksykiem, a CEFTA 28 maja 2004 r. pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Ko-
staryką, Hondurasem, Salwadorem, Nikaraguą i Gwatemalą, a 5 sierpnia 2004 r. poszerzo-
no je o Republikę Dominikany. Celem obu tych porozumień jest usunięcie taryf celnych 

11  Dz.U. z 2004 r. Nr 216, poz. 2201.
12  J. Jendrośka, M. Bar, Z. Bukowski, Protokół Kartageński o bezpieczeństwie biologicznym do Konwencji o różnorodności 
biologicznej. Komentarz, Wrocław – Radzików 2004, s. 26-30.
13  Dz.U. z 2006 r. Nr 159, poz. 1128.
14  Dz.U. z 2007 r. Nr 10, poz. 64.
15  Konwencja, jak wynika z jej tytułu ma charakter ramowy – a więc stosunkowo ogólny. Uzupełniające, szczegółowe 
regulacje znaleźć się mają w protokołach – art. 2 pkt 3 (wzorem jest tu Konwencja Alpejska). Na temat przeniesienia jej 
regulacji na poziom krajowy zob. A Heightened Perspective. Regional Assessment of the Policy, Legislative and Institutional 
Frameworks Implementing the Carpathian Convention, The Regional Environmental Center for Central nad Eastern Europe, 
The European Academy Bolznao, Szentendre 2007.
16  The North American Free Trade Agreement.
17  The Central American Free Trade Agreement.
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pomiędzy stronami w celu zwiększenia wolnej wymiany dóbr i usług18. W preambułach do 
obu tych porozumień wskazano jako jeden z celów promowanie zrównoważonego rozwo-
ju. Analizując przepisy zawarte w obu porozumieniach, można zwrócić uwagę, że proble-
matyka zrównoważonego rozwoju występuje w regulacjach odnoszących się do ochrony 
środowiska jako cel działań w tym zakresie. Biorąc pod uwagę fakt, że mamy do czynienia 
z porozumieniami handlowymi, przydatne byłoby bardziej szczegółowe odniesienie się do 
zagadnienia zrównoważonego rozwoju.

W umowach międzynarodowych pojęcie zrównoważonego rozwoju pojawiło się po 
raz pierwszy w pochodzącym z 1985 r. Porozumieniu ASEAN w sprawie ochrony przyrody 
i zasobów naturalnych. Stosunkowo szeroko pojęcie to występuje w globalnej Konwencji 
w sprawie zmian klimatu. Także w późniejszych globalnych oraz regionalnych umowach 
jednakże głównie z zakresu ochrony środowiska wykorzystywano na coraz szerszą skalę 
pojęcie zrównoważonego rozwoju oraz różne terminy zawierające pojęcie zrównoważony 
(które miały wskazywać na odmienny od klasycznego sposób realizacji danej dziedziny). 
Najczęściej zrównoważony rozwój występuje w preambułach i przepisach ogólnych jako 
cel działań społeczności międzynarodowej. Ostatnio coraz częstsza jest jego szczegółowa 
konkretyzacja poprzez określenie instrumentów realizacyjnych. Ma to miejsce na wszyst-
kich kontynentach oraz w odniesieniu do szeregu zagadnień środowiskowych – zasobów 
wodnych, środowiska górskiego czy ochrony przyrody, ale też i do umów z zakresu rol-
nictwa czy rybołówstwa. Zrównoważony rozwój występuje też w umowach tworzących 
organizacje międzynarodowe jako jeden z celów ich działania, w tym także w porozumie-
niach handlowych. Na tle powyższych umów szczególnego znaczenia nabiera pochodząca 
z maja 2003 r. ramowa Konwencja o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat. Odnosi 
się ona nie tylko do problematyki ochrony środowiska, ale ma o wiele szerszy charakter 
związany z problematyką gospodarczą i społeczną, co sytuuje ją w zakresie szeroko rozu-
mianego zrównoważonego rozwoju jako umowę nowego typu (chociaż w wielu elemen-
tach nawiązującą do systemu stworzonego wokół konwencji alpejskiej).

Problematyka zrównoważonego rozwoju w prawie gospodarczym 
Unii Europejskiej.

Problematyka zrównoważonego rozwoju występuje już na poziomie prawa pierwot-
nego Unii Europejskiej – w traktatach. W zakresie celów działania Unii zrównoważony 
rozwój Europy pojawia się więc wśród celów wewnętrznych działania Unii (art. 3 ust. 3 
Traktatu o Unii Europejskiej19), a zrównoważony rozwój Ziemi wśród celów zewnętrz-
nych (art. 3 ust. 5 TUE).

Natomiast w zakresie wykorzystania pojęcia zrównoważonego rozwoju w aktach pra-
wa wtórnego, zauważyć trzeba, że występuje w szeregu dyrektyw i rozporządzeń dotyczą-
cych różnej tematyki. Użycie tego terminu wraz z upływem czasu od konferencji w Rio 
de Janeiro jest coraz częstsze, a zwiększyło się znacząco zwłaszcza po 2005 roku. Zdecy-
dowanie dominuje użycie tego sformułowania w preambułach oraz tych częściach aktu, 
które odnoszą się do jego celów lub ogólnych zasad. Potwierdza to, iż zrównoważony 
rozwój jest głównie pojmowany jako ogólnie określony cel działania UE. Jednakże w naj-
nowszych aktach coraz częstsze jest określenie zrównoważonego rozwoju jako szczegóło-
wej przesłanki podjęcia określonych działań. Pokazuje to, że powoli mamy do czynienia 

18  P. Hastings, North American Free Trade Agreement: Summary and Analysis, New York 1993.
19  Dz. Urz. UE z 2010 r. Nr C 83, s. 13.
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ze zmianą podejścia do tego terminu, który coraz częściej ma już nie tylko mieć znaczenie 
ogólne, ale także konkretne odnoszące się do ściśle określonej dziedziny.

Zdecydowanie najczęściej mamy do czynienia z wykorzystaniem pojęcia zrównowa-
żonego rozwoju w przepisach dotyczących ochrony środowiska (jest to też najdłużej wy-
stępujące użycie tego terminu). Jednakże następuje to w sposób nie w pełni ujednolicony 
– trudno jest powiedzieć, dlaczego wspomniane powyżej pojęcie wykorzystano w tych 
właśnie aktach prawa środowiska, a nie w innych. Nie ma to nic wspólnego ani z ważno-
ścią danego aktu dla problematyki ochrony środowiska, ani też z zagadnieniami rozwoju 
gospodarczego. 

Drugim z największych obszarów zastosowania pojęcia zrównoważonego rozwoju są 
przepisy o rybołówstwie. Związane jest to zarówno z ich związkiem z ochroną środowi-
ska, jak i szczególnymi trudnościami powodowanymi przez zmniejszanie się zasobności 
łowisk, co powoduje także skutki gospodarcze i społeczne. Ponadto dziedzina ta zarezer-
wowana jest dla wyłącznego prowadzenia wspólnej polityki, co powoduje, że akty prawne 
w tym zakresie są stosunkowo szczegółowe. W przeciwieństwie do ochrony środowiska 
wydaje się, że sposób użycia pojęcia zrównoważonego rozwoju jest tutaj bardziej upo-
rządkowany, co częściowo wiązać się może z częstszym wykorzystywaniem terminów 
z zakresu tej koncepcji.

Trzecim dużym polem zastosowania pojęcia zrównoważony rozwój są akty prawne 
dotyczące funduszy pomocowych działających zarówno w ramach Unii Europejskiej, jak 
i na zewnątrz jej struktur. Tutaj, poza wykorzystaniem tego terminu do określenia celu 
działania Unii, następuje też próba jego włączenia do działań aplikacyjnych w ramach sta-
rań o fundusze. Zwrócić trzeba uwagę na istotną rolę uregulowania zrównoważonego roz-
woju w kontekście funduszy europejskich – wymuszającą na państwach członkowskich 
i innych podmiotach pomocy, zarówno państwach spoza Unii, jak i podmiotach poza-
państwowych, odpowiedni wzorzec zachowań. Zdecydowane zwiększenie uwzględniania 
interesującej nas koncepcji nastąpiło w aktach prawnych dotyczących okresu programo-
wania 2007-2013.

Kolejną dziedziną, w której występuje pojęcie zrównoważonego rozwoju jest rolnic-
two, chociaż głównie odbywa się to w powiązaniu z ochroną środowiska. Ponadto proble-
matyka zrównoważonego rozwoju włączana jest do coraz szerszego kręgu regulacji prawa 
unijnego – także do transportu, energetyki, pomocy rozwojowej. Przykładem mogą być 
też akty prawne z zakresu wspólnej polityki handlowej (rozporządzenie Rady nr 980/2005 
z dnia 27 czerwca 2005 r. wprowadzające plan ogólnych preferencji taryfowych20; roz-
porządzenie Rady Nr 732/2008 z dnia 22 lipca 2008 r. wprowadzające ogólny system 
preferencji taryfowych na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.21). 

Regulacje unijne w kwestii zrównoważonego rozwoju pojawiły się jako współtowa-
rzyszące przepisom ochrony środowiska. Zdecydowanie najistotniejsze znaczenie ma 
określenie zrównoważonego rozwoju jako traktatowego celu działania Unii Europejskiej. 
Jednakże pojęcie zrównoważonego rozwoju coraz częściej występuje też w aktach prawa 
wtórnego. Dostrzec tu można tendencje do zdecydowanego zwiększenia jego wykorzysty-
wania porównując regulacje z końca lat 90. XX w., z pierwszej połowy obecnej dekadzie 
XXI w., a wreszcie z jej drugiej części. Nie są to tylko akty związane z problematyką 
ochrony środowiska (choć w nich mamy z tym pojęciem do czynienia najczęściej), ale 
także z innych dziedzin, w szczególności rybołówstwa, funduszy strukturalnych, rozwoju 
regionalnego, rozwoju międzynarodowego, ale także rolnictwa, transportu i energetyki.

20  Dz. Urz. Nr L 169, 30.06.2005, s. 1.
21  Dz. U. Nr L 211, 06.08.2008, s. 1.
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Pojęcie zrównoważonego rozwoju najczęściej występuje, tak jak w prawie między-
narodowym, w preambułach aktów prawnych, w których przedstawiane są przesłanki 
polityczne podjęcia odpowiedniego aktu. Najczęściej jest w nich zrównoważony rozwój 
przedstawiany jako cel działań. Podobnie zresztą rzecz się ma, jeśli chodzi o zastosowanie 
tego pojęcia w samej treści tych aktów. Częste jest też odwołanie się do unijnych pro-
gramów z nim związanych. Jest to wówczas klauzula odsyłająca, umożliwiająca nadanie 
treści temu pojęciu poprzez analizę określonych programów czy strategii. Zwrócić zresztą 
trzeba uwagę na interpretacyjną dla samej treści aktu rolę preambuły.

W najnowszych aktach prawa wtórnego zauważalne jest też coraz bardziej nowe ujęcie 
problematyki zrównoważonego rozwoju – coraz bardziej szczegółowa regulacja odnoszą-
ca się do tego zagadnienia. Zrównoważony rozwój staje się zatem coraz częściej przesłan-
ką określonych działań.

Koncepcja zrównoważonego rozwoju w polskim prawie 
gospodarczym

Rozpoczynając analizę uwzględnienia koncepcji zrównoważonego rozwoju w polskim 
prawie gospodarczym wskazać trzeba na jej konstytucyjne usadowienie. Pojęcie zrówno-
ważonego rozwoju występuje w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 
1997 roku22. Przyjęcie tego aktu stało się zresztą punktem przełomowym w stosowaniu 
tego terminu – odpadły przez to różne sposoby tłumaczenia na język polski terminu „su-
stainable development” w języku prawnym23, zwłaszcza określanie go mianem ekorozwo-
ju. Doprowadziło to do ujednolicenia języka prawnego24. 

Pojęcie zrównoważonego rozwoju pojawia się w Konstytucji wyłącznie jeden raz – 
w art. 5. Nie zostało ono tam zdefiniowane, ale praktycznie rzecz biorąc w przepisach 
konstytucyjnych zasadniczo nie definiuje się żadnych pojęć25. Na wagę tego przepisu wy-
wiera wpływ fakt umieszczenia go w pierwszym rozdziale Konstytucji zatytułowanym 
Rzeczpospolita, wprowadzającym podstawowe zasady ustrojowe26. Takie ulokowanie za-
sady zrównoważonego rozwoju ma fundamentalne znaczenie z prawnego punktu widze-
nia. Artykuł piąty określa podstawowe funkcje państwa. Są to:
1) strzeżenie niepodległości i nienaruszalności terytorium,
2) zapewnienie wolności i praw człowieka i obywatela,
3) zapewnienie bezpieczeństwa obywateli,
4) strzeżenie dziedzictwa narodowego,
5) zapewnienie ochrony środowiska. 

Po przedstawieniu powyższego katalogu istotnych spraw, którymi obowiązkowo ma 
zająć się państwo in fine art. 5, wprowadzona została zasada zrównoważonego rozwoju. 

22  Dz.U. Nr 78, poz. 43 z późn.zm.
23  K. Równy, Koncepcja zrównoważonego rozwoju w prawie wspólnotowym i polskiej rzeczywistości, „Przegląd Prawa 
Europejskiego” 2000, nr 2, s. 66-67.
24  Poparcia wymaga pogląd, że pojęcie zrównoważonego rozwoju jako konstytucyjne musi być obowiązujące dla całego 
systemu prawa. Zob. J.Stochlak, M.Podolak, Ochrona środowiska w Polsce. Studium prawno-politologiczne, Wydawnictwo 
UMCS, Lublin 2006, s. 31, 174.
25  J. Sommer zwraca uwagę, że „sens tego terminu można ustalić”, bo „Konstytucja nie została stworzona w pustce prawnej” 
i terminem tym posługują się m.in. traktaty i ustawy. J. Sommer, Unijne i krajowe uwarunkowania prawne kształtowania 
zrównoważonego rozwoju, (w:) B. Poskrobko, S. Kozłowski (red.), Zrównoważony rozwój. Wybrane problemy teoretyczne 
i implementacja w świetle dokumentów Unii Europejskiej, PAN, Białystok-Warszawa 2005, s. 166.
26  P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2000, s. 13. 
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Biorąc pod uwagę treść artykułu piątego oraz lokalizację samego pojęcia27, przyjąć 
trzeba, że zasada zrównoważonego rozwoju odnosi się do wszystkich wymienionych tam 
ogólnych funkcji państwa, które odgrywają swoje istotne znaczenie w sferze gospodar-
czej, społecznej i ochronie środowiska. Oznacza to wobec powyższej analizy, że mamy do 
czynienia z zasadą ustrojową. 

Podniesienie zasady zrównoważonego rozwoju do rangi ustrojowej zasady konstytu-
cyjnej powoduje obowiązek kierowania się nią przez państwo w realizacji swoich pod-
stawowych funkcji określonych w art. 5 Konstytucji. Na tej bazie należy wskazać adre-
satów tej zasady. Są z nimi z pewnością wszelkie organy państwa, a więc organy władzy 
publicznej, które to pojęcie obejmuje organy ustawodawcze, wykonawcze i sądownicze 
w całej ich działalności. W odniesieniu do organów prawodawczych oznacza to chociaż-
by konieczność uwzględnienia zasady zrównoważonego rozwoju w stanowieniu prawa28. 
Konsekwencją może być zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego aktów prawnych 
w związku z ich niezgodnością z tą zasadą, czego pierwsze próby w odniesieniu do skar-
gi konstytucyjnej miały już miejsce. Dotyczy to oczywiście także stosowania i wykładni 
prawa. Jest to więc bardzo szeroko konstytucyjnie określony obowiązek, którego wpływ 
rozciąga się także, jak to trafnie zauważył B. Rakoczy, na prawa, wolności i obowiązki 
obywateli29. Oddziaływanie to jest jednakże związane wyłącznie bądź z bezpośrednim sto-
sowaniem środków ochrony przewidzianych w Konstytucji, bądź ze skutkami działań or-
ganów władzy publicznej. Sama konstytucyjna zasada zrównoważonego rozwoju nie po-
woduje powstania żadnych indywidualnych obowiązków dla nikogo innego niż te organy. 

Zasada zrównoważonego rozwoju stanowi też normę programową – nakazującą reali-
zację określonego celu działania państwa30 – w tym przypadku – tego właśnie rozwoju. 
Biorąc pod uwagę, że Konstytucja określa rozmaite kategorie celów31 – zrównoważony 
rozwój może być zaliczony na podstawie kryterium zakresu urzeczywistniania celów do 
tych, których nie można w pełni osiągnąć, ale do których państwo stale się zbliża (które 
zresztą stanowią dominującą kategorię w Konstytucji).

Pojęcie zrównoważonego rozwoju jest zdefiniowane na gruncie prawa krajowego, jed-
nakże nie gospodarczego, lecz ochrony środowiska. Definicja taka występuje w podstawo-
wym akcie polskiego prawa ekologicznego, którym jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska32. Zgodnie z nią, przez zrównoważony rozwój rozumie się taki 
„rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań poli-
tycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz 
trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości 
zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno 

27  Po wymienieniu wszelkich funkcji państwa – po przecinku.
28  Także w kształtowaniu polityki państwa i to we wszelkich jej wymiarach. Stąd M.Rudnicki wskazuje na wiodącą rolę 
zasady zrównoważonego rozwoju dla polityki ekologicznej państwa. M. Rudnicki, Prawno finansowe Aspekty zadań 
publicznych jednostek samorządu terytorialnego związanych z ochroną środowiska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, 
s. 35-36.
29  B. Rakoczy, Ograniczenie praw i wolności jednostki ze względu na ochronę środowiska w Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej, Toruń 2006, s. 151.
30  T. Gizbert-Studnicki, A. Grabowski, Normy programowe w Konstytucji, (w:) K. Działocha (red.), Charakter i struktura 
norm Konstytucji, Biblioteka Sejmowa Warszawa 1997; J. Boć, Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji 
RP z 1997 r., Wrocław 1998, s. 23.  J. Boć zwraca zresztą uwagę na to, że normy programowe zawarte w Konstytucji mają 
z reguły charakter pojęć niedookreślonych lub częściowo niedookreślonych.
31  Na temat tej kategoryzacji zob., K. Complak, Konstytucyjne postanowienia programowe czy normy o celach państwa?, 
(w:) L. Garlicki, A. Szmyt (red.), Sześć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Doświadczenia i inspiracje, Warszawa 
2003, s. 52-55.
32  J. Rotko, Rozdroża polskiego prawa wodnego, (w:) Z. Bukowski (red.), Księga Pamiątkowa Profesora Ryszarda 
Paczuskiego, Bydgoszcz-Toruń 2004, s. 303. 
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współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń”. Krótko podsumowując, bez wnika-
nia tutaj w szczegółową analizę, definicja ta jest zasadniczo prawidłowo sformułowana, 
wskazując konkretny normatywny zakres tego pojęcia, nadający się do wykorzystania 
w praktyce stosowania prawa i jego wykładni.

Jeśli chodzi o polskie prawo gospodarcze to jego podstawowym aktem jest ustawa 
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej33. Brak w nim jest w ogóle 
wykorzystania pojęcia zrównoważonego rozwoju. Ustawa ta reguluje podejmowanie, wy-
konywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej oraz zadania organów administracji publicznej w tym zakresie34. Nie jest to jednak 
regulacja wyłączna i przepisy w tym zakresie znajdują się także w całym szeregu ustaw, 
odnoszących się do działalności gospodarczej w ogóle lub do szczególnego jej rodzaju.

Analizując te szczegółowe akty prawne regulujące określonego rodzaju działalność 
gospodarczą, zauważyć można, że pojęcie zrównoważonego rozwoju pojawiło się właśnie 
w ustawach dotyczących takich szczególnych form. Dotyczy to ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997 r. Prawo energetyczne35, która określa zasady kształtowania polityki energetycznej 
państwa, zasady i warunki zaopatrzenia i użytkowania paliw oraz energii, w tym ciepła, 
jak również działalności przedsiębiorstw energetycznych, a także określa organy właściwe 
w sprawach gospodarki paliwami i energią. Wykorzystano pojęcie zrównoważony rozwój 
dwukrotnie – w art. 1 ust. 2 w kontekście celów ustawy oraz w art. 15 odnoszącym się do 
treści polityki energetycznej państwa.

Jednym z celów ustawy jest tworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju kraju 
(zresztą podkreślić trzeba, że jest to pierwszy z wymienionych celów). Przepis ten ma 
charakter ogólny i winien znaleźć zastosowanie przy stosowaniu wszelkich instrumentów 
prawnych w tej ustawie określonych. 

Dalej poszukując pojęcia zrównoważonego rozwoju w tego typu aktach, natkniemy się 
na nie w ustawach odnoszących się do rozwoju regionalnego: ustawie z dnia 20 kwietnia 
2004 r. Narodowym Planie Rozwoju36 i ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach pro-
wadzenia polityki rozwoju37. Aktualnie podstawowym aktem określającym zasady prowa-
dzenia polityki rozwoju, podmioty prowadzące tę politykę oraz tryb współpracy między 
nimi jest ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Pojęcie zrównoważonego roz-
woju występuje w niej w zakresie definicji polityki rozwoju (art. 2). Przez politykę rozwo-
ju rozumie się zespół wzajemnie powiązanych działań podejmowanych i realizowanych 
w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju, spójności społeczno-go-
spodarczej, regionalnej i przestrzennej, podnoszenia konkurencyjności gospodarki oraz 
tworzenia nowych miejsc pracy w skali krajowej, regionalnej lub lokalnej. Zrównoważo-
ny rozwój kraju jest więc podstawowym celem polityki rozwoju.

Pojęcie zrównoważonego rozwoju nie zostało natomiast wykorzystane w innych waż-
nych aktach prawnych odnoszących się do różnych form i sposobów prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej – na przykład w ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o działalności 
komunalnej38, czy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych39. 
Nie występuje też w przepisach prawa produktowego: ustawie z dnia 19 czerwca 1997 r. 

33  Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.
34  C. Kosikowski, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2005.
35  Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz.625 z późn. zm.
36  Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz.1206 z późn. zm.
37  Dz. U. z 2007 r. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.
38  Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm. 
39  Dz. U. z 1994 r. Nr 123, poz. 600 z późn. zm.
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o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest40, ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. 
o ochronie roślin41, w ustawie z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach42 czy ustawie z dnia 
13 września 2002 r. o produktach biobójczych43.

Pojęcia zrównoważonego rozwoju nie zastosowano także w aktach prawnych odnoszą-
cych się do socjalnej działalności państwa.

Podstawowym przedmiotem zastosowania pojęcia zrównoważonego rozwoju są re-
gulacje z zakresu ochrony środowiska. Wskazać tutaj można, że najważniejsze znaczenie 
mają trzy ustawy: z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska44, ustawa z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym45 oraz ustawa z dnia  
6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych 
kraju46. Ważne znaczenie koncepcja zrównoważonego rozwoju ma także w kontekście 
dwóch aktów dotyczących środowiska przyrodniczego – ustawy o ochronie przyrody oraz 
ustawy o lasach. Wreszcie wzmiankowo jedynie potraktowano interesującą nas proble-
matykę w przepisach dotyczących gospodarki wodnej, górnictwa,  jak i większości aktów 
z zakresu prawa odpadowego. Jednakże w sporej grupie ustaw z zakresu ochrony środo-
wiska, w tym dotyczących gospodarowania określonymi zasobami środowiska, nie znaj-
duje się w ogóle odniesienie do zrównoważonego rozwoju. Takie zjawisko występuje też 
w najnowszych aktach prawnych. W przeciwieństwie więc do prawa unijnego, w którym 
występuje narastający trend wykorzystania koncepcji zrównoważonego rozwoju także 
w najnowszych aktach z zakresu ochrony środowiska, w prawie polskim taka sytuacja nie 
nastąpiła. 

Warto nadmienić, iż w zakresie sposobu wykorzystania pojęcia zrównoważony rozwój 
(jak też zwrotów wykorzystujących termin zrównoważony), jest ono głównie stosowane 
jako pojęcie ogólne (w tym zasada ogólna), co oczywiście wymaga jego zastosowania 
do całokształtu określonych regulacji. Wykorzystywane jest też w odniesieniu do okre-
ślonych aktów planistycznych – określając ich zakres bądź wpływając na ich treść. Cza-
sem występuje także jako szczegółowa przesłanka odpowiednich działań. Jednakże jak na 
razie wpływ koncepcji zrównoważonego rozwoju na polskie ustawy z zakresu ochrony 
środowiska ocenić można jako dość słaby.

Podsumowanie

Podsumowując zauważyć można, że koncepcja zrównoważonego rozwoju wywiera 
istotny wpływ na międzynarodowe i unijne prawo gospodarcze. Natomiast na gruncie 
polskich przepisów niestety pojęcie zrównoważonego rozwoju w aktach prawnych od-
noszących się do działalności gospodarczej prawie w ogóle nie występuje. Wyjątkiem 
są regulacje dotyczące rozwoju, w tym w szczególności regionalnego oraz energetyki, 
a i tam z reguły pojawia się to pojęcie w bardzo ogólnym charakterze. Występuje tu zde-
cydowana różnica w zestawieniu z prawem unijnym, stawiająca w niektórych dziedzinach 
pod znakiem zapytania prawidłowość transpozycji dyrektyw, w których pojęcie to zostało 
wykorzystane. Wskazuje to na minimalne zainteresowanie koncepcją tego właśnie rozwo-

40  Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz.20 z późn. zm.
41  Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94 z późn. zm.
42  Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 473 z późn.zm.
43  Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1433 z późn. zm.
44  Tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.
45  Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.
46  Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1051 z późn. zm.
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ju ustawodawcy w odniesieniu do wspomnianych dziedzin zarówno działalności państwa, 
jak i obywateli oraz innych jednostek. Stawia to pod dużym znakiem zapytania faktyczną 
w polskim systemie prawnym wartość funkcjonalną koncepcji zrównoważonego rozwoju.
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The Concept of Sustainable Development in Provisions of Law,  
in Particular in Business Law

Summary

In the article, there was revised application of the concept of sustainable development in provi-
sions of law, in particular in business law. The concept has a significant impact on international and 
European Union law, while its impact on Polish legislation is little.

Key words: sustainable development, business law, environmental law.

JEL codes: K32

Концепция устойчивого развития в законах, с особым учетом 
хозяйственного права 

Резюме

В статье провели обзор применения концепции устойчивого развития в законах, с осо-
бым учетом хозяйственного права. Эта концепция оказывает существенное влияние на ме-
ждународное право и на законы Европейского Союза, тогда как небольшое на польское за-
конодательство.

Ключевые слова: устойчивое развитие, хозяйственное право, право о защите окружающей 
среды.

Коды JEL: K32
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KSZTAŁTOWANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ 
MŁODYCH LUDZI POPRZEZ EDUKACJĘ NA RZECZ 
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Streszczenie

W artykule przedstawiono znaczenie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w szkolnic-
twie wyższym. Celem opracowania była również diagnoza stanu wiedzy i umiejętności młodych 
ludzi w zakresie rozwoju zrównoważonego. Metodą badawczą był wywiad kierowany, a jako na-
rzędzie badawcze wykorzystano ankietę internetową. Badania wskazują, że wśród studentów, wie-
dza na temat zrównoważonego rozwoju nie jest duża i należy wprowadzać nowe metody i sposoby 
nauczania, w celu zapewnienia interdyscyplinarności tego zagadnienia.

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, edukacja, szkolnictwo wyższe.

Kody JEL: I25

Wstęp

Od wielu lat trwa dyskusja na temat kształtowania wiedzy, umiejętności i kompetencji 
młodzieży w zakresie zrównoważonego rozwoju. Proces ten powinien być ciągły i dłu-
goterminowy, ponieważ edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju ma wpływ na przy-
szłość rodzaju ludzkiego, ale także na jakość życia każdego człowieka, co sprawia, że 
powinna być sprawą priorytetową. W związku z tym zrównoważony rozwój musi być 
uznany za poważny problem edukacyjny, w którym powinny być wykorzystane nowo-
czesne metody nauczania. Powinny one polegać na przejściu od kształcenia nie tylko 
w zakresie utylizacji odpadów i zanieczyszczenia środowiska, ale do kształtowania wśród 
młodych ludzi nowych wzorców konsumpcji, produkcji i dystrybucji dóbr.

Celem głównym opracowania było przedstawienie zagadnień teoretycznych, jak 
i praktycznych, które obecnie powinny być poruszane w zakresie zrównoważonego roz-
woju oraz próba diagnozy wiedzy i umiejętności młodych ludzi w definiowaniu zrówno-
ważonego rozwoju, jak i życia zgodnego z jego zasadami.

Hipoteza badawcza zakłada, że wśród młodych ludzi wiedza, a przede wszystkich 
umiejętności i postawy dotyczące zrównoważonego rozwoju są niewystarczające, co 
może być związane z nieodpowiednimi metodami nauczania. W celu udowodnienia po-
stawionej hipotezy zastosowano metodę wywiadu bezpośredniego przy wykorzystaniu 
kwestionariusza ankiety jako narzędzia badawczego dostępnego on-line poprzez System 
Zarządzania Badaniami eBadania.pl.
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Zrównoważony rozwój a edukacja 

Pojęcie i zainteresowanie środowiskiem, a w konsekwencji zrównoważonym rozwo-
jem pojawiło się na początku lat 60. Jedno z pierwszych pojęć zrównoważonego rozwoju  
znajdujemy w książce pt. Główne wyzwania świata wydanej przez Światową Komisję 
Środowiska i Rozwoju. Czytamy tam, że „zrównoważony rozwój to rozwój, który zaspo-
koiłby potrzeby dnia dzisiejszego w taki sposób, żeby następne pokolenia również mogły 
zaspokoić swoje”1. Wynika z tego, że zrównoważony rozwój to taki, w którym potrzeby 
obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na 
ich zaspokojenie. Aby tak się stało, potrzebna jest odpowiednia edukacja. Już w 1977 roku 
na konferencji w Tibilisi w Gruzji edukacja o zrównoważonym rozwoju została uznana za 
pierwszorzędną sprawę, a przyjęta deklaracja mówiła o wspieraniu edukacji środowisko-
wej przy podejmowaniu działań na rzecz rozwoju ekonomiczno-społecznego. Następnie 
w 1992 roku na Konferencji w Rio de Janerio uchwalono dokument Agenda 21. Rozdział 
36 tego dokumentu dotyczy również bezpośrednio edukacji i podkreśla, że edukacja na te-
mat zrównoważonego rozwoju powinna być obowiązkowo wprowadzona do programów 
nauczania. Zapis ten można odnieść do  różnych szczebli nauczania, w tym również szkol-
nictwa wyższego. Obecnie młody człowiek, który ukończył studia powinien być odpowie-
dzialnym konsumentem, czyli świadomie wybierać to co jest dobre nie tylko dla niego, ale 
również dla otoczenia i środowiska, w którym żyje. Dziesięć lat później ogromną wagę dla 
edukacji o zrównoważonym rozwoju odegrał Światowy Szczyt Zrównoważonego Rozwo-
ju w Johannesburgu, który zapoczątkował nową dekadę edukacji na rzecz zrównoważone-

1  Our Common Future, Światowa Komisja ds. Środowiska i Rozwoju, 1987.

Rysunek 1 
Obszary działania objęte zrównoważonym rozwojem

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Edukacja ku zmianie: Podręcznik edukacji na rzecz zrównoważo-
nego rozwoju, The Baltic University, http://www.balticuniv.uu.se [dostęp: 01.05.2012].
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go rozwoju ONZ. Ustalono tam, że celem edukacji jest spowodowanie, aby „edukacja na 
rzecz zrównoważonego rozwoju stała się przedmiotem nauki w szkołach i innych instytu-
cjach edukacyjnych, po to żeby podkreślić centralną rolę edukacji i uczenia się we wspól-
nym dążeniu do zrównoważonego rozwoju2”. Ważną inicjatywą przyśpieszającą zmiany 
w podejściu do edukacji były także Tezy Berlińskie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, 
które powstały w 2005 roku. Tezy wskazywały wyraźnie na konieczność zmiany strategii 
edukacji dla zrównoważonego rozwoju i przejście do śmiałych inicjatyw3. Oznacza to, że 
działania na rzecz zrównoważonego rozwoju muszą być zintegrowane i powinny obej-
mować wszystkie aspekty, na które mają wpływ. „Krzesło zrównoważonego rozwoju”4 
(por. rysunek 1) jest dobrym narzędziem, które pomaga zrozumieć i zapamiętać zależ-
ności pomiędzy poszczególnymi dziedzinami objętymi rozwojem. Ilustruje ono potrzebę 
kształtowania odpowiedniej równowagi między rozwojem ekonomicznym, społecznym, 
kulturowym i ekologicznym oraz potrzebami w jego zakresie.

Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju

ESD (Education for Sustainable Development), czyli edukacja na rzecz zrównoważo-
nego rozwoju to z jednej strony kontynuacja edukacji środowiskowej, z drugiej to posze-
rzanie umiejętności praktycznych młodzieży o krytyczne myślenie, kreowanie ich postaw 
sprzyjających ochronie środowiska, a także aktywny udział w procesie podejmowania 
decyzji. W związku z tym ESD to nie tylko przedmioty ekologiczne, ale także ekono-
miczne i społeczne. To przedmiot/y interdyscyplinarne, wymagające udziału dydaktyków 
z różnych dziedzin nauki. Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju jest bardzo trudna, 
ale realizację zadania może ułatwić podział tego tematu na bloki tematyczne. Zgodnie 
z nowymi wymogami Krajowych Ram Kwalifikacji, każdy przedmiot powinien kształcić 
studentów w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Dlatego głównym 
celem ESD jest przekazanie młodzieży wiedzy i motywacji potrzebnej do działania na 
rzecz zrównoważonego rozwoju i życia zgodnego z ich zasadami. Nauczanie ma wpłynąć 
na kształtowanie wiedzy, wartości, umiejętności i odpowiednich postaw jednostki, uczelni 
i społeczeństwa. 

Wiedza to znajomość faktów, rozumienie tematu, świadomość otaczającego świata 
oraz mądrość. Holistyczny pogląd na wiedzę zakłada, że wiedza jest, w przypadku zrów-
noważonego rozwoju, procesem ciągłym, łączącym teorię z praktyką. W związku z tym 
wiedza pozwoli nabyć studentom umiejętności radzenia sobie z problemami w turbulent-
nym otoczeniu i jak najlepiej wykorzystać możliwości, które przynosi życie i postęp cy-
wilizacyjny. Dlatego ważną rolę w tym procesie odgrywa wykładowca, który zadaje py-
tania, wspiera studentów, daje wskazówki i pozostaje w ciągłym dialogu ze słuchaczami. 
Pozwala na wyznaczenie przez nich celów, które ułatwią im zdobywanie nowej wiedzy 
i umiejętności. To w konsekwencji doprowadzi do wykształcenia wśród studentów postaw 
społecznych, polegających na zmianie stylu i sposobu życia. Student kształtuje własną 
odpowiedzialność za przyszłość świata i szanuje los przyszłych pokoleń. 

Wykształcenie w taki sposób umiejętności i postaw społecznych nie jest prostym zada-
niem dla wykładowców. Jest to związane z faktem zmniejszania liczby godzin ćwiczeń na 
rzecz wykładów. Oczywiście nie negujemy znaczenia wykładów (zwłaszcza fakultatyw-

2  Światowy Szczyt Zrównoważonego Rozwoju, Johannesburg 2002.
3  T. Borys, Edukacja dla zrównoważonego rozwoju jako wyzwanie globalne, Ekonomia i Środowisko, Białystok 2006, s. 20.
4  D.R.J. Macer, Bioethics for Informed Citizens cross Cultures, Christchurch, New Zealand 2004.
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nych), gdyż są ważne dla pozyskania wiedzy, ale w przypadku przedmiotów ekonomicz-
nych, społecznych i ekologicznych poruszających zagadnienia zrównoważonego rozwoju, 
dominującą formą zajęć ze studentami powinny być ćwiczenia w postaci laboratoriów, 
wyjazdów studyjnych, spotkań z praktykami i osobami odwiedzającymi inne kraje roz-
winięte, w których edukacja i działania praktyczne na rzecz zrównoważonego rozwoju 
są dalece zaawansowane. To powoduje, że prowadzenie edukacji w tym zakresie nie jest 
proste, ale jak pisze prof. T. Borys, powinna być przyjęta „strategia małych kroków do 
strategii dużych kroków”5. Kontynuując, profesor wymienił 3 najważniejsze działania, 
które należy podjąć, aby realizacja tej strategii była możliwa:
1. Określić istotę jakości życia i opracować koncepcję przedmiotu „Jakość życia”, 

a także „„Poziom życia” lub ogólnego przedmiotu łączącego poziom i jakość życia – 
„Standard życia”.

2. Wprowadzić w edukacji (zwłaszcza na poziomie szkolnictwa wyższego) nowy para-
dygmat systemu wartości, związany z wizją ładu zintegrowanego.

3. Stosować zintegrowaną koncepcję według trzech podstawowych zasad:
• rozwoju sustensywnego (sustainable development) – wywodzącego się z filaru 

sprawiedliwości międzygeneracyjnej,
• rozwoju trwałego (durable development) – specyfikujących bardziej operacyjne 

cztery zasady trwałości,
• rozwoju zrównoważonego (balanced development) – wyjaśnia istotę ładu ekono-

micznego, społecznego, przestrzennego i środowiskowego6.
Z powyższego wynika, że obecnie jest właściwy czas, aby przygotować koncepcję 

edukacji zrównoważonego rozwoju na poziomie akademickim, gdyż jak wskazują bada-
nia wiedza i umiejętności młodych ludzi w tym zakresie nie są duże.

Wiedza i umiejętności młodych ludzi na temat zrównoważonego 
rozwoju

Autorzy przeprowadzili badania ankietowe wśród młodych ludzi na portalu społecz-
nościowym Facebook, w celu zdiagnozowania ich wiedzy i umiejętności praktycznego 
wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w ich codziennym życiu. Dzięki takim in-
formacjom można lepiej dostosować programy nauczania do współczesnej rzeczywi-
stości.

W badaniu wzięło udział 51 osób, ale po weryfikacji wypełnionych kwestionariuszy do 
dalszej analizy zaliczono 30 ankiet (część z nich nie była wypełniona poprawnie lub nie 
było części odpowiedzi). W takim układzie badania można uznać za pilotażowe. Dobór 
respondentów był celowy. O wypełnienie ankiety poproszono młodzież w wieku od 16 
do 30 lat. Większość badanych to kobiety (73%), pozostałe 27% to mężczyźni. Badani 
respondenci to głównie osoby w wieku od 20 do 30 lat, tylko 4 osoby wypełniające an-
kietę miały poniżej 20 lat. Ankietę wypełniły również 4 osoby powyżej 30 roku życia, co 
może świadczyć o zainteresowaniu badanych tą tematyką. 70% ankietowanych posiadało 
wyższe wykształcenie, pozostali albo średnie albo gimnazjalne. 

Na początek zapytano respondentów, czy spotkali się z pojęciem zrównoważonego 
rozwoju. Ponad 65% stwierdziła, że spotkała się z takim pojęciem. Pozostali badani nie 
spotkali się z pojęciem „zrównoważony rozwój”, albo nie wiedzieli czy spotkali się czy 

5  T. Borys, op. cit., s. 16.
6  Tamże, s. 19.
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też nie. Następnie zapytano, czy zgadzają się z takim stwierdzeniem, że „zrównoważony 
rozwój to rozwój, w którym eksploatacja surowców i rozwój techniczny pozostają w har-
monii umożliwiając bieżącą i przyszłą możliwość zaspokojenia ludzkich potrzeb i aspi-
racji”. Odpowiedzi układały się podobnie, jak w pierwszym pytaniu, co mogło wynikać 
z faktu, że jeżeli ktoś nie spotkał się z pojęciem „zrównoważony rozwój”, to również 
trudno mu było potwierdzić czy zgodzić się z powyższym stwierdzeniem. 

Aby móc osiągnąć w pełni zrównoważony model życia należy być świadomym i chęt-
nym do wdrażania w codzienność reguł jakimi cechuje się zrównoważony rozwój. Dlatego 
poproszono respondentów, aby wybrali 3 najistotniejsze działania w przedstawionych ob-
szarach (por. tabela 1). Najczęściej wybieranymi odpowiedziami były: odnawianie zaso-
bów naturalnych i środowiskowych (19 odpowiedzi), wzrost gospodarczy i równomierny 
podział korzyści (15 odpowiedzi) oraz przyjęcie odpowiedzialności za konsumpcję i jej 
efekty (14 odpowiedzi).

Tabela 1 
Działania związane z zrównoważonym rozwojem w wybranych obszarach życia

Obszary życia Liczba odpowiedzi

Wzrost gospodarczy i równomierny podział korzyści 15

Zapewnienie opieki zdrowotnej 9

Odnawianie zasobów naturalnych i środowiskowych 19

Rozwój społeczny 12

Promowanie równości płci 2

Przyjęcie odpowiedzialności za konsumpcje i jej efekty 14

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

W związku z tym, respondenci mogli wypowiedzieć się również na jakich 3 głównych 
zasadach według nich opiera się zrównoważony rozwój na podstawie posiadanej wiedzy 
i własnego przekonania. Najczęściej wybieraną zasadą była wytrzymałość światowego 
systemu ekologicznego, wydajność przyrody oraz koncepcja podstawowych potrzeb we-
dług Maslowa (por. tabela 2). 

Tabela 2 
Założenia zrównoważonego rozwoju

Założenia Liczba odpowiedzi

Ograniczone możliwości 11

Wytrzymałość światowego systemu ekologicznego 19

Wydajność przyrody 16

Koncepcji podstawowych potrzeb według Maslowa 16

Wzrost PKB 12

Źródło: jak w tabeli 1.
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Na koniec zapytano ankietowanych, jakie formy działań uważają za wspieranie zrów-
noważonego rozwoju (por. tabela 3). Najczęściej wybierano odpowiedź dotyczącą segre-
gowania odpadów we własnym gospodarstwie domowym, ale również udział w inicjaty-
wach na rzecz promowania zdrowego stylu życia, a także preferowanie zakupu produktów 
krajowych i od lokalnych dostawców. Wynika z tego, że wstępna edukacja związana 
z ochroną środowiska jest już wielu młodym ludziom znana, podobnie jak zdrowy styl 
życia. Jednak ich wiedza zatrzymała się na tym poziomie, a przecież „zrównoważony 
rozwój” i jego zasady rozwijają się nadal. 

Badani respondenci najczęściej definiowali zrównoważony rozwój jako proces zaspo-
kajający potrzeby ludzi pamiętając o ochronie środowiska (53%). Jednak część z nich zde-
finiowała go jako rozwój ekonomiczny i gospodarczy oparty na odnawialnych źródłach 
energii, a niektórzy uznali go za stan emocjonalny czy dziedzinę nauki. Wynika z tego, że 
pojęcie zrównoważonego rozwoju nadal wśród młodych osób nie jest precyzyjnie zdefi-
niowane, a jego zasady nie do końca znane. Może to wynikać z faktu, że większość z nich 
na temat rozwoju zrównoważonego po raz pierwszy dowiedziała się dopiero na studiach 
(40%), a tylko dla 17% wiedza o zrównoważonym rozwoju wynika z ich zainteresowań 
(por. wykres 1). Co ciekawe, większość z nich pozyskała wiedzę prawie wyłącznie z In-
ternetu (60%), a dla 33% wiedza o zrównoważonym rozwoju pochodzi z wykładów lub 
spotkań. Dlatego też, ponad połowa z badanych jest zainteresowana poszerzaniem wiedzy 
na temat zrównoważonego rozwoju, co oznacza, że większość z badanych odczuwa nie-
dosyt wiedzy na ten temat.

Wykres 1 
Na jakim etapie kształcenia po raz pierwszy usłyszał Pan/i termin „zrównoważony 
rozwój”?

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.
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Tabela 3 
Działania wspierające zrównoważony rozwój

Działania Liczba odpowiedzi

Wolontariat wspierający osoby starsze, chore lub dzieci 9
Rezygnacja z dojazdu do szkoły, czy pracy z samochodu lub komunikacji 
miejskiej na rzecz roweru lub spaceru 14
Praca w stowarzyszeniu, radzie osiedlowej itp. na rzecz rozwoju lokalnej 
społeczności i poprawy warunków jej życia 12
Segregowanie odpadów we własnym gospodarstwie domowym 22
Udział w inicjatywie na rzecz promowania zdrowego stylu życia 19
Preferowanie zakupu produktów krajowych i od lokalnych dostawców 18

Źródło: jak w tabeli 1.

Podobne badania w 2010 roku wykonali również M. Łuszczyk wśród studentów kie-
runku ekonomia oraz I. Żeber-Dzikowska wśród studentów kierunków przyrodniczych. 
Badania te potwierdzają, że rozumienie pojęcia zrównoważonego rozwoju wśród studen-
tów jest ograniczone do tradycyjnego rozumienia, kojarzonego wyłącznie z ekorozwojem. 
Dla większości zrównoważony rozwój ma tylko wymiar gospodarczy i środowiskowy7. 
Zapominają więc oni o pozostałych filarach zrównoważonego rozwoju, co może wynikać 
z nieodpowiednio prowadzonej edukacji, najczęściej wyłącznie w zakresie szeroko rozu-
mianej ochrony środowiska.  Również wśród studentów biologii (46%), geografii (43,3%) 
i chemii (36,6%) widoczna jest świadomość konstytucyjnych zapisów dotyczących kwe-
stii zrównoważonego rozwoju. Jednocześnie badania potwierdzają słabe teoretyczne 
przygotowanie studentów do dalszego przekazywania treści na temat zrównoważonego 
rozwoju. Uniemożliwia to czynne i w pełni świadome uczestnictwo w podejmowanych 
działaniach. Z praktyką jest trochę lepiej. Studenci są świadomi pewnych zagrożeń wyni-
kających z nieprzestrzegania założeń ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego8.

Podsumowanie

Podsumowując, można stwierdzić, że nadal w edukacji na rzecz zrównoważonego roz-
woju jest wiele do zrobienia i to zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. Na-
uczanie, zwłaszcza na poziomie wyższym, powinno uwzględniać nie tylko środowiskowe 
i gospodarcze aspekty zrównoważonego rozwoju, ale również aspekty społeczne, etyczne, 
kulturowe itp. Oznacza to, że przedmiot/y powinny mieć wymiar interdyscyplinarny, prowa-
dzone przez specjalistów z różnych dziedzin, dzięki czemu każdy z autorów będzie przed-
stawiał rozwój zrównoważony ze swojej perspektywy. Są to konieczne zabiegi i działania, 
aby młodzi ludzie byli bardziej świadomi swoich decyzji i znali skutki nieprzemyślanej 
konsumpcji dla przyszłych pokoleń. Sytuacja jednak nie jest zadowalająca, gdyż badania 
potwierdzają postawioną hipotezę, że wiedza i umiejętności praktyczne studentów na rzecz 
zrównoważonego rozwoju są niewystarczające i mogą wynikać również ze stosowania nie-

7  M. Łuszczyk, Koncepcja zrównoważonego rozwoju jako wyzwanie XXI wieku, Folia Pomeranae Universitatis 
Technologiae Stetinensis, Stetin 2011, „Oeconomica” No. 287(63), s. 129.
8  I. Żeber-Dzikowska, Przygotowanie studentów kierunków przyrodniczych do realizacji zagadnień zrównoważonego 
rozwoju, „Studia Ecologiae et Bioethicae” 2010, nr 8, s. 191-192.
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odpowiednich metod nauczania. Wynika to z faktu odejścia od ćwiczeniowych form naucza-
nia do wykładów, co nie zawsze z punktu widzenia wykładowcy i studenta jest korzystne, 
zwłaszcza w takim zagadnieniu, jakim jest zrównoważony rozwój.
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Formation of Social Responsibility of Young People by Education  
for Sustainable Development

Summary

The article presents the importance of education for sustainable development in higher educa-
tion. The aim of the study was diagnosis of the young people’s knowledge and skills in the field of 
sustainable development. The research method was a guided interview, and as a research tool there 
was used online survey. The research indicates that among students knowledge of sustainable de-
velopment is not large and there should be introduced new methods and ways of teaching to ensure 
the interdisciplinarity of this problem.

Key words: sustainable development, education, higher education. 

JEL codes: I25

Формирование социальной ответственности молодых людей 
посредством образования для устойчивого развития

Резюме

В статье представили значение образования для устойчивого развития в вузах. Целью 
разработки был также диагноз состояния знаний и умений молодых людей в области устой-
чивого развития. Исследовательским методом было направленное интервью, а в качестве 
исследовательского инструмента был использован опрос через Интернет. Опрос показывает, 
что среди студентов знания об устойчивом развитии небольшие и что следует вводить новые 
методы и способы обучения для обеспечения интердисциплинарности этого вопроса.

Ключевые слова: устойчивое развитие, образование, вузы.

Коды JEL: I25
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ZNACZENIE OTOCZENIA PRAWNEGO 
W ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU

Streszczenie

W artykule zaprezentowano rozważania dotyczące otoczenia prawnego zrównoważonego roz-
woju w Polsce. Zrównoważony rozwój to jedyna droga zmian na poziomie organizacyjnym oraz 
całych gospodarek. Podmioty funkcjonujące w realiach polskich startują z niższej pozycji w wy-
ścigu dostosowywania się do wyzwań zrównoważonego rozwoju. Wynika to z zapóźnień rozwoju 
gospodarczego względem gospodarek zachodnich, a także niesprzyjających warunków w obszarze 
prawnym. Przedsiębiorstwa stanowią jeden z głównych filarów umożliwiających realizację po-
stulatów zrównoważonego rozwoju, jednak bez wsparcia zewnętrznego w postaci sprzyjającego 
środowiska prawnego o zasięgu krajowym nie są w stanie nadrobić dzielącego od konkurentów 
dystansu, który pogłębia się coraz bardziej. Wymagany jest wzrost odpowiedzialności społecznej 
wśród twórców prawa tak, aby mogli oni poznać potrzebę jego zmian i podjąć próbę dostosowania 
prawa w postulowanym zakresie.

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, cykl życia produktu, społeczna odpowiedzialność bizne-
su, społeczna odpowiedzialność konsumentów, przepisy prawa.

Kody JEL: K20

Wstęp

Jedyną perspektywą rozwoju współczesnego świata w wymiarach gospodarczym spo-
łecznym i środowiskowym jest rozwój zrównoważony. Ograniczoność zasobów, którymi 
dysponuje gospodarka światowa i potrzeby współczesnych oraz przyszłych pokoleń wyni-
kające z dążenia do wzrostu poziomu i jakości życia nie pozostawiają innej alternatywy1. 
Świadomość konieczności podjęcia tego kierunku rozwoju nie jest niczym nowym i te-
matyka zrównoważonego rozwoju jest obecnie rozważana w różnego rodzaju gremiach, 
na wszystkich szczeblach gospodarki2 i w wielu środowiskach naukowych. Przykładem 
może być ostatnia Konferencja Narodów Zjednoczonych (UNCSD), która odbyła się  
20-22 czerwca 2012 roku w Rio de Janeiro w 20. rocznicę przyjęcia Agendy 213. Również 
w Polsce jest to problem szeroko dyskutowany na konferencjach naukowych oraz obecny 
w wielu strategiach organizacyjnych należących do jednostek samorządów terytorialnych, 
biznesu i organizacji społecznych. Pozostaje jednak do rozwiązania bardzo ważny pro-
blem, w jaki sposób wdrożyć omawiane idee zrównoważonego rozwoju do praktyki, jak 

1  R. Nidumolu, C.K. Prahalad, M.R. Rangaswami, Zrównoważony rozwój: główny motor dzisiejszych innowacji, „Harvard 
Business Review Polska”, marzec 2010, s. 61.
2  Regional, national and local level governance for sustainable development, RIO 2012 Issues Briefs, Produced by the 
UNCSD Secretariat, December2011, No. 10, s. 1.
3  Szczyt Ziemi Rio +20, http://www.unesco.pl/rio-20/ [dostęp:  04.07.2012].
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sprawić, aby zrównoważony rozwój zaczął funkcjonować w relatywnie niedługiej per-
spektywie czasowej?

Celem opracowania było określenie znaczenia otoczenia prawnego w zrównoważo-
nym rozwoju i jego wpływu na funkcjonowanie organizacji w polskich warunkach. Przy-
jęto hipotezę, że stanowienie prawa ma zasadnicze znaczenie w zrównoważonym rozwoju 
poprzez określanie ram działalności gospodarczej promujących praktyki zgodne z jego 
zasadami. Zastosowano metodę analizy wybranych dokumentów o charakterze prawnym 
oraz opracowań naukowych z omawianego obszaru. Wykorzystano również wcześniejsze 
własne analizy dotyczące determinant zrównoważonego rozwoju oraz poziomu i jakości 
życia.

Perspektywa dla zrównoważonego rozwoju

Analizując problem zrównoważonego rozwoju postawiono kolejno trzy tezy:
1. Nie ma innej drogi niż rozwój w sposób zrównoważony.
2. Prawo oraz edukacja dla zrównoważonego rozwoju są w fazie inicjalnej.
3. Nie ma zrównoważonego rozwoju. 

Teza pierwsza wynika z podstawowych przesłanego zrównoważonego rozwoju, który 
ma zapewnić realizację potrzeb przyszłych pokoleń. Przy obecnym tempie rozwoju ludz-
kości i ograniczoności zasobów teza ta staje się niepodważalna. Analizując determinanty 
zrównoważonego rozwoju należy podkreślić znaczenie otoczenia prawnego i także eduka-
cji. Dotychczasowe wyniki badań wskazują, że oba te elementy są istotne, ale znajdują się 
jeszcze w niewystarczającej formie dla skutecznego wdrażania zasad zrównoważonego 
rozwoju. Trzecia teza wynika z przyjęcia dwóch pierwszych tez. Konieczność zrówno-
ważonego rozwoju jest dostrzegana w ujęciu globalnym i regionalnym oraz w wymia-
rze teoretycznym natomiast mniej w ujęciu lokalnym i indywidualnym oraz w wymiarze 
praktycznym. Pojawia się więc zapotrzebowanie na rozwiązanie problemu dyfuzji idei 
zrównoważonego rozwoju do praktyki gospodarczej.

Proponowanym rozwiązaniem jest wdrożenie zasad zrównoważonego rozwoju po-
przez społeczną odpowiedzialność różnych grup i organizacji (por. rysunek 1). Wśród tych 
organizacji należy wymienić odpowiedzialne państwo wraz z jednostkami terytorialnymi, 
które z racji konstytucyjnych uwarunkowań pełni funkcję wiodącą w tej kwestii. Równie 
istotne jest funkcjonowanie organizacji społecznych, które w swoich misjach posiadają 
wpisane odpowiedzialne społecznie cele a nawet wprost zrównoważony rozwój4. Kolej-
nym elementem warunkującym zrównoważony rozwój są konsumenci i ich pozytywna 
społeczna odpowiedzialność (ConSR). Następnie wymienić należy społecznie odpowie-
dzialny biznes (CSR), który staje się coraz bardziej docenianym ogniwem w łańcuchu 
powiązań prowadzącym do zrównoważonego rozwoju. Biznes, ale tylko w formie odpo-
wiedzialnej społecznie, jest kluczowym ogniwem tego łańcucha, ponieważ postulowany 
rozwój społecznej odpowiedzialności w świecie biznesu umożliwia jednocześnie ureal-
nienie idei zrównoważonego rozwoju. 

W pracy skupiono się natomiast na otoczeniu prawnym, które stanowi formalne ramy 
dla podejmowania działań noszących znamiona odpowiedzialności społecznej przez or-
ganizacje międzynarodowe, rządowe, poza rządowe, biznesowe, czy konsumentów5. 

4  Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Kozielec i Okolic, http://www.kozielec.pl/statut-i-inne-dokumenty,26.html, 
s. 3.
5  A. Lewicka-Strzałecka, O odpowiedzialności konsumenta, „Prakseologia” 2002, nr 142, s. 162.
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Uwzględnianie w działaniach wymienionych podmiotów aspektów społecznej odpowie-
dzialnościwarunkuje z kolei zrównoważony rozwój6, 7. Organizacje międzynarodowe oraz 
władze państw przyjmują w swoich strategiach takie właśnie postępowanie. Często jest 
ono delegowane na wszystkie szczeble administracji publicznej oraz obszar gospodarczy 
i społeczny. Największa rola w tym zakresie przypada właśnie tym jednostkom z tytułu 
pełnionych przez nie konstytucyjnych funkcji. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 
bardzo jasno i wyraźnie mówi się o zasadach zrównoważonego rozwoju. W artykule 5 
czytamy, że: „Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego 
terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo oby-
wateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się 
zasadą zrównoważonego rozwoju. W kolejnym artykule 74 czytamy, że „władze publicz-
ne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przy-
szłym pokoleniom. Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych. Każdy ma 
prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska. Władze publiczne wspierają działania 
obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska”.

6  Sz. Cyfert, G. Hoppe, Społeczna i ekologiczna odpowiedzialność konsumentów jako determinanta skutecznej implementacji 
CSR i ECSR, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw” 2011, nr 8, s. 1-6.
7  R.E. Freeman, R.A. Philips, Stakeholder Theory: A Liberian Defense, “Business Ethics Quarterly” 2002, Vol. 12, No. 3, 
s. 331-350.

Rysunek 1 
Wprowadzenie zasad zrównoważonego rozwoju ConSR – Consumer social 
responsibility, społeczna odpowiedzialność konsumentów

Źródło: badania i opracowanie własne.

Szczecin_2012_II-t.3.indd   307 2012-11-28   14:58:51



ZNACZENIE OTOCZENIA PRAWNEGO W ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU308

Dokonując analizy działania poszczególnych elementów systemu państwa, można 
stwierdzić, że funkcjonowanie państwa i jego instytucji dalekie jest od zasad promujących 
zrównoważony rozwój. Jest to problem o tyle istotny, że najwyższe organy państwa są 
źródłem stanowienia prawa. Z tego powodu bardzo ważne jest, aby w momencie stano-
wienia wszystkich elementów prawa, zostały wzięte pod uwagę zasady zrównoważonego 
rozwoju, a nie, jak to często bywa, interesy różnych grup nacisku, biznesu lub partii poli-
tycznych.

Koncepcję sustainable development należy utożsamiać z ciągłym rozwojem określo-
nych polityk sektorowych, a w szczególności polityki środowiska, gospodarczej i społecz-
nej. Dla racjonalnego rozwoju poszczególnych sektorów konieczna jest ich harmonizacja, 
czy też synchronizacja. Nadrzędnym segmentem ma być tutaj ochrona środowiska i śro-
dowisko, które stanowią pewne paradygmaty dla rozwoju gospodarczego i społecznego.

Przesłanki stanowienia prawa dla zrównoważonego rozwoju

Ograniczoność surowców naturalnych, degradacja środowiska naturalnego, coraz 
większe zapotrzebowanie na energię i zmiany klimatyczne to obecnie najważniejsze wy-
zwania dla większości społeczeństw. Ocena cyklu życia wszystkich wytwarzanych pro-
duktów od momentu pomysłu, aż do usunięcia z rynku, czyli całego łańcucha tworzenia 
wartości na który składają się: wydobycie potrzebnych surowców, proces produkcyjny 
i dystrybucja, czas użytkowania przez konsumenta, zakończenie eksploatacji, wtórne wy-
korzystanie, powinna być podstawą stanowienia prawa dotyczącego regulacji gospodar-
czych i konsumenckich8. W praktyce jednak funkcjonuje wiele przykładów zaprzeczają-
cych postulatowi tworzenia sprzyjających ram prawnych dla zrównoważonego rozwoju. 
Pierwszy z prezentowanych przykładów dotyczy podatku akcyzowego od osobowych 
pojazdów spalinowych. Wysokość tego podatku uzależniona jest tylko od wielkości sko-
kowej silnika i wynosi dla silników do 2 000 cm³ – 3,1% wartości pojazdu, a dla pojazdów 
powyżej 2 000 cm³ wynosi 18,6% wartości pojazdu. Podatek ten powinien być uzależnio-
ny od takich wartości, jak ilość wytwarzanego CO2 w gramach na kilometr, moæliwoœę 
recyklingu po zakończeniu eksploatacji, czy też wiek pojazdu w przypadku samochodów 
używanych sprowadzanych do kraju. Ten przykład pokazuje, iż prawo podatkowe jest 
efektem populizmu, który w tym wypadku oznaczał: „samochody o dużej pojemności ku-
pują osoby zamożne, gdyż mogą zapłacić wyższy podatek„. Stosowanie podatku w takiej 
formie doprowadziło do sytuacji, że Polska stała się „swoistym” złomowiskiem starych 
samochodów, o prawdopodobnie największej średniej emisji CO2 wytwarzanej przez sa-
mochody osobowe w Unii Europejskiej. Oczywiście takie rozwiązanie nie sprzyja zasa-
dom i działaniom zgodnym ze zrównoważonym rozwojem. 

Polska oficjalnie zalicza się do grona krajów respektujących zasady zrównoważonego 
rozwoju. W związku z tym implikacje wynikające ze znaczenia oceny cyklu życia produk-
tów powinny stać się podstawą wszystkich kolejnych zasad prawnych, a w szczególności 
zasad prawa podatkowego. 

Wracając do cyklu życia produktów należy przyjrzeć się jego poszczególnym etapom 
i spróbować odpowiedzieć na pytanie: jak państwo poprzez stanowienie dobrego prawa 
może wpływać na wytwarzanie takich produktów, które są pożądane w świetle zasad 
zrównoważonego rozwoju?

8  D. Goleman, Inteligencja Ekologiczna, Dom Wydawniczy Rebis, Warszawa 2009, s. 31.
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Cykl życia każdego produktu rozpoczyna się od pomysłu fazy projektowania, a następ-
nie pozyskania surowców naturalnych. Słowo pozyskanie zostało użyte celowo zamiast 
słowa wydobycie, gdyż posiadamy co najmniej dwie możliwości pozyskania potrzebnych 
surowców, a mianowicie ich wydobycie lub też odzyskanie w procesie recyklingu9. Ze 
względu na ograniczoność zasobów naturalnych, druga z wymienionych dróg powinna 
być preferowana przez państwo. Możliwe obszary zastosowania prawa podatkowego to 
podatek od kopalin oraz pewna forma preferencji podatkowej w przypadku użycia su-
rowców pochodzących z recyklingu. Ważnym elementem działania Państwa powinno być 
także wspieranie przedsiębiorstw zajmujących się procesem recyklingu. Jednakże, aby nie 
wprowadzić przez przypadek absurdu, preferencje dla recyklingu mogłyby dotyczyć tylko 
metod energooszczędnych, czyli takich, które w pełnym procesie pozyskania surowców 
są bardziej korzystne dla środowiska naturalnego niż zwykłe wydobycie surowców natu-
ralnych. 

Kolejnym etapem życia produktu jest jego wytwarzanie, pakowanie i dystrybucja. Już 
w momencie projektowania ważne jest przewidywanie oddziaływania produktu będącego 
w tych fazach życia na środowisko oraz szczególnie predykcja możliwości jego powtór-
nego przetworzenia. Powtórne wykorzystanie można rozumieć wielowariantowo. Może 
to być recykling materiałowy w celu odzyskania surowców, ale może to być również 
recykling energetyczny, w przypadku niektórych części produktu, których nie jesteśmy 
w stanie przy obecnej wiedzy technologicznej poddać recyklingowi materiałowemu. Nie 
można również zapominać o tym, aby stosowane były technologie wytwarzania produk-
tów, które są surowcowo- i energooszczędne. W przypadku opakowań istnieją już pewne 
rozwiązania prawne nakładające na wytwarzających obowiązek odzysku i zagospodaro-
wania wprowadzanych na rynek opakowań. Regulacje te nie działają w sposób, który był 
przewidziany w założeniach – tzw. opłata produktowa miała służyć rozwojowi selektyw-
nej zbiórki odpadów. Niestety środki finansowe pochodzące z tej opłaty to jedynie 10% 
wartości prognozowanych10.

W związku z ciągłymi zmianami cen paliw, istotnym problemem jest kosztochłonność 
procesu dystrybucji produktów i jej wpływ na rachunek kosztów w przedsiębiorstwach. 
Obecnie wytwarzanie wielu towarów odbywa w krajach nisko rozwiniętych, gdzie koszt 
pracy jest nieporównywalnie mniejszy niż w krajach wysoko rozwiniętych. Wysokie kosz-
ty dystrybucji przyczyniają się do poszukiwania oszczędności w innych obszarach. Takie 
postępowanie prowadzi do niekorzystnego zjawiska, a mianowicie obniżania wynagro-
dzeń, często poniżej poziomu zapewniającego pracownikom minimum egzystencji. Tu 
można mieć nadzieję, że coraz wyższa świadomość społeczna i ekologiczna konsumentów 
w krajach wysoko rozwiniętych przełoży się na wzrost ich odpowiedzialności społecznej 
i spowoduje, że będą oni wybierali produkty firm stosujących zasady CSR. Nie można 
jednak biernie czekać na odpowiedni poziom świadomości konsumentów, należałoby się 
zastanowić, w jaki sposób wesprzeć prawnie te przedsiębiorstwa, a co za tym idzie ich 
produkty, które działają zgodnie z zasadami CSR. Wynika z tego również, że niezbędne 
są prawne uwarunkowania określające obiektywne i ujednolicone metody oceny imple-
mentacji koncepcji CSR w organizacjach. Jednakowe formy oceny dla wszystkich działa-
jących na rynku pozwoliłyby konsumentowi z większą świadomością wybierać produkty, 
których powstanie odbywało się zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności, a tym 
samym zrównoważonego rozwoju.

9  G.C. Unruh, Biosfera górą! Czyli czego biznes może się nauczyć od przyrody, „Harvard Business Review Polska”, marzec 
2010, s. 73-80.
10  Dane na podstawie informacji  z organizacji odzysku Eko Punkt SA.
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Trzeci etap życia produktu to jego eksploatacja. Jest to najważniejszy etap z punku 
widzenia konsumentów. W przypadku tego etapu weryfikacji dokonują sami konsumen-
ci, którzy za pomocą swoich wyborów eliminują produkty, które nie spełniają ich ocze-
kiwań11. Te oczekiwania często pokrywają się z pożądanymi cechami wynikającymi ze 
zrównoważonego rozwoju takimi jak energooszczędność, materiałooszczędność czy wy-
soka jakość i trwałość.

Ostatni etap cyklu życia produktu to możliwość jego ponownego wykorzystania po 
zakończeniu eksploatacji. Ten etap jest nierozerwalnie związany z etapem projekto-
wania i produkcji. Jeżeli produkt został odpowiednio zaprojektowany to bez problemu 
będzie mógł zostać poddany procesowi recyklingu. Trzeba również pamiętać, że ele-
mentem produktu jest także opakowanie, które zaprojektowane w odpowiedni sposób 
może zostać w 100% przetworzone i ponownie wykorzystane. Dlatego tak ważne jest 
postępowanie konsumentów z odpadami, a następnie ich przetworzenie w zależności 
od rodzaju. Prawo powinno jasno określać, które odpady można spalać, które kompo-
stować, a które poddawać recyklingowi, czyli wykorzystać taki sposób przetworzenia 
lub utylizacji, który będzie najmniej szkodliwy dla środowiska. Dlatego ważne w tym 
etapie jest prawo związane z gospodarką odpadami. To od niego zależy, czy konsumenci 
będą na przykład sortowali odpady w miejscu ich wytwarzania, co jest niezbędne dla 
możliwości ich dalszego wykorzystania.W tym zakresie jest jeszcze wiele do zrobienia, 
aby prawo dotyczące gospodarki odpadami wspomagało pożądane postępowanie z od-
padami przez całe społeczeństwo. 

Zrównoważony rozwój to nowe spojrzenie na pozyskiwanie i zużywanie energii, Ener-
gochłonność naszej cywilizacji rośnie w sposób wykładniczy, a za tym szybko rosnące 
skażenie środowiska. Potrzebne jest nowe spojrzenie na wytwarzanie energii, energoosz-
czędność naszych domów, wykorzystywanie surowców naturalnych do produkcji energii 
elektrycznej, cieplnej oraz energii zużywanej we wszystkich środkach transportu. Wszyst-
kie rodzaje energii są zazwyczaj objęte jakąś formą podatku, która w założeniu ma mieć 
funkcję zachęcającą do oszczędności. Niestety, firmy produkujące energię nie ponoszą 
wszystkich kosztów zużywania dóbr wspólnych. Sytuacja taka prowadzi do nierówności 
pozycji pomiędzy tradycyjnymi źródłami energii, a energią wytwarzaną ze źródeł odna-
wialnych. Do wyrównania szans mogłaby doprowadzić redystrybucja podatku od przed-
siębiorstw wytwarzających tradycyjnie energię do przedsiębiorstw, które wytwarzają 
energię w sposób nie powodujący skażenia środowiska naturalnego. Pierwsze kroki w tym 
kierunku zostały już zrobione, a przykładem jest Protokół z Kioto12. To wszystko jeszcze 
za mało, aby bardziej pobudzić działy rozwoju firm do poszukiwania nowych rozwiązań 
technologicznych. Dodatkowo istnieje ogromny lobbing na rzecz istniejących rozwiązań. 
Został tam zainwestowany niewyobrażalny kapitał, który posiada ogromną moc wpły-
wu na stanowiących prawo w wymiarze globalnym. Jak dużą siłę ma ten kapitał można 
się przekonać obserwując na przykład rozwój alternatywnych źródeł energii w pojazdach 
samochodowych. Pomimo ogromnego skoku technologicznego we wszystkich branżach, 
jak na razie silnik spalinowy ma niepodważalną pozycję i nie ma realnej konkurencji.

11  A. Lewicka-Strzałecka A., O odpowiedzialności…., op. cit., s. 161-172.
12  Protokół z Kioto – uzupełnienie do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Wynegocjowany 
w grudniu 1997 roku w Kioto, wszedł w życie 16 lutego 2005 roku. Kraje, które ratyfikowały postanowienia protokołu 
zobowiązały się m.in. do redukcji wytwarzanych gazów cieplarnianych. Niestety, ze względu na zbyt łagodne potraktowanie 
w protokole Chin – pierwszego na świecie emitenta, spowodowało, że w praktyce skuteczność tego protokołu jest niewielka.
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Podsumowanie

Otoczenie prawne jest kluczowym elementem warunkującym rozwój zrównoważony. 
Z kolei istotną determinantą zrównoważonego rozwoju jest realizacja koncepcji społecznej 
odpowiedzialności biznesu. Przepisy prawa stanowią wyznaczniki dla organizacji, które 
wstąpiły i wstępują na ścieżkę społecznej odpowiedzialności. Jeden z modeli społecznej 
odpowiedzialności biznesu zakłada, że samo przestrzeganie prawa jest już wystarczające, 
aby spełnić założenia koncepcji13. Takie podejście jest obecnie stosowane powszechnie 
w Polsce. Odpowiednie regulacje prawne pozwalają na uformowanie kształtu działań 
przedsiębiorstw w sferze realizacji celów społecznych. Każdy z obszarów, w którym or-
ganizacje biznesowe działają na rzecz społeczeństwa, posiada szereg uwarunkowań praw-
nych. Najbardziej uregulowana przepisami prawa jest sfera ochrony środowiska natural-
nego. Bardziej aktywną postawą w realizowaniu społecznej postawy charakteryzują się 
przedsiębiorstwa, które z własnej inicjatywy poszukują rozwiązań, aby lepiej realizować 
cele społeczne. Takie podejście sprawia, że przepisy i normy są przyczyną rozwoju inno-
wacyjności. Najbardziej rozwinięte korporacje wręcz antycypują przyszłe stany i normy 
prawne, aby zawczasu jak najszybciej się do nich dostosować prześcigając w ten sposób 
konkurencję.

Dobre prorozwojowe prawo wyznacza odpowiednie poziomy i inicjuje zmiany w or-
ganizacjach na rzecz zrównoważonego rozwoju. Na prawodawcach spoczywa ogromna 
odpowiedzialność, aby ustanawiane prawa posiadały właśnie te cechy. Przedstawiciele 
Państwa jako element trójstronnego sojuszu na rzecz realizacji celów społecznych i zrów-
noważonego rozwoju powinni posiadać wizję dotyczącą kształtowania odpowiednich wa-
runków dla pozostałych uczestników, czyli organizacji biznesowych oraz społecznych.

Unormowania prawne są również niezbędne z punktu widzenia stabilności działania 
w tak mało stabilnych warunkach otoczenia organizacji. Stabilne dobre prawo daje warun-
ki przewidywalności i stabilności działań przedsiębiorstw, umożliwia im konsekwentne 
realizowanie celów strategicznych. Jest to niezwykle istotne dla wdrażania programów 
zmierzających do zrównoważonego rozwoju. Wprowadzanie wszelkich zmian i proce-
sów dostosowania w zakresie innowacji, szczególnie tych z zakresu ochrony środowiska 
naturalnego, ma z reguły charakter długofalowy. Nic tak nie zniechęca inwestorów do 
działania jak niepewny zysk oczekiwany w dłuższej perspektywie. Dlatego istotna jest 
stabilność i przewidywalność w sferze prawnego otoczenia zrównoważonego rozwoju.
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The Importance of Law in Sustainable Development

Summary

This article presents reflections on the legal environment for sustainable development in Po-
land. Sustainable development is the only way of change at the organisational level and whole econ-
omies. Polish business organisations start from a lower position in the race to adapt their operation 
activity to the challenges of sustainable development. This is due to the backwardness of economic 
development in relation to western economies as well as unfavourable conditions in the area of law. 
Enterprises are one of the main pillars enabling realisation of the principles of sustainable develop-
ment but without external support in the form of favourable regulatory environment nationwide 
are not able to compensate for the distance separating them from their competitors, which deepens 
more and more. It is required to increase responsibility among the lawmakers, so that they can learn 
about the need to change and attempt to adapt the law in this area.

Key words: sustainable development, product life cycle, corporate social responsibility, social re-
sponsibility of the consumer, rules of law.

JEL codes: K20

Значение правовой среды в устойчивом развитии

Резюме

В статье представили рассуждения, касающиеся правовой среды устойчивого развития  
в Польше. Устойчивое развитие – единый путь к изменениям на уровне организации и эконо-
мик в целом. Субъекты, функционирующие в польских реалиях, стартуют с более низкой по-
зиции в гонке приспособления к вызовам устойчивого развития. Это вытекает из запозданий 
в экономическом развитии по сравнению с западными экономиками, а также неблагоприят-
ных условий в законодательной области. Предприятия представляют собой один из главных 
столпов, предоставляющих возможность выполнения постулатов устойчивого развития, од-
нако без внешней поддержки в виде благоприятной правовой среды с национальным охватом 
они не в состоянии наверстать упущенное с точки зрения расстояния, разделяющего их от 
конкурентов, которое все более увеличивается. Требуется рост социальной ответственности 
среди законодателей таким образом, чтобы они могли узнать необходимость в его изменении 
и предпринять попытку приспособить законы в постулируемой области.

Ключевые слова: устойчивое развитие, жизненный цикл продукта, корпоративная социаль-
ная ответственность, социальная ответственность потребителей, законоположения.

Коды JEL: K20
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PRAWNO-EKONOMICZNE ASPEKTY 
ZRÓWNOWAŻONEJ GOSPODARKI WODAMI 
OPADOWYMI I ROZTOPOWYMI

Streszczenie

Zaburzenie cyklu hydrologicznego na terenach zurbanizowanych wynikające ze wzrostu po-
wierzchni nieprzepuszczalnych i zmniejszenia zdolności retencjonowania wód opadowych i roz-
topowych oraz problem ich zagospodarowania są  kluczowymi problemami gospodarki wodno-
-ściekowej w miastach. W artykule omówiono podstawowe problemy wynikające z zarządzania 
wodami opadowymi na terenach zurbanizowanych oraz wybrane alternatywne metody zagospo-
darowania wód opadowych i roztopowych. Dużą uwagę poświęcono zagadnieniu wprowadzania 
opłat za wody opadowe i roztopowe jako realizacji zasady „zwrotu kosztów za usługi wodne” oraz 
zasady „zanieczyszczający płaci” wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Słowa kluczowe: wody opadowe i roztopowe, zrównoważony rozwój, kanalizacja, tereny zurba-
nizowane.

Kody JEL:  Q25 

Wstęp

Sposób postępowania z wodami opadowymi i roztopowymi odprowadzanymi z tere-
nów zurbanizowanych i uprzemysłowionych jest niezwykle istotnym elementem zrówno-
ważonego rozwoju miast. 

Na terenach zurbanizowanych narastają problemy związane z eksploatacją i utrzyma-
niem w sprawności kanalizacji deszczowej, do której odprowadzane są wody opadowe. 
Brak sprawnego systemu odwadniania terenów zurbanizowanych powoduje tak zwane 
powodzie miejskie, których efektem są rozlewiska na powierzchni terenu, zalane piwnice, 
czy przejścia podziemne. 

Osobnym problemem jest zanieczyszczenie wód opadowych. Wody deszczowe spłu-
kują z powierzchni wszystkie zanieczyszczenia, w tym substancje ropopochodne. Ście-
ki opadowe bywają czasami wielokrotnie bardziej obciążone ładunkami szkodliwymi 
niż ścieki komunalne1. Zanieczyszczenia te powodują często konieczność dodatkowego 
oczyszczania wód deszczowych. 

Właścicielami systemów kanalizacji, do których trafiają wody opadowe są najczęściej 
urzędy miast i gmin, a gospodarka wodami opadowymi należy do  ich zadań własnych 
i jest finansowana z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Jest to jednak nie-
zgodne z zaleceniami Unii Europejskiej, mianowicie z zasadą „zwrotu kosztów za usługi 

1  A. Gołębiewski, (Bez)cenny deszcz. Techniczne i ekonomiczne aspekty wprowadzania opłat za wody opadowe i roztopowe, 
materiały VII ogólnopolskiej konferencji szkoleniowej Wody opadowe – aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne, Abrys 
Sp. z o.o., Łódź 2012, s. 31.
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wodne” zapisaną w Ramowej Dyrektywie Wodnej, przetransponowaną do polskiego syste-
mu prawnego oraz z zasadą „ zanieczyszczający płaci”. Rozwiązaniem tej sytuacji może 
być wprowadzenie opłat taryfowych za odprowadzenie do kanalizacji deszczowej wód 
opadowych i roztopowych, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, z których te 
wody są odprowadzane2. 

Celem rozważań jest identyfikacja i przedstawienie podstawowych problemów 
związanych z zarządzaniem wodami opadowymi i roztopowymi na terenach zurbani-
zowanych. 

W opracowaniu dokonano również przeglądu i analizy aktów normatywnych defi-
niujących podstawowe pojęcia z zakresu problematyki wód opadowych i roztopowych 
w Polsce oraz możliwości ustalania opłat taryfowych za ich odprowadzanie. Wykorzy-
stano również wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w gminach województwa 
śląskiego, dotyczących rynku dóbr i usług ekologicznych- w tym kanalizacji deszczowej, 
realizowanych w Katedrze Zarządzania Ochroną Środowiska Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Katowicach.

Pojęcie wód opadowych i roztopowych

W rozumieniu potocznym za wody opadowe uznaje się wody pochodzące z opadów 
atmosferycznych, a za wody roztopowe – wody pochodzące z roztapiania śniegu i lodu3. 
Akty normatywne obowiązujące w Polsce, nie zawierają wyraźnej definicji pojęć „wody 
opadowe” i „wody roztopowe”. Trzykrotnie natomiast, w różnych ustawach  zdefiniowane 
zostało  pojęcie ścieków opadowych i ścieków roztopowych. 

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001, roku przez ście-
ki rozumie się między innymi wprowadzane do wód lub do ziemi wody opadowe lub roz-
topowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni 
zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z miast, portów, lotnisk, tere-
nów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz 
dróg i parkingów4.

Definicja ta została powtórzona w ustawie z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne5. 
Identyczny zapis widnieje również w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym za-
opatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków6. Przytoczona definicja ścieków 
opadowych i ścieków roztopowych budzi jednak wiele wątpliwości. Największy problem 
wynika z faktu, że definicja ta odnosi się do wód opadowych lub roztopowych wprowa-
dzonych do wód lub do ziemi. Tymczasem większa część ścieków deszczowych i rozto-
powych na terenach miejskich trafia do sieci kanalizacyjnej. 

Kolejny problem pojawia się wraz z określeniem „powierzchni zanieczyszczonej 
o trwałej nawierzchni”. W żadnej z przytoczonych ustaw nie zamieszczono jej definicji. 
Nastręcza to duże problemy natury praktycznej, szczególnie przy ustalaniu opłat tary-

2  Opłaty za odprowadzenie wód opadowych, 
http://www.zarzadcy.com.pl/aktualnosci/oplaty-za-odprowadzenie-wod-opadowych/2648.html [dostęp: 20.05.2012].
3  A. Skorupińska, Taryfy za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych- uwarunkowania prawne, materiały VII 
ogólnopolskiej konferencji szkoleniowej Wody opadowe- aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne, Abrys Sp. z o.o., Łódź 
2012, s. 21.
4  Art. 3, pkt 38 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.).
5  Art. 9, ust. 1, pkt 14 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. Nr 145).
6  Art. 2, pkt 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(Dz. U. z 2006 r. nr 123, poz. 858 z późn. zm.).
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fowych za odprowadzane ścieki opadowe i roztopowe. Podstawowy problem, który jest 
przedmiotem licznych orzeczeń sądowych, dotyczy możliwości uznania za powierzchnie 
zanieczyszczone o trwałej nawierzchni dachów. Wydaje się zatem konieczne doprecyzo-
wanie przepisów prawnych w tym zakresie przez ustawodawcę.

Podstawowe problemy zarządzania wodami opadowymi 
i roztopowymi na terenach zurbanizowanych

Zjawiska opadu deszczu i  śniegu związane są z naturalnym cyklem obiegu wody 
w przyrodzie. Na terenach nienaruszonych działalnością człowieka wody opadowe spły-
wają po powierzchni lub wsiąkają w podłoże, tworząc naturalne cieki wodne, następnie 
wody te parują do atmosfery i ponownie pojawiają się w postaci opadów atmosferycznych. 
Zarządzanie spływem wód opadowych na terenach zurbanizowanych to podejmowanie 
decyzji o sposobach rozwiązań technologicznych, organizacyjnych i prawnych przyjmo-
wanych na etapie planowania, projektowania oraz eksploatacji urządzeń odbierających, 
gromadzących i odprowadzających wody deszczowe lub roztopowe z ulic i powierzchni 
utwardzonych w jednostkach osadniczych7.

Jednym z podstawowych elementów, który w znaczącym stopniu został zmieniony 
na terenach zurbanizowanych jest cykl hydrologiczny. Obserwowane na terenach miast 
bardzo głębokie przekształcenia cyklu obiegu wody, wynikają przede wszystkim z zabu-
rzenia retencji wód opadowych. W drugiej połowie XX wieku nastąpił intensywny rozwój 
budownictwa przemysłowego i mieszkaniowego. Budowa i rozbudowa osiedli, dróg, par-
kingów i innych elementów infrastruktury wiąże się z pokrywaniem dużych fragmentów 
terenu betonem i asfaltem. Intensywny wzrost powierzchni zagospodarowanych z wyko-
rzystaniem nieprzepuszczalnych materiałów jest przyczyną obniżenia zdolności retencjo-
nowania  wód opadowych i odpowiada zarówno za wzrost zdarzeń ekstremalnych typu 
powodzie miejskie, jak i jest przyczyną długotrwałych susz hydrologicznych8.

W latach 2002 i 2011, jak wynika z danych przedstawionych w tabeli 1 udział terenów 
zabudowanych i zurbanizowanych w strukturze użytków gruntowych w województwie 
śląskim wzrósł prawie o 2,8%.

Uszczelnienie powierzchni terenów zurbanizowanych, w momencie wystąpienia opa-
dów o natężeniu przekraczającym natężenie deszczu miarodajnego, wywołując szybki 
spływ dużej ilości wód opadowych, powoduje podtapianie ulic, piwnic i innych obiektów. 
Ma to miejsce szczególnie często na obszarach, na których nie ma kanalizacji ogólno-
spławnej czy deszczowej, choć podtopienia zdarzają się również na terenach, gdzie taka 
sieć już istnieje. Konieczna jest zatem modernizacja istniejącej kanalizacji deszczowej 
i jej dostosowanie do aktualnych potrzeb oraz poszukiwanie alternatywnych sposobów 
wykorzystania i zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenach zurbani-
zowanych.

7  H. Bylka, Zarządzanie wodami opadowymi, „Przegląd Komunalny” 2001, nr 5, E-czytelnia,  
http://archiwum.komunalny.home.pl/archiwum/index.php?mod=tekst&id=12912 [dostęp: 20.05.2012].
8  M. Stolarska, T. Urzędowicz, Modelowy system zrównoważonego zarządzania wodą opadową na terenach miejskich – 
Łódź i Birmingham, materiały VII ogólnopolskiej konferencji szkoleniowej Wody opadowe- aspekty prawne, ekonomiczne 
i techniczne, Abrys Sp. z o.o., Łódź 2012, s. 72.
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Tabela 1 
Struktura użytków gruntowych w województwie śląskim w latach 2002, 2006, 2011 
(w ha i w %)

Struktura 
gruntów

Użytki 
rolne

Grunty leśne  
oraz zadrze-
wione i za-
krzewione

Grunty 
zabudowane 
i zurbanizo-

wane

Grunty pod 
wodami

Użytki 
ekolo-
giczne

Nieużytki
Tereny 
różne

2002 rok
ha 673 634 397 389 111259 19617 200 16219 8619
% 54,90 32,40 9,10 1,60 0,02 1,30 0,70

2006 rok
h 654784 406194 132161 18151 382 15473 6312
% 53,10 32,90 10,70 1,50 0,03 1,30 0,50

2011 rok
h 636894 410260 146608 18239 413 14787 5207
% 51,70 33,30 11,90 1,50 0,03 1,20 0,40

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Analiza struktury własności i sposobu użytkowania gruntów, 
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 2011, s. 37-38. 
http://www.slaskie.pl/zalaczniki/2011/06/02/1306999584/1306999675.pdf [dostęp: 20.05.2012].

Badania przeprowadzone w styczniu 2012 roku przez Katedrę Zarządzania Ochroną 
Środowiska Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, dotyczące rozwoju rynku dóbr 
i usług ekologicznych, obejmujące swoim zakresem również działania gmin w obszarze 
kanalizacji deszczowej wskazały, iż większość z 33 ankietowanych gmin miejskich i miej-
sko-wiejskich województwa śląskiego uważa problem zarządzania wodami opadowymi 
na swoim terenie za zadanie priorytetowe, bardzo ważne lub ważne. Zaledwie 7 z bada-
nych jednostek uznało je za zadania o mniejszym znaczeniu - drugorzędne lub tylko dość 
ważne.

Jednocześnie prawie połowa ankietowanych gmin, uważa że działania w zakresie roz-
woju kanalizacji deszczowej na ich terenie są na średnim poziomie zaawansowania. Dzie-
sięć z pośród badanych jednostek, działania w zakresie rozwoju kanalizacji deszczowej 
uznało za początkujące lub pilotażowe. Zaledwie 5 z 33 badanych gmin uznało, iż na ich 
terenie, działania z zakresu kanalizacji deszczowej są bardzo zaawansowane. Do jedno-
stek tych należą miasta: Tychy, Dąbrowa Górnicza, Żory, Cieszyn i Lędziny.  

Kolejnym problemem związanym z zarządzaniem wodami opadowymi na terenach 
zurbanizowanych jest ich zanieczyszczenie. Stosunkowo czysta woda deszczowa, po 
przepłynięciu przez powierzchnie nieprzepuszczalne terenów miejskich, staje się silnie 
zanieczyszczonym ściekiem. Brak odpowiedniego oczyszczania wód opadowych i rozto-
powych i ich wprowadzanie w stanie nieoczyszczonym do rzek czy jezior skutkuje nie-
wywiązaniem się z głównego celu środowiskowego określonego w Ramowej Dyrektywie 
Wodnej (RDW 200/60/UE), czyli zapewnienia dobrego stanu wód, co pociąga za sobą 
możliwość nałożenia na Polskę wysokich kar. Dodatkową ceną za szybkie odprowadzanie 
wód z terenów zurbanizowanych jest ich przesuszenie. Ograniczona infiltracja oraz obni-
żający się poziom wód gruntowych uniemożliwia rozwój roślinności, przyczynia się do 
obniżenia bioróżnorodności i degradacji ekosystemów miejskich.  Susza hydrologiczna na 
terenach miejskich powoduje ponadto  powstanie niekorzystnego mikroklimatu, zwięk-
szającego prawdopodobieństwo zachorowań na schorzenia górnych dróg oddechowych 
i alergii. 
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Opłaty za wody opadowe i roztopowe

Jednym z podstawowych problemów związanych zarządzaniem wodami opadowymi 
i roztopowymi jest pozyskiwanie środków finansowych na budowę, rozbudowę i moder-
nizację sieci kanalizacji deszczowej, oczyszczanie ścieków opadowych i roztopowych 
oraz poszukiwania alternatywnych sposobów ich zagospodarowania. 

Badania przeprowadzone w 33 gminach miejskich i miejsko-wiejskich województwa 
śląskiego wskazały, iż większość ankietowanych jednostek jest w trakcie realizacji lub 
planuje inwestycje związane z kanalizacją deszczową na swoim terenie. Podstawowym 
źródłem finansowania inwestycji w tym zakresie są własne środki budżetowe gmin, co nie 
jest w pełni zgodne z wytycznymi Unii Europejskiej.

Polska polityka ekologiczna opiera się na 11 regułach, z których podstawową jest zasa-
da zrównoważonego rozwoju, zaś istotną zasadą jest założenie „zanieczyszczający płaci” 
oraz reguła ”zwrotu kosztów usług wodnych”. Wynikają one z zapisów zawartych w Ra-
mowej Dyrektywie Wodnej. Jak wynika z Dyrektywy, koszty usług wodnych obejmują 

Wykres 1 
Opinie w sprawie poziomu zaawansowania oraz miejsca w hierarchii ważności 
działań w zakresie kanalizacji deszczowej w gminach miejskich i miejsko-wiejskich 
Województwa Śląskiego

Na jakim poziomie zaawansowania w Państwa  gminie/
mieście według Państwa opinii są działania w zakresie 

rozwoju dóbr i usług ekologicznych dotyczące kanalizacji 
deszczowej?

Na jakim poziomie hierarchii ważności w Państwa opinii 
pozycjonowane jest zagadnienie zarządzania wodami 

opadowymi (kanalizacji deszczowej) w Państwa gminie/
mieście?

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych Rozwój rynku dóbr i usług ekologicznych 
w warunkach gospodarki polskiej, realizowanych przez Katedrę Zarządzania Ochroną Środowiska UE 
w Katowicach, 2012.
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koszty operatorów świadczących usługi wodne (koszty kapitałowe oraz koszty operacyjne 
eksploatacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych), koszty ekologiczne wynikające 
z wielkości strat spowodowanych przez zanieczyszczenia zasobów wodnych oraz koszty 
zasobowe, wynikające z utraty pewnych możliwości na skutek eksploatacji zasobów wod-
nych, przekraczającej zdolność do ich samoodtwarzania (obejmują one między innymi 
koszty poniesione na zwiększenie retencji)9. Przytoczone wyżej zasady i reguły znalazły 
swoje odzwierciedlenie w Projekcie Polityki Wodnej Państwa do roku 2030 (z uwzględ-
nieniem etapu 2016)10.

Zgodnie z II Polityką Ekologiczną Państwa, podstawowymi instrumentami stymulują-
cymi racjonalizację zużycia wody oraz ilości i jakości odprowadzanych ścieków powin-
na być cena usług wodociągowych i kanalizacyjnych odzwierciedlająca realną wartość 
wody, łącznie z ochroną zasobów wodnych, w aspekcie samofinansowania się zakładów 
dostarczających wodę i odprowadzających ścieki (taryfy za usługi) i samofinansowania 

9  R. Miłaszewski, Opłaty za usługi wodne, „Przegląd Komunalny” 2005, nr 5, s. 46.
10   Projekt Polityki Wodnej Państwa do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, 
http://kzgw.gov.pl/files/file/Programy/PPWP2030/Projekt_Polityki_wodnej_panstwa_do_roku_2030_z_uwzglednieniem_
etapu_2016.pdf  [dostęp: 20.05.2012].

Wykres 2
Działalność inwestycyjna oraz źródła finansowania inwestycji w obszarze 
kanalizacji deszczowej na terenie gmin miejskich i miejsko-wiejskich  
Województwa Śląskiego

Czy realizują lub planują Państwo zadania inwestycyjne 
w obszarze kanalizacji deszczowej na terenie Państwa 

gminy/miasta?

Z jakich źródeł finansowania są realizowane lub z jakich 
źródeł finansowania planujecie Państwo realizować zadania 

inwestycyjne dotyczące kanalizacji deszczowej?

Źródło: jak w wykresie 1.
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się gospodarki wodnej (opłaty za szczególne korzystanie z wód). W przypadku odpro-
wadzania ścieków do kanalizacji opłaty taryfowe powinny być powiązane z kontrolą za-
nieczyszczeń u źródła ich powstawania i być uzależnione od odprowadzanego ładunku 
zanieczyszczeń11.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska stanowi, iż wprowa-
dzanie ścieków do wód i do ziemi w tym ścieków opadowych i roztopowych wiąże się 
z obowiązkiem ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska. Jednostkowa stawka opła-
ty za powierzchnie zanieczyszczone o trwałej nawierzchni, z których są wprowadzane do 
wód lub do ziemi wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy 
kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej,  została określona w  Rozporzą-
dzeniu Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie 
ze środowiska i kształtuje się na poziomie od 0,24 zł do 0,035 zł za m2 w zależności od 
rodzaju nawierzchni, jej przeznaczenia i położenia12.

Należy podkreślić, że opłaty za korzystanie ze środowiska są instrumentem o innym 
charakterze prawnym niż opłaty taryfowe za odprowadzane ścieki opadowe i roztopo-
we wprowadzane przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. Podstawą prawną 
do wprowadzania opłat taryfowych za odprowadzanie wód opadowych jest ustawa o za-
opatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków z dnia 17 lipca 2001 r.. Zgodnie z art. 26  
ust. 1 wspomnianej ustawy, rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe od-
prowadzanie ścieków są prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne 
z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości 
dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków. Ilość odprowadzonych ścieków ustala się 
na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych, a w  razie braku urządzeń pomiarowych 
ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie umowy. Zapis ten jednak odnosi 
się raczej do ścieków bytowych, gdyż trudno określić umowną ilość ścieków opadowych, 
która będzie stanowiła podstawę naliczania opłaty.

W czerwcu 2006 r. ukazało się rozporządzenie ministra budownictwa w sprawie okre-
ślania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Rozporządzenie to stanowi, że 
taryfy, w zależności od ich rodzaju i struktury, dla poszczególnych taryfowych grup od-
biorców zawierają m.in. cenę za jednostkę miary powierzchni zanieczyszczonej o trwałej 
nawierzchni, z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją deszczo-
wą13. Oznacza to, że wody opadowe trafiające do kanalizacji z dachów, parkingów itp. 
traktowane są jak ścieki, a więc za ich odprowadzanie przedsiębiorstwo wodociągowo-
-kanalizacyjne może żądać opłat.

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w wielu rejonach Polski wprowa-
dzają opłaty taryfowe za odprowadzanie wód opadowych z posesji. Sposób naliczania 
opłat taryfowych za wody opadowe i roztopowe jest jednak mało precyzyjny, budzi 
wiele wątpliwości i utrudnia praktyczne naliczanie taryf. W obecnym systemie orga-
nizacyjno-prawnym ustalenie wysokości opłat za wody opadowe wymaga wielu ana-
liz i prac, jak np. szczegółowej inwentaryzacji sieci kanalizacyjnej oraz powierzchni 
nieprzepuszczalnych podłączonych do systemu kanalizacji deszczowej. Wprowadzanie 

11  II Polityka Ekologiczna Państwa – dokument przyjęty przez Radę Ministrów w czerwcu 2000 r. i przez Sejm RP 
w sierpniu 2001 r.
12  Par. 5, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska  
(Dz. U. 2008 r. Nr 196 poz. 1217, z późn. zm.).
13  Art. 5, pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku 
o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. 
z 2006 r. Nr 127 poz. 886 z późn. zm).
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opłat taryfowych za wody opadowe i roztopowe budzi znaczny opór społeczny, a wpro-
wadzane opłaty  nazywane są często niesłusznie „podatkiem od deszczu”. W tabeli 2 
przedstawiono stawki taryf za odprowadzane wody opadowe i roztopowe obowiązujące  
w 17 polskich miastach. 

Tabela 2 
Ceny za wody opadowe i roztopowe w miastach (netto/brutto),  
dane na dzień 21.12.2011 (w PLN)

Lp. Miasto Obowiązu-
je od:

Przemysł Miesz-
kańcy Przemysł Miesz-

kańcy Przemysł Miesz-
kańcy

PLN m2/mc  
(netto/brutto)

PLN m2/rok  
(netto/brutto)

PLN m3/rok  
(netto/brutto)

1 Bolesławiec 01.01.2012 2,48/2,68 2,48/2,68

2 Siedlce 01.03.2011 2,93/3,16 2,93/3,16

3 Poznań 01.04.2011 3,91/4,22 3,91/4,22

4 Bytom 01.02.2012 4,50/4,86 4,50/4,86

5 Tarnowskie 
Góry 01.01.2012 5,06/5,46 5,06/5,46

6 Wołomin 01.03.2011 5,28/5,70 5,28/5,70

7 Tworóg 01.02.2011 0,95/1,03 0,95/1,03

8 Radom 01.01.2011 1,12/1,21

9 Trzebiatów 01.11.2011 1,38/1,49 1,38/1,49

10 Pleszew 01.02.2011 1,53/1,65 1,53/1,65

11 Bielsko-Biała 01.01.2012 6,74/7,28 3,80/4,10

12 Piła 01.03.2011 0,08/0,09 0,08/0,09

13 Piaseczno 01.07.2010 0,09/0,10 0,09/0,10

14 Jasło 01.02.2011 0,15/0,16 0,15/0,16

15 Turek 01.01.2012 0,22/0,24

16 Żory 01.04.2011 0,26/0,28 0,09/0,10

17 Koluszki 01.05.2011 0,33/0,36 0,33/0,36

Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Bujak, Wody opadowe i roztopowe. Wprowadzanie nowej taryfy, 
materiały prezentowane na VII ogólnopolskiej konferencji Wody opadowe – aspekty prawne, ekonomiczne 
i techniczne, Łódź, kwiecień 2012,  http://www.abrys.pl/uploads/media/D_Bujak_Doswiadczenia_z_wprowa-
dzenia_oplat.pdf [dostęp: 20.05.2012].

Alternatywne metody zagospodarowania wód opadowych

Zastosowanie zasady zrównoważonego rozwoju w gospodarce wodnej oznacza dą-
żenie do takiego zaspokojenia potrzeb związanych z wykorzystywaniem zasobów wod-
nych, aby nie uszczuplać dostępu przyszłym pokoleniom do tych zasobów, a jednocześnie 
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chronić ekosystemy wodne i od wody zależne w celu zachowania trwałości naturalnych 
procesów przyrodniczych.

Na terenach niezabudowanych woda opadowa infiltruje do gleby, tak że stan wód 
gruntowych zależny jest jedynie od czynników naturalnych, czyli od pory roku i pogody. 
Zabudowa oraz odprowadzanie wód deszczowych systemami kanalizacyjnymi doprowa-
dzają do obniżenia się wód gruntowych. Podstawową zasadą polityki w zakresie zago-
spodarowania wód opadowych powinno być zwiększenie zdolności retencyjnej terenów 
zurbanizowanych. Systemy odprowadzające wody opadowe i roztopowe, zgodnie z za-
sadami zrównoważonego, rozwoju określa się jako zrównoważone systemy drenażu. Ich 
zadaniem jest zagospodarowanie wód opadowych w celu spowolnienie ich spływu lub ich 
zagospodarowanie w miejscu powstania.  Zastosowanie systemów infiltracyjnych powo-
duje, iż woda z terenów zabudowanych zasila wody gruntowe. 

Zagospodarowanie wód deszczowych może być wykonane w najprostszy sposób po-
przez budowę naziemnych urządzeń rozsączania powierzchniowego, do których można 
zaliczyć np. rowy, niecki filtracyjne, zbiorniki retencyjno-filtracyjne, zbiorniki retencyjne, 
systemy hydrofitowe wykorzystujące roślinny repozycyjne.

Do metod rozsączania powierzchniowego należą również odpowiednio ukształtowane 
nawierzchnie z przesiąkliwych kostek brukowych, nawierzchnie szutrowe, szutrowo-tra-
wiaste, czy trawiaste. Warunkiem skuteczności tych metod jest jednak odpowiednio prze-
puszczalny grunt. Woda deszczowa może być również magazynowana w podziemnych 
zbiornikach, a następnie wykorzystywana do prania, spłukiwania toalet czy podlewania 
roślin, a jej nadmiar powstały przy nagłych opadach może być w kontrolowany sposób 
rozsączany do gruntu. Takie rozwiązania z powodzeniem są stosowane w budownictwie 
jednorodzinnym. Na terenach miejskich do podziemnych urządzeń, które są wykorzysty-
wane do rozsączania wody deszczowej można zaliczyć: studnie chłonne, rowy chłonne, 
przewody drenarskie, skrzynki i kanały rozsączające. Jednym z ciekawszych rozwiązań 
zrównoważonego zagospodarowania wód opadowych są dachy zielone. Dachy zielone 
zwane również ekodachami, czy dachami naturalnymi to układ wzajemnie powiązanych 
ze sobą warstw wraz z roślinnością znajdującą się na ich zewnętrznej powierzchni. Dachy 
zielone wpływają na redukcję negatywnych skutków urbanizacji dla środowiska natural-
nego – retencjonują wodę, pochłaniają toksyczne gazy i dostarczają tlen, chronią budynki 
przed degradacją na skutek oddziaływania różnic temperatur, poprawiają akustykę, wresz-
cie poprawiają komfort życia mieszkańców miast tworząc przestrzenie do kontaktów spo-
łecznych i rekreacji.

Podsumowanie 

Intensywne procesy urbanizacyjne powodują wzrost obciążeń wywieranych przez aglo-
meracje miejskie na środowisko. Degradacja ekosystemów miejskich przejawia się nie tylko 
w obniżeniu poziomu bioróżnorodności, zmianie walorów krajobrazowych, ale również po-
woduje degradację jakości zasobów wodnych. Jak wynika z dotychczasowych doświadczeń, 
gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi na terenach zurbanizowanych nie jest 
w pełni realizowane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Podstawowymi proble-
mami związanymi z zarządzaniem wodami opadowymi na terenach miejskich jest znaczne 
obniżenie zdolności retencjonowania i infiltracji wód opadowych, powodujące zalewanie 
powierzchni w trakcie deszczy nawalnych, długotrwałe susze hydrologiczne, znaczne za-
nieczyszczenie wód opadowych oraz brak środków finansowych na realizację zadań inwe-
stycyjnych w zakresie odprowadzania i retencjonowania wód opadowych i roztopowych 
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Bezpieczny i sprawnie działający system odprowadzania i zagospodarowania wód opado-
wych musi być oparty na połączonych ze sobą działaniach. Konieczne są zatem przemyślane 
i wspierane mechanizmami finansowymi rozwiązania systemowe. 

Budowa i modernizacja systemów kanalizacji deszczowej oraz oczyszczania ścieków 
opadowych wiąże się z poszukiwaniem dodatkowych źródeł  finansowania przeznaczo-
nych na realizację tych zadań.  Sytuacja ta może być rozwiązana poprzez wprowadzenie 
opłat taryfowych za odprowadzenie do kanalizacji deszczowej wód opadowych i roztopo-
wych, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, z których te wody są odprowadzane, 
zgodnie z zasadami „zwrotu kosztów usług wodnych” oraz „zanieczyszczający płaci”, 
wynikającymi z zapisów Ramowej Dyrektywy Wodnej. 

Nadal jednak brak jednoznacznych uregulowań prawnych, definiujących pojęcie ście-
ków opadowych i roztopowych oraz dotyczących możliwości pobierania opłat taryfowych 
za odprowadzane wody opadowe. Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych wy-
maga również zmiany podejścia  do zagadnień w zakresie kanalizacji deszczowej. Rozwią-
zaniem problemów zarządzania wodami opadowymi i roztopowymi na terenach miejskich 
może być  zastosowanie alternatywnych w stosunku do kanalizacji deszczowej, zgodnych 
z zasadami zrównoważonego rozwoju,  metod zagospodarowania wód opadowych. 
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Legal and Economic Aspects of Sustainable Rain Water  
and Snowmelt Water Management

Summary

Disturbance of the hydrological cycle in urban areas resulting from an increase in impervious 
surfaces and reduced capacity of rainwater and snowmelt water retention and the problem of their 
management are the key issues of water and sewage systems in cities. The paper discusses the basic 
problems of rainwater management in urban areas and the selected alternative methods of rainwater 
and snowmelt water management. Special attention was given to implementation of fees related to 
rain waters and snowmelt waters as implementation of the principle of “reimbursement for water 
services” and the “polluter pays” under the Water Framework Directive.

Key words: rainwater and snowmelt water, sustainable development, sewage system, urban areas.

JEL codes: Q25

Правовые и экономические аспекты устойчивого управления 
дождевыми и талыми водами

Резюме

Нарушение гидрологического цикла в городских районах, вытекающее из увеличения не-
проницаемых поверхностей и снижения способности удерживать дождевые и талые воды, 
а также проблема их использования – основные проблемы управления водоснабжением  
и канализацией в городах. В статье обсудили основные проблемы, вытекающие из управления 
дождевыми водами в городских районах, а также избранные альтернативные методы исполь-
зования дождевых и талых вод. Большое внимание обратили на вопрос о вводе оплат за до-
ждевые и талые воды в качестве осуществления принципа «возмещения затрат на услуги водо-
снабжения» и принципа «загрязнитель платит», вытекающих из Водной рамочной директивы.

Ключевые слова: дождевые и талые воды, устойчивое развитие, канализация, городские районы.

Коды JEL: Q25 
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EDUKACJA KONSUMENTÓW W ZAKRESIE  
WIEDZY O ŻYWNOŚCI JAKO PRZYCZYNEK  
DO ZRÓWNOWAŻONEJ KONSUMPCJI

Streszczenie

Celem zaprezentowanych w artykule badań jest identyfikacja opinii respondentów na temat 
edukacji konsumenckiej związanej z żywnością. Materiał źródłowy do analizy i wnioskowania sta-
nowiły informacje pierwotne uzyskane w badaniach ankietowych, przeprowadzonych w roku 2010 
na próbie 200 respondentów z województwa małopolskiego. Dobór próby do badań miał charakter 
kwotowy. Większość respondentów jest przekonana, że ich obecna wiedza o produktach żywno-
ściowych jest zaledwie dostateczna oraz że edukacja konsumencka o produktach żywnościowych 
jest w Polsce niewystarczająca. W związku z tym powinny być prowadzone kampanie edukacyjne 
mające na celu podniesienie stanu wiedzy i świadomości konsumenckiej w tym zakresie. Ponad po-
łowa respondentów uważa, że informacje podawane na opakowaniach produktów żywnościowych 
są zrozumiałe dla przeciętnych nabywców. Blisko połowa badanych uważa także, że nabywcy 
znają oznaczenia potwierdzające jakość oraz bezpieczeństwo produktów żywnościowych, wśród 
których największą znajomością cieszą się godło „Teraz Polska” oraz znak jakości „Q”. Spośród 
organizacji zajmujących się ochroną praw konsumenta najbardziej rozpoznawalne są Federacja 
Konsumentów oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jednak z porad tych instytu-
cji korzysta niewielki odsetek respondentów. Respondenci uważają także, iż działania edukacyjne 
skierowane do konsumentów powinny być prowadzone przede wszystkim przez takie podmioty, 
jak telewizja oraz szkoły.

Słowa kluczowe: edukacja konsumencka, produkty żywnościowe, zrównoważona konsumpcja.

Kody JEL: D18, P46, Q01

Wstęp

Istnieje wiele powodów, dla których rośnie znaczenie rozwoju edukacji konsumentów. 
Do najistotniejszych można zaliczyć fakt, iż ludność na świecie jest zainteresowana jak 
najszybszym rozwiązaniem problemów związanych z wytwarzaniem i konsumpcją zdro-
wej żywności, walką z głodem, sprawiedliwą wymianą międzynarodową, podniesieniem 
jakości życia i ochroną środowiska1. Samo zagadnienie edukacji konsumenckiej jest sze-
rokie i wieloaspektowe, dotyczy bowiem bardzo zróżnicowanych treści. Z powodu po-
wszechności nabywania i spożywania żywności, wydaje się, że podstawową kwestię sta-
nowi edukacja konsumencka w zakresie wiedzy o żywności. Można ją uznać za element 
składowy edukacji zmierzającej w kierunku zrównoważonej konsumpcji.

1  H. Jastrzębska-Smolaga, Współczesna edukacja konsumentów, (w:) A. Lewicka-Strzałecka, Edukacja konsumencka. 
Cele, instrumenty, dobre praktyki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, 
Warszawa 2006, s. 126.
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Wyzwania zrównoważonej konsumpcji

Trwała i zrównoważona konsumpcja stanowi odpowiednik trwałego i zrównoważone-
go rozwoju odniesiony do sfery spożycia. Jest to swego rodzaju koncepcja, w zakresie bu-
dowy społeczeństw, które szanują zasoby, by mogły z nich korzystać następne pokolenia 
i zachodzi w następujących płaszczyznach2:
 – ekonomicznej – ustalona zostaje właściwa proporcja pomiędzy konsumpcją bieżącą 

i przyszłą,
 – ekologicznej – maksymalizowana jest użyteczność konsumpcji przy zachowaniu uży-

teczności oraz jakości zasobów naturalnych,
 – społecznej – konsumpcja jest rozłożona względnie równo, tzn. jest dostępna dla wszyst-

kich ludzi niezależnie od czasu i przestrzeni w zakresie dóbr społecznie pożądanych,
 – psychologicznej – procesy konsumpcji przyczyniają się do wzrostu jakości życia,
 – demograficznej – uwarunkowania demograficzne nie stanowią trwałej bariery wzrostu 

konsumpcji,
 – przestrzennej – sposoby zaspokajania potrzeb nie naruszają ładu przestrzennego,
 – czasowej – wszystkie aspekty równoważenia konsumpcji są możliwe do zrealizowania 

w nieorganicznej czasowo przyszłości. 
Wyróżniki trwałej i zrównoważonej konsumpcji są wyrazem odpowiedzialności za 

rozwój świata, za przyszłe pokolenia, za ograniczone i często nieodnawialne zasoby przy-
rody. Jednak współcześni konsumenci poddawani są oddziaływaniu różnych systemów 
wartości i wzorców zachowań. Rodzi to dylematy, jak pogodzić postulaty zrównoważo-
nej, harmonijnej i odpowiedzialnej konsumpcji z działaniami promującymi hedonistyczny 
konsumpcjonizm3. Nie można nie zgodzić się z faktem, iż podstawę zrównoważonej kon-
sumpcji stanowi wyedukowane społeczeństwo. 

Istota edukacji konsumenckiej

Edukacja konsumencka to działalność informacyjno-doradcza dotycząca racjo-
nalizacji potrzeb, sposobów ich zaspokajania, zakupów oraz procesów związanych 
z wykorzystaniem i użytkowaniem posiadanych zasobów konsumpcyjnych. Wiąże się 
z umiejętnościami i wiedzą potrzebną do życia w społeczności konsumenckiej. Pomaga 
zrozumieć rolę jednostki w gospodarce rynkowej, jej potrzeby i daje szeroki pogląd 
na system gospodarczy. Celem edukacji jest z jednej strony aktywne oddziaływanie na 
motywy i postawy konsumentów we wszystkich fazach aktywności konsumenckiej jed-
nostki, z drugiej zaś podniesienie poziomu świadomości dotyczącej praw i obowiązków 
konsumentów, procesu decyzyjnego i szerokich następstw podejmowanych decyzji4. 
Proces edukacji konsumentów jest rozległy i powinien obejmować trzy obszary oddzia-
ływania (por. schemat 1).

2  M. Janoś-Kresło, Konsumpcja jako proces zaspokajania potrzeb, (w:) M. Janoś-Kresło, B. Mróz, Konsument i konsumpcja 
we współczesnej gospodarce, SGH, Warszawa 2006, s. 73-77.
3  B. Mróz, Nowe trendy w konsumpcji a koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu – perspektywa europejska, (w:)  
A. Dąbrowska, M. Janoś-Kresło, Konsument na rynku europejskim, IBRKK, Warszawa 2007, s. 179.
4  A. Dąbrowska, M. Janoś-Kresło, I. Ozimek, Ochrona i edukacja konsumentów we współczesnej gospodarce rynkowej, 
PWE, Warszawa 2005, s. 143.
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W obszarze wykształcania się określonego układu wartości i potrzeb konsumpcyjnych 
działania edukacyjne należy traktować jako narzędzie kształtowania potrzeb, co ma szcze-
gólny wpływ na zmianę nastawienia społeczeństwa do ekologii, czy też stanu posiadania. 
W obszarze konkretyzacji potrzeb edukacja powinna koncentrować się wokół działań ma-
jących na celu racjonalizację decyzji konsumpcyjnych. Z kolei w ostatnim obszarze final-
nej konsumpcji, powinna być wykorzystywana jako narzędzie służące racjonalizowaniu 
prowadzenia gospodarstwa domowego5.

Korzyści wynikające z edukacji konsumenckiej można obserwować zarówno w sto-
sunku do poszczególnych konsumentów, jak również w stosunku do całego społeczeń-
stwa. Wśród wyedukowanych konsumentów zauważa się nie tylko wykształcanie nowych 
postaw i umiejętności, zwiększających ich odpowiedzialność za podejmowane decyzje 
nabywcze, osiąganie satysfakcji z dokonywanych zakupów, lepsze i łatwiejsze dokonanie 
oceny jakości towaru, usług i ich związku z ceną, ale także chęć dochodzenia swoich 
praw konsumenckich oraz umiejętności zwracania się o pomoc lub informację do insty-
tucji i organizacji konsumenckich. Z kolei w odniesieniu do całego społeczeństwa daje 
się zauważyć wykształcanie się umiejętności rozumienia roli gospodarki rynkowej oraz 
wartości, takich jak zrównoważony rozwój, zdrowie, obywatelstwo, odpowiedzialność, 
solidarność6.

Edukacja ma pomóc w kształtowaniu postaw konsumentów i nabraniu przez nich do-
świadczenia do wykształcenia optymalnych wzorców zachowań na rynku, tak aby doko-
nany wybór chronił ich interesy ekonomiczne, zdrowie oraz bezpieczeństwo7. Edukacja 
konsumencka i programy informacyjne mogą obejmować m.in. tak ważne aspekty ochro-
ny konsumenta, jak:
 – zdrowie, wyżywienie, zapobieganie chorobom wywołanym przez nieodpowiednie ży-

wienie,
 – styl życia,
 – oznakowanie i bezpieczeństwo produktu,

5  A. Dąbrowska, M. Janoś-Kresło, Ochrona i edukacja konsumenta, (w:) M. Janoś-Kresło, B. Mróz, Konsument i konsump-
cja we współczesnej gospodarce, SGH, Warszawa 2006, s. 279.
6 A. Dąbrowska, B. Mróz, A. Zbierzchowska, Edukacja konsumencka elementem kształcenia ustawicznego – projekt Dolceta, 
„E-mentor” 2008, nr 1(23), http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/23/id/517 [dostęp: 08.05.2012].
7  A. Dąbrowska, M. Janoś-Kresło, I. Ozimek, Ochrona i edukacja konsumentów…, op. cit., s. 143.

Schemat 1
Obszary oddziaływania edukacji konsumenta

Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Dąbrowska, M. Janoś-Kresło, Ochrona i edukacja konsumenta, 
(w:) M. Janoś-Kresło, B. Mróz, Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce, SGH, Warszawa 2006, 
s. 279.
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 – dochodzenie roszczeń,
 – informacje o wadze i miarach, cenie, jakości, certyfikacji,
 – ekologię.

Edukacja konsumencka jest ściśle związana z przekazywaniem konsumentom różnego 
rodzaju informacji uświadamiających im wartości i potrzeby, a także pomocnych w wybo-
rze potrzeb i sposobów ich zaspokajania. Edukacja konsumencka prowadzona od najmłod-
szych lat, pozwala budować społeczeństwo odpowiedzialne, tzn. konsumenci są w stanie 
dokonać refleksji nad indywidualnymi wzorcami konsumpcji, przeanalizować ich wpływ 
na globalne społeczeństwo, środowisko i indywidualną jakość życia8.

Zapewnienie powszechnego dostępu do edukacji konsumenckiej poprzez wzrost wie-
dzy i świadomości konsumentów realizują rządowe i pozarządowe organizacje konsumenc-
kie, które współpracując z mediami, przekazują istotne z punktu widzenia społecznego 
informacje. Wiedza, która dociera w ten sposób do konsumentów staje się podstawowym 
elementem edukacji konsumentów. To stanowi z kolei podstawę ochrony konsumenta, 
ponieważ wszelkie rozwiązania, tak prawne, jak i instytucjonalne, działają tylko w takim 
zakresie, w jakim istnieją w świadomości podmiotów rynku, jakimi są konsumenci9.

Tylko wyedukowany konsument jest zdolny do podejmowania decyzji z uwzględnie-
niem zasady zrównoważonego rozwoju, kwestii zdrowotnych i ekonomicznych10. 

Uwagi metodyczne

Zasadniczym celem opracowania jest identyfikacja opinii respondentów w kwestii 
edukacji konsumenckiej dotyczącej żywności. Materiał empiryczny stanowiły informacje 
pierwotne uzyskane w badaniach ankietowych przeprowadzonych w 2010 r. Dobór próby 
do badań miał charakter kwotowy i oparty został na znajomości struktury populacji gene-
ralnej, za którą przyjęto mieszkańców województwa małopolskiego w wieku od 15. roku 
życia, według takich zmiennych jak płeć i wiek. W badaniu wzięło udział 200 osób, z czego 
jedną połowę stanowili mieszkańcy miast, zaś drugą połowę mieszkańcy wsi z wojewódz-
twa małopolskiego. 

Wyniki badań i dyskusja

Nabywanie i spożywanie żywności stanowi o zaspokajaniu najbardziej podstawowych 
potrzeb każdego człowieka. Są to najszybciej odnawiające się potrzeby, a ich zaspokajanie 
nie pozostaje bez wpływu na zdrowie i bezpieczeństwo nabywców. Fakt ten powoduje, 
iż wiedza konsumentów dotycząca produktów żywnościowych powinna być stosunkowo 
rozległa. Jednak nie jest to takie oczywiste i nie znajduje potwierdzenia w uzyskanych 
wynikach, ponieważ większość badanych wystawiła swojej wiedzy na ten temat ocenę 
dostateczną, a co dwudziesty badany uznał nawet, że jego zasoby wiadomości dotyczące 
żywności są niedostateczne. Niecałe 40% ma trochę lepsze zdanie o swojej wiedzy odno-
śnie żywności i ocenia ją jako dobrą, zaś tylko 4,5% uważa się za bardzo dobrze wyedu-
kowanych w tym zakresie (por. wykres 1).

8  A. Dąbrowska, B. Mróz, A. Zbierzchowska, Edukacja konsumencka…, op. cit.
9  A. Dąbrowska, M. Janoś-Kresło, Ochrona i edukacja…, op. cit., s. 281.
10  A. Dąbrowska, A. Zbierzchowska, E-edukacja konsumentów – realizacja w ramach projektu Dolceta, „E-mentor” 2008, 
nr 5(27), http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/27/id/600 [dostęp: 08.05.2012].
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Stan wiedzy konsumentów na temat produktów żywnościowych jest z jednej strony, 
efektem uczenia się poprzez zdobywanie doświadczenia, z drugiej zaś efektem szeroko ro-
zumianej edukacji, realizowanej przez różne podmioty z otoczenia konsumentów. Wobec 
powyższego respondenci zostali zapytani, czy edukacja konsumentów w obszarze wie-
dzy o produktach żywnościowych jest w Polsce na zadowalającym poziomie. W sumie  
blisko ¾ ankietowanych odpowiedziało, że „raczej nie” jest lub, że „nie” jest ona wystar-
czająca. Tylko 4% badanych jest przekonanych, że poziom wiedzy na temat produktów 
żywnościowych wśród rodzimych konsumentów jest odpowiedni, zaś co 10 respondent 
nie potrafił wyrazić swojej opinii na ten temat. Odpowiedzi respondentów wskazują jed-
nocześnie, iż w sumie prawie 80% z nich uważa za słuszne prowadzenie kampanii eduka-
cyjnych z zakresu wiedzy o produktach żywnościowych, przy 9,5% głosów respondentów 
raczej przeciwnych takim działaniom oświatowym (por. wykres 2).

Prawidłowy sposób znakowania produktów spożywczych jest niezwykle istotny 
z punktu widzenia ochrony zdrowia i życia konsumentów oraz ich interesów ekonomicz-
nych oraz stanowi także element edukacyjny11. Celem etykietowania artykułów spożyw-
czych jest zagwarantowanie konsumentom dostępu do kompletnych informacji na temat 
zawartości i składu produktów. Inne informacje mogą określać szczegóły dotyczące okre-

11  I. Ozimek, Bezpieczeństwo konsumentów na rynku żywności, (w:) A. Dąbrowska, M. Janoś-Kresło, Konsument na rynku 
europejskim, IBRKK, Warszawa 2007, s. 81.

Wykres 1 
Samoocena wiedzy respondentów na temat produktów żywnościowych (w %)

Źródło: badania własne.
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Wykres 2 
Opinie respondentów dotyczące zagadnień związanych z edukacją z zakresu wiedzy 
o produktach żywnościowych (w %)

Źródło: jak w wykresie 1.

ślonego aspektu produktu, np. jego pochodzenia lub metody wytwarzania12. Opakowa-
nie wraz z etykietą stanowi dla konsumentów podstawowe źródło wiedzy o produktach 
żywnościowych, aby mogli oni dokonywać świadomych wyborów. Większość responden-
tów (53,5%) zgadza się z opinią, że informacje podawane na opakowaniach produktów 
żywnościowych są zrozumiałe dla przeciętnego nabywcy, ale ponad 41% badanych jest 
przeciwnego zdania. Oznacza to, że jeśli informacje zawarte na opakowaniach mają peł-
nić funkcję edukacyjną, to muszą być komunikatywne, a więc same wcześniej powinny 
stać się przedmiotem edukacji, aby konsumenci nie mieli wątpliwości co do treści, jakie 
przekazują. Podobnie wygląda kwestia oznaczeń stosowanych przez producentów na opa-
kowaniach, których zadaniem jest potwierdzenie jakości oraz bezpieczeństwa produktu 
żywnościowego. W tym wypadku ponad 47% badanych podziela opinię, że oznaczenia te 
są zrozumiałe lub raczej zrozumiale dla przeciętnego nabywcy. Jednak ponad połowa ba-
danych ma odmienną opinię lub nie potrafi się jednoznacznie wypowiedzieć na ten temat 
(por. wykres 3). 

Aby bliżej przyjrzeć się problemowi poproszono respondentów o wskazanie znanych 
im oznaczeń umieszczanych na opakowaniach produktów żywnościowych potwierdzają-
cych ich jakość oraz bezpieczeństwo. Najbardziej rozpoznawalnymi symbolami jakości 
są znak „Teraz Polska” oraz znak jakości „Q”, wskazane odpowiednio przez 83,5% oraz 

12  Etykietowanie i pakowanie produktów, 
http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/index_pl.htm [dostęp: 08.05.2012].
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78,5% badanych. Co ciekawe, aż 61% respondentów zadeklarowało znajomość oznacze-
nia stosowanych przez producentów norm jakości ISO. Dobry wynik znajomości wśród 
respondentów uzyskał także znak Żywność Atestowana – 41,5%. Średnio co trzeci badany 
wskazał, że zna takie oznaczenia, jak: Ekoland, HACCP oraz znak PN. Co piąty badany 
zadeklarował znajomość znaku Poznaj Dobrą Żywność (por. wykres 4).

Podobnie pod względem kolejności, wygląda ranking sporządzony w ramach raportu 
UOKiK Konsumentów portret własny13 z roku 2007, z którego wynika, iż 67% respon-
dentów rozpoznaje znak „Teraz Polska”, a 55 % deklaruje znajomość znaku jakości „Q”. 
Z kolei z badań przeprowadzonych przez M. Ucherek14 w 2011 r. wynika, iż znajomość 
godła „Teraz Polska” deklaruje 45% badanych przez nią respondentów, znak „Poznaj 
Dobrą Żywność” – 32%, zaś znak jakości „Q” rozpoznaje już nieco mniej badanych, 
bo 27%.

Edukacja konsumentów to także znajomość przysługujących im praw i umiejętność 
korzystania z nich. Respondenci zostali zatem poproszeni o wskazanie znanych im insty-
tucji, które zajmują się ochroną konsumentów. Na podstawie otrzymanych wyników ba-
dania można stwierdzić, iż najbardziej rozpoznawalnymi organizacjami są Federacja Kon-
sumentów (71,5% wskazań) oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (68,5% 

13  Konsumentów portret własny – raport z badania, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2007, s. 17.
14  M. Ucherek, Opakowanie produktu istotnym elementem w realizacji polityki ochrony konsumenta, „Marketing i Rynek” 
2012, nr 4, s. 35-36.

Wykres 3 
Opinie respondentów dotyczące zagadnień związanych z informacjami podawanymi 
przez producentów na opakowaniach produktów żywnościowych (w %)

Źródło: jak w wykresie 1.
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Wykres 4 
Deklaracje respondentów dotyczące znajomości oznaczeń na opakowaniach 
produktów żywnościowych potwierdzających ich jakość oraz bezpieczeństwo 
(znajomość wspomagana, w %)*

* Wskazania nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.
Źródło: jak w wykresie 1.

wskazań). Najmniej znana respondentom jest instytucja powiatowego (miejskiego) rzecz-
nika konsumentów (17,5% wskazań). Tylko niewielki odsetek badanych zadeklarował, 
że kiedykolwiek zwracał się do jakiejkolwiek instytucji zajmującej się ochroną praw 
konsumenta. Jeżeli respondenci poszukiwali informacji lub porady, zwracali się przede 
wszystkim do Federacji Konsumentów lub do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów (po 4,5% wskazań), rzadziej do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów 
(3% wskazań) – por. wykres 5. Otrzymane wyniki pokrywają się częściowo z wynikami 
badań zawartych we wspomnianym już raporcie Konsumentów portret własny15, z którego 
wynika, że najbardziej znana wśród konsumentów jest Federacja Konsumentów, z którą 
zetknęło się 61% badanych. UOKiK zna połowa badanych, a powiatowego (miejskiego) 
rzecznika konsumentów i Stowarzyszenie Konsumentów Polskich już znacznie mniej, 
bo około co czwarty respondent. Z kolei Konsumencki Instytut Jakości jest znany 11% 
respondentów. Zaledwie 6% ankietowanych w badaniu UOKiK zadeklarowało, że kie-
dykolwiek zwracało się do którejś z instytucji chroniącej prawa konsumenta. Najczęściej 
zwracali się oni do Federacji Konsumentów oraz powiatowego (miejskiego) rzecznika 
konsumentów. Nieco mniej konsumentów zwróciło się do UOKiK, oraz Stowarzyszenia 
Konsumentów Polskich.

15  Konsumentów portret własny…, op. cit., s. 42.
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Przejawem respektowania prawa konsumenta do edukacji powinno być wprowadzenie 
wiedzy konsumenckiej do programów szkolnych, przekazywanie tej wiedzy w mediach 
oraz wspieranie działań edukacyjnych prowadzonych przez organizacje konsumenckie16. 
To założenie pokrywa się z opiniami respondentów. Według blisko 60% respondentów, 
telewizja jest najlepszym medium do prowadzenia działań edukacyjnych skierowanych do 
konsumentów. Największymi zaletami programów telewizyjnych jest łatwy dostęp oraz 
atrakcyjność przekazu. Respondenci uważają także, iż najodpowiedniejszą instytucją, któ-
ra powinna prowadzić działania o charakterze edukacyjnym jest szkoła. Odzwierciedla 
to ich przekonanie, że edukacja konsumencka powinna zaczynać się już we wczesnych 
latach życia każdego człowieka. średnio ok. ¼ respondentów uznała za dobre medium do 
prowadzenia działań na rzecz edukacji konsumentów prasę oraz radio. Mniejsze znaczenie 
respondenci przypisują Internetowi (por. wykres 6). Uzyskany wynik pokazuje, iż samo-
dzielne poszukiwanie informacji może być dla respondentów czasochłonne, a dodatko-
wym problemem jest „rozproszenie” informacji pomiędzy różnymi instytucjami. Dlatego 
słuszna jest idea tworzenia portali edukacyjnych dla konsumentów, chociażby takich jak 
DOLCETA17.

16  A. Lewicka-Strzałecka, O naturze praw konsumenckich, w szczególności o prawie konsumentów do edukacji, (w:) 
A. Lewicka-Strzałecka, Edukacja konsumencka. Cele, instrumenty, dobre praktyki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły 
Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2006, s. 30.
17  DOLCETA to akronim utworzony od nazwy Development of Online Consumer Education Tools for Adults. 

Wykres 5 
Deklarowana przez respondentów znajomość i korzystanie z porad instytucji 
zajmujących się ochroną konsumentów (znajomość wspomagana, w %)

* Wskazania nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź
Źródło: jak w wykresie 1.
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Wykres 6 
Opinia respondentów na temat podmiotów, które powinny prowadzić działania 
edukacyjne (w %)

* Wskazania nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.
Źródło: jak w wykresie 1.

Podsumowanie

Edukacja konsumencka w zakresie wiedzy o żywności jest procesem, co oznacza, że 
musi być prowadzona w sposób ciągły i systematyczny. Wiedza o żywności ma pomóc kon-
sumentom w kształtowaniu określonych postaw oraz wzorców zachowań rynkowych, aby 
dokonywane przez nich wybory i zakupy nie wpływały negatywnie na ich zdrowie, bezpie-
czeństwo oraz interesy ekonomiczne. Edukację w zakresie wiedzy o żywności można uznać 
za elementarną składową edukacji zmierzającej w kierunku zrównoważonej konsumpcji. 

Na podstawie analizy otrzymanych wyników badań można stwierdzić, iż większość 
respondentów jest przekonana, że ich obecna wiedza o produktach żywnościowych jest 
zaledwie dostateczna. Większość badanych uważa także, iż edukacja konsumencka o pro-
duktach żywnościowych jest w Polsce niewystarczająca oraz że w związku z tym powinny 
być prowadzone kampanie edukacyjne mające na celu podniesienie stanu wiedzy i świa-
domości konsumenckiej w tym zakresie. 

Opakowanie stanowi dla konsumentów podstawowe źródło wiedzy o produktach żyw-
nościowych. Dlatego informacje, które zawiera jego etykieta muszą być przystępne dla 
przeciętnego nabywcy. Takie zdanie podziela ponad połowa respondentów, wyrażając 
opinię, że informacje podawane na opakowaniach produktów żywnościowych są obecnie 
zrozumiałe dla nabywców. Blisko połowa badanych uważa także, że nabywcy znają ozna-
czenia potwierdzające jakość oraz bezpieczeństwo produktów żywnościowych, wśród 
których najbardziej rozpoznawalnymi są godło „Teraz Polska” oraz znak jakości „Q”. 
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Wskaźniki znajomości organizacji zajmujących się ochroną praw konsumentów są 
wśród respondentów wysokie, szczególnie w przypadku Federacji Konsumentów oraz 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jednak z porad tych instytucji korzysta 
niewielki odsetek badanych. Respondenci uważają także, iż działania edukacyjne skiero-
wane do konsumentów powinny być prowadzone przede wszystkim przez takie podmioty, 
jak telewizja oraz szkoły. 
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Consumer Education in Terms of Knowledge about Food  
as a Contribution to Sustainable Consumption

Summary

The aim of this study was to identify opinions of respondents on the subject matter of consumer 
education related to food. The problem, which is the subject of the article, was elaborated on the 
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basis of primary information derived from a survey research. The survey was conducted in 2010. 
The questionnaire was completed by 200 respondents form Małopolskie Voivodeship. Quota was 
sampling for the research. Most respondents believe that their current knowledge about food prod-
ucts is sufficient but the consumer education about food products in Poland is insufficient. There-
fore, there should be carried out education campaigns to raise knowledge and consumer awareness 
in this regard. Over half of respondents considered that information provided on food packages is 
understandable to the average purchaser. Nearly half of the respondents also considered that buyers 
know the signs confirming the quality and safety of food products, among which the most popular 
is the emblem “Teraz Polska” (Poland: Now) and the quality mark “Q”. Among the organisations 
involved in the protection of consumer rights for the most recognisable are the Consumer Federa-
tion and the Office of Competition and Consumer Protection. However, advice of these institutions 
is used by a small percentage of respondents. Respondents also believe that educational activities 
directed to consumers should be conducted primarily by such entities as television and schools.

Key words: consumer education, food products, sustainable consumption.

JEL codes: D18, P46, Q01

Обучение потребителей в области знаний о продуктах питания 
как вклад в устойчивое потребление

Резюме

Цель представленных в статье исследований – выявить мнения потребителей об обуче-
нии потребителей в области продуктов питания. Исходный материл для анализа и умозаклю-
чения представляла первичная информация, полученная в анкетных опросах, проведенных 
в 2010 году на выборке 200 респондентов из Малопольского воеводства. Семплирование 
для исследований имело квотовый характер. Большинство респондентов убеждены, что 
их настоящие знания о продуктах питания лишь достаточны и что обучение потребителей  
о продуктах питания в Польше недостаточно. В связи с этим должны проводиться образо-
вательные мероприятия, направленные на повышение уровня знаний и сознательности по-
требителей в этом отношении. Больше половины респондентов считают, что информация, 
указанная на упаковке продуктов питания, понятна для среднего покупателя. Почти поло-
вина обследуемых считает тоже, что покупатели знают маркировку, подтверждающую каче-
ство и безопасность продуктов питания, в числе которых наиболее узнаваемыми являются 
знак «Теперь Польша» и знак качества «Q». В числе организаций, занимающихся защитой 
потребительских прав, наиболее узнаваемыми являются Федерация потребителей и Управ-
ление по защите конкуренции и прав потребителей. Однако консультацией этих учреждений 
пользуется небольшая доля респондентов. Респонденты считают тоже, что образовательные 
действия, направленные на потребителей, должны осуществляться прежде всего такими 
субъектами, как телевидение и школы.

Ключевые слова: обучение потребителей, продукты питания, устойчивое потребление.

Коды JEL: D18, P46, Q01
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GOSPODAROWANIE BUDŻETEM CZASU  
PRZEZ WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA

Człowiek stał się nadczłowiekiem.[…] Lecz ten człowiek, obdarzony ludzką mocą, 
nie osiągnął poziomu nadludzkiego rozumu. W tym samym stopniu, w jakim wzrasta jego 
moc, staje się coraz bardziej nędznym człowiekiem.[…] Powinniśmy zdać sobie sprawę, 

że im bardziej stajemy się nadludzcy, tym bardziej stajemy się nieludzcy.
Albert Schweitzer

Streszczenie

Cel: Celem rozważań jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: czy presja konsumpcji dóbr 
wpływa na konsumpcję czasu?

Metodyka: Podstawę do prowadzonych w artykule rozważań stanowią wyniki autorskich ba-
dań sondażowych, które uzupełniono wnioskami z badań krajowych i międzynarodowych. 

Wyniki: Prezentowane wyniki badań wskazują, że współczesny człowiek, funkcjonujący 
w konsumpcyjnym społeczeństwie, jest narażony na jego negatywne oddziaływanie – wydłużanie 
czasu pracy.

Wnioski: Zrównoważona konsumpcja czasu jest możliwa, ale wymaga podjęcia zdecydowa-
nych działań mających na celu kreowanie egzystencji człowieka na skłonności do bycia, a nie po-
siadania.

Słowa kluczowe: konsumpcjonizm, konsumpcja czasu, czas pracy.

Kody JEL: D12

Wstęp

Od końca XIX wieku można obserwować wiele przeobrażeń w sferze gospodarczej 
i społecznej, których wynikiem jest powstanie kultury masowej społeczeństw industrial-
nych. Jedną z jej cech charakterystycznych jest coraz bardziej rzucające się w oczy zjawi-
sko konsumpcji, czyli nabywania i użytkowania czegoś1. 

Powszechny dobrobyt i obfitość dóbr wynikająca z nieustannie rosnącej liczby przed-
miotów materialnych wywołują obsesję na punkcie ich nabywania i gromadzenia. Ten 
neurotyczny wręcz pęd do konsumpcji potęguje wytwarzana i stymulowana przez marke-
ting żądza posiadania, której konsekwencją jest pragnienie zaspokojenia danej potrzeby 
jeszcze przed jej ujawnieniem się2. Konsumpcyjny styl życia jest dodatkowo wspierany 

1  Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, http://sjp.pwn.pl/szukaj/konsumpcja [dostęp: 30.04.2012].
2  A. Perchla-Włosik, Współczesny konsumpcjonizm, (w:) W. Patrzałek (red.), Kulturowe determinanty zachowań konsumenckich, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004.
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przez media, które kreują sztuczne potrzeby i przyczyniają się do upowszechnienia sche-
matów życia opartych na posiadaniu. Okazuje się jednak, że tak wytworzona konsumpcja 
nie prowadzi do nasycenia i zaspokojenia rozbudzonych potrzeb, a jedynie wywołuje dal-
sze dążenie do satysfakcji za pomocą konsumpcji w myśl stwierdzenia „mieć, coraz więcej 
mieć”. Prowadzi to do ukształtowania się syndromu wiecznie nienasyconego konsumenta, 
który nieustannie poszukuje nowych dóbr i wrażeń konsumpcyjnych3, jak również sprzyja 
rozwojowi konsumpcjonizmu, czyli kształtowaniu się postawy życiowej charakteryzują-
cej się nadmiernym przywiązaniem wagi do zdobywania dóbr materialnych4. 

Konsumpcjonizm zaczyna stanowić sens współczesnego ludzkiego życia w krajach 
rozwiniętych, gdyż życiowe marzenia i cele związane są przede wszystkim z poszukiwa-
niem i nabywaniem dóbr materialnych. Fakt ten dodatkowo pogłębia panująca w cywili-
zowanych społeczeństwach tendencja do oceny siebie i innych z punktu widzenia posia-
danych dóbr5, gdyż to one decydują o pozycji w hierarchii społecznej oraz odzwierciedlają 
materialną przewagę nad innymi ludźmi6. Porównanie siebie z innymi i otrzymany na tej 
podstawie wynik jest również podpowiedzią, czego człowiek potrzebuje7.

Dominująca w różnych sferach życia konsumpcja staje się zatem uświęconą wartością 
zglobalizowanego społeczeństwa, będącą jednocześnie realnym zagrożeniem dla niego ze 
względu na coraz bardziej uwidaczniający się materializm i groźbę popadnięcia w spiralę 
nadmiernego konsumpcjonizmu – tak zwany „kierat kapitalizmu”8 (por. rysunek 1). 

Skoro osiągnięcie określonej pozycji społecznej odzwierciedlają nagromadzone przed-
mioty, ich liczba i jakość, to aby je nabyć trzeba posiadać kapitał. Koniecznością staje 
się więc poświęcanie się pracy, gdyż to ona zapewnia dochód pozwalający mieć więcej. 
Zatrważające jest jednak to, że nie wystarcza chwilowe zwiększenie aktywności zapew-
niającej możliwość nabycia określonych dóbr, ponieważ w wielu przypadkach nie liczą 
się same dobra, a jedynie dostarczane za ich przyczyną odczucia i wrażenia9. Zmienność 
trendów i sezonowe mody wpływają na zmianę stylu życia i wyrażających je standardów, 
a to pociąga za sobą konieczność nabywania nowych produktów i sprzyja rozwojowi tak 
zwanej konsumpcji gadżetowej10. Trafnie komentuje to A.  Oz stwierdzając, że „większość 
moich znajomych pracuje ciężej, niż powinni, po to, żeby zarobić więcej pieniędzy, niż im 
naprawdę potrzeba, żeby kupować rzeczy, których tak naprawdę nie lubią”11.

Konsumpcja staje się więc współczesnym zbiorowym uzależnieniem społeczeństw 
państw rozwiniętych. Wśród symptomów charakteryzujących to zjawisko wyróżnić moż-
na: uczucie ciągłego niezadowolenia, znużenie i frustracje dnia codziennego, niepokój, 
pustkę i rosnące nienasycenie wynikające z poczucia braku czegoś oraz idącą za tym 

3  J. Baudrillard, Społeczeństwo konsumpcyjne, jego mity i struktury, Wydawnictwo Sic!, Warszawa, 2006, s. 63-72.
4  Słownik…, op. cit. 
5  D. Kiełczewski, Przedsiębiorstwo a kształtowanie proekologicznych wzorców konsumpcji, (w:) A. Wasiak, G. Dobrzański 
(red.), Zrównoważony rozwój w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 
2005.
6  T. Veblen, Teoria klasy próżniaczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1971. 
7  T. Sedláček, Siódmego dnia odpocznij, „Forum” 2012, nr 14/15, s. 5.
8  M. Kistowski, Regionalny model zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska Polski a strategie rozwoju województw, 
Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Gdańsk-Poznań 2003, s. 67-68.
9  W. Wątroba, Społeczeństwo konsumpcyjne w dobie globalizacji, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2006.
10  K. Plażyk, Dekonsumpcja, ekologizacja i zrównoważona konsumpcja jako przeciwwaga dla konsumpcjonizmu, Materiały 
Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2011, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie, Kraków 
2011, s. 991.
11  C. Bywalec, Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 162.
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skłonność do kupowania, co może prowadzić do zakupoholizmu12, jak również perma-
nentnego zadłużania się, pogorszenia relacji z otoczeniem, nieustannego pośpiechu, zmę-
czenia i wypalenia, a także pracoholizmu. 

Dlatego też, ze względu na coraz powszechniejszy przymus konsumpcji ważne wyda-
je się przyjrzenie, jak współczesny człowiek gospodaruje swoim czasem (życiem). Czy 
presja konsumpcji dóbr wpływa na konsumpcję czasu? Poszukiwanie odpowiedzi na to 
pytanie stanowi cel niniejszych rozważań.

Gospodarowanie czasem w epoce konsumpcjonizmu

Możliwość nabywania dóbr i poddanie się wszechobecnej konsumpcji jest możliwe 
dzięki korzyściom uzyskiwanym ze świadczenia pracy. Konsumpcjonizm powoduje za-

12  Jak pokazują badania TNS OBOP, aż 85% Polaków jest codziennie zestresowanych i 7% z nich próbuje rozwiązać ten 
problem udając się na zakupy – Sondaż: 85 proc. Polaków jest codziennie zestresowanych, PAP,  
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,10280495,Sondaz__85_proc__Polakow_jest_codziennie_
zestresowanych.html  [dostęp: 13.03.2012].

Rysunek 1  
„Kierat kapitalizmu”

Źródło: M. Kistowski, Regionalny model zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska Polski a strategie 
rozwoju województw, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Gdańsk-Poznań 2003, s. 68.
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tem, że w ostatnich latach zauważalna staje się swoista inwazja pracy na życie osobiste 
człowieka. Coraz częściej praca dominuje w dziennym budżecie czasu skracając jego inne 
aktywności życiowe lub całkowicie je eliminując. A przecież już w około 900 r. n.e. Alfred 
Wielki – książę Essex wprowadził podział dnia na trzy aktywności – pracę, odpoczynek 
i modlitwę (którą później zastąpiono rozrywką)13. Podejście takie wynika z harmonii wi-
docznej w środowisku naturalnym, gdzie wszystko ma swoje miejsce i czas i jest powią-
zane z trybem dnia i nocy, a także pór roku. 

Jednak nacisk na zróżnicowanie komponentów ludzkiego życia można zauważyć także 
w aktualnie obowiązujących przepisach Kodeksu Pracy. Biorąc pod uwagę tygodniowy 
rozkład aktywności człowieka czas pracy nie powinien przekraczać 40 godzin (por. wy-
kres 1). 

Przepisy jasno wskazują, że w każdym tygodniu pracownik powinien mieć do wła-
snej dyspozycji 128 godzin, które może przeznaczyć na czynności pozazawodowe, takie 
jak: odpoczynek zapewniający regenerację sił i energii zużytej w procesie pracy, kontakty 

13  B. Skowron-Mielnik, Zarządzanie czasem pracy w przedsiębiorstwie. Podstawy elastycznego kształtowania czasu pracy, 
Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2001, s. 19.

Wykres 1
Tygodniowy rozkład czasu według Kodeksu Pracy (w godzinach)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: art. 129 §1, art. 133 Kodeksu Pracy, stan prawny na 1 stycznia 
2012 r.
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z rodziną i znajomymi, obowiązki domowe, realizację własnych marzeń i pasji, sport, 
rozrywkę itp. 

Okazuje się jednak, że nie wszyscy Polacy racjonalnie podchodzą do konsumpcji 
swojego życia. Wprawdzie badania międzynarodowe, które przeprowadzono na zlecenie 
OECD14, wskazują, że Polacy pracując średnio 40,6 godzin tygodniowo tylko nieznacznie 
przekraczają wskazania Kodeksu Pracy. Jednak zaliczenie Polaków do grona narodów 
najbardziej zapracowanych15 oraz zestresowanych16 wskazuje, że nie należy bagatelizo-
wać ich gospodarowania czasem. 

Wagę problemu konsumpcji czasu podkreśla również fakt, że Polacy traktują pracę 
jako wartość autoteliczną i instrumentalną. Wyniki badań na temat Stosunku Polaków do 
pracy i pracowitości przeprowadzone przez Centrum Badania Opinii Społecznej w 2011 
roku  wskazują, że zauważalny jest swoisty etos pracy i traktowanie jej jako warunku 
osiągania sukcesów w życiu17, jak również środka zapewniającego korzyści materialne18. 
Takie podejście powoduje, że Polacy dość chętnie wydłużają czas poświęcany pracy, co 
w efekcie skraca czas, który mogą przeznaczyć na aktywność pozazawodową. Potwier-
dzeniem tej tendencji są wyniki badań sondażowych przeprowadzone przez Rynekpracy.pl 
z 2009 roku wskazujące, że do pracy po godzinach przynajmniej raz w tygodniu przyznaje 
się aż 64% Polaków, a 26% z nich stanowią osoby codziennie spędzające więcej czasu niż 
wynika to z ich umowy o pracę19.

Biorąc to pod uwagę można stwierdzić, że konsumpcjonizm wyraźnie odciska piętno 
na podejściu do komponentów życia człowieka i gloryfikuje jeden z nich – pracę. Wydaje 
się więc, że warto sprawdzić, czy Polacy dostrzegają tę dominację działalności zawodowej 
w swoim życiu i jak oceniają tę sytuację?

Wyniki badań pilotażowych na temat konsumpcji czasu

W poszukiwaniu odpowiedzi na tak postawione pytanie w kwietniu 2012 roku prze-
prowadzono badania pilotażowe. Podstawą do wzięcia w nich udziału było prowadzenie 
aktywnego życia zawodowego przez ankietowanego. Do analizy zakwalifikowano kwe-
stionariusze spełniające ten warunek – w sumie 77 sztuk. Wypełniły je osoby pracujące na 
etacie (70 osób) oraz prowadzące własną działalność (7 osób).

Wśród respondentów prawie połowę (48%) stanowią osoby wchodzące w świat pracy 
po ukończeniu nauki w wieku 21-25 lat, tym samym jeszcze pozbawione są określonych 
nawyków, które nabywają pracownicy o długim stażu pracy. W dalszej kolejności są oso-
by w wieku 26-30 lat i 36-40 lat (oba przedziały wiekowe reprezentuje po 13%), a następ-
nie 31-35 lat i 41-45 lat (w obu grupach wiekowych znajduje się po 9% ankietowanych).  
Pozostałe osoby stanowią grupę uczestników badań w wieku 46-55 lat (8%), natomiast 
1% to reprezentanci przedziału wiekowego poniżej 21 lat. Stosunek kobiet do mężczyzn 
w ogólnej liczbie ankietowanych wskazuje na 68% kobiet i 32% mężczyzn.

14  OECD, StatExtracts, http://stats.oecd.org/index.aspx [dostęp: 28.08.2011].
15  Ibidem.
16  A. Strojek, Stres – nowy współpracownik, Gazetapraca.pl za: Rynekpracy.pl,  
http://gazetapraca.pl/gazetapraca/1,90442,10059895,Polak_w_duzym_stresie.html [dostęp: 29.10.2011].
17  Stosunek Polaków do pracy i pracowitości, BS/38/2011, CBOS, Warszawa 2011, s. 6.
18  Tanże, op. cit., s. 7.
19  Praca po godzinach, Redakcja Rynekpracy.pl, http://biznes.interia.pl/news/praca-po-godzinach,1382233 [dostęp: 
29.08.2011].
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W przeprowadzonym badaniu respondenci w większości oświadczają, że w pracy spę-
dzają 8 godzin (62%). Nieliczni poświęcają pracy mniej niż 8 godzin dziennie (4%). Nato-
miast aż 34% ankietowanych przyznało się, że ich przeciętny dzień pracy jest dłuższy niż 
to przewiduje Kodeks Pracy i wynosi od 8,5 do 16 godzin, przy czym dominujące wskaza-
nie to 11 godzin pracy na dobę. Tę wzmożoną aktywność zawodową deklaruje aż połowa 
uczestniczących w badaniu kobiet i prawie jedna trzecia ankietowanych mężczyzn. Zda-
nie takie w większości wyrażają osoby w przedziale wiekowym 21-30 lat (58%), a wiec 
rozpoczynające swoją karierę zawodową i będące na tak zwanym „dorobku”. Pozostałe 
osoby to w 19% reprezentanci w wieku 31-40 lat i 23% to mające 41-55 lat.

Biorąc pod uwagę długość przeciętnego dnia pracy, aż 61% ankietowanych stwierdza, 
że ich czas pracy jest za długi (por. wykres 2). Co ciekawe w grupie tej nie znalazły się 
wszystkie osoby pracujące dłużej niż 8 godzin dziennie, a jedynie 69% spośród deklarują-
cych wydłużony dzień pracy. 

Ponad jedna piąta spośród ankietowanych deklaruje (22%), że jej czas pracy jest za 
długi, co nie pozwala na zachowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywat-
nym.  Wartość ta zachowuje taką samą proporcję w odniesieniu zarówno do kobiet, jak 
i mężczyzn (biorąc pod uwagę ogólną liczbę uczestniczących w badaniu kobiet i ogólną 
liczbę mężczyzn). Natomiast z punktu widzenia wieku głosy respondentów w większości 

Wykres 2 
Odpowiedzi respondentów na pytanie: „Jak Pani/Pan ocenia swój czas pracy?” 
(w %)

* Wskazania respondentów nie sumują się, ponieważ istniała możliwość wyboru kilku odpowiedzi.
Źródło: opracowano na podstawie badań własnych.
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rozłożyły się pomiędzy przedziały wiekowe 21-30 lat i 41-50 lat. W grupie ankietowanych 
oceniających swój czas pracy jako za długi znalazło się 46% spośród osób, które pracują 
więcej niż 8 godzin, pozostałe osoby to pracownicy realizujący działalność zawodową 
w ciągu 8 godzin. 

Warto również zauważyć, że 39% respondentów ocenia swój dzień pracy jako długi, 
jednak nie powoduje to zakłóceń pomiędzy ich życiem zawodowy i prywatnym. Wśród 
tej grupy ankietowanych 20% to osoby pracujące przeciętnie dłużej niż 8 godzin dziennie, 
a 73% osób poświęca pracy 8 godzin w ciągu dnia. Co ciekawe, 7% osób pracuje krócej 
niż 8 godzin dziennie, a mimo tego jest zdania, że pracuje za długo.

Spośród uczestników badania 22% uważa, że może poświęcić pracy tyle czasu ze 
względu na swój stosunek do pracy, natomiast 30% osób w zamian za czas pracy oczekuje 
określonych korzyści. Tym samym ankietowani potwierdzili wyniki badań przeprowadzo-
ne przez CBOS20, które stwierdzają, że praca jest traktowana przez Polaków instrumental-
nie i stanowi środek umożliwiający nabywanie i gromadzenie dóbr.

Przeprowadzone badania ukazały, że respondenci, którzy mogą poświęcić pracy czas, 
ale w zamian za określone korzyści oczekują przede wszystkim profitów finansowych - 
większość wskazań stanowią tego typu deklaracje (por. wykres 3).

20  Stosunek Polaków do pracy…, op. cit., s. 7.

Wykres 3 
Korzyści, których oczekują ankietowani w zamian za czas poświęcany pracy (w %)

* Wskazania respondentów nie sumują się, ponieważ istniała możliwość wyboru kilku odpowiedzi.
Źródło: jak w wykresie 2.
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Spośród ankietowanych, którzy mogą poświęcać pracy tyle czasu, aż 57% osób wska-
zuje na wyższe wynagrodzenie, a 39% osób - dodatkową premię. Kolejną deklarację re-
spondentów stanowi możliwość awansu – 30% odpowiedzi, a to również prowadzi do 
uzyskania wyższych korzyści finansowych. Dla ponad jednej piątej osób oczekujących 
korzyści w zamian za poświęcanie czasu na pracę ważne jest bezpieczeństwo pracy i brak 
lęku o jej utratę (22%), co wynika z sytuacji panującej na rynku pracy. Pozostałe wska-
zania ankietowanych dotyczą nagród rzeczowych (9%) i innych korzyści, wśród których 
pojawiają się – kursy i szkolenia, wycieczki (13%).

Zrealizowane badania pilotażowe ukazują również, że respondenci zauważają zmia-
ny w swoich komponentach stanowiących indywidualny budżet czasu. Zaobserwowane 
przez nich przesunięcia w czasie poświęcanym różnym zajęciom zilustrowano w tabeli 1.

Tabela 1 
Zmiany, którym uległy komponenty budżetu czasu respondentów w ciągu ostatnich 
lat według ankietowanych (w %)

Wyszczególnienie
Znacznie 

się 
zmniejszył

Nieznacznie 
się 

zmniejszył

Raczej 
się nie 
zmienił

Nieznacznie 
się 

zwiększył

Znacznie 
się 

zwiększył

Praca zawodowa 6 4 42 21 27
Prowadzenie gospodarstwa domowego 23 9 43 10 14
Wychowywanie dzieci 9 5 68 8 10
Spędzanie czasu z rodziną 17 25 35 17 6
Spędzanie czasu z przyjaciółmi 32 22 34 8 4
Zakupy 14 25 53 8 0
Rozwijanie zainteresowań, hobby 29 21 30 14 6
Odpoczynek, rozrywka, rekreacja 34 21 29 13 4
Sen 18 29 43 8 3
Dokształcanie/ podnoszenie kwalifikacji 1 8 31 29 31
Inne (jakie?) 0 1 0 1 0

Źródło: opracowano na podstawie badań własnych.

Analiza danych zaprezentowanych w tabeli wskazuje, że do zajęć, którym responden-
ci poświęcają obecnie więcej czasu niż parę lat wcześniej zaliczyć można dokształcanie 
(ogółem - aż 60% wskazań) oraz pracę zawodową (w sumie 48% wskazań). Ankietowani, 
w czasie wywiadów przyznawali, że podnoszenie kwalifikacji jest dla nich koniecznością, 
ponieważ stanowi to jeden z istotnych warunków utrzymania etatu w firmie. Biorąc zaś 
pod uwagę pracę zawodową, fakt zwiększenia czasu przeznaczonego na tę aktywność nie 
budzi zdziwienia, ponieważ 57% z tak odpowiadających respondentów to osoby, które 
poświęcają pracy więcej niż 8 godzin dziennie, natomiast pozostałe 43% ankietowanych 
to osoby deklarujące pracę w czasie nie przekraczającym 8 godzin, jednak w ich odczuciu 
jest ona bardziej absorbująca czas. 

Zajęcia, na które respondenci mają obecnie mniej czasu to w kolejności: odpoczynek 
i rekreacja oraz czas spędzany z przyjaciółmi (w obu przypadkach po 55% wskazań), 
hobby i zainteresowania (49%), sen (47%), czas spędzany z rodziną (42%), zakupy (39%) 
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i prowadzenie gospodarstwa domowego (32%). Uzyskany wynik potwierdza wcześniej 
zarysowany pogląd, że współczesny człowiek cierpi na niedobór czasu wolnego, którym 
może dowolnie dysponować. Należy również zaznaczyć, że zaobserwowane zmniejszenie 
czasu na odpoczynek, czy sen, może uniemożliwiać skuteczną regenerację sił i prowadzić 
do przemęczenia organizmu. Natomiast zauważalny deficyt czasu wolnego przeznaczo-
nego na kontakty interpersonalne przypuszczalnie powoduje niekorzystne skutki w sferze 
duchowej człowieka.

Podsumowanie

Wprawdzie zaprezentowane wyniki badań sondażowych nie dają podstaw do jedno-
znacznej konkluzji, że konsumpcja dóbr wpływa na konsumpcję czasu każdego człowieka, 
jednak można zaobserwować pewną tendencję do dominowania pracy w budżecie czasu 
u ponad jednej trzeciej ankietowanych. Biorąc pod uwagę, że we współczesnym konsump-
cyjnym społeczeństwie zauważalny jest kult pracy, nie można bezsprzecznie wykluczyć, 
że zjawisko to będzie się pogłębiać. Tym bardziej, że jak zauważa T. Veblen, „konsumpcja 
przenika nasze życie, coraz bardziej nas pochłania”21. Chociaż jest to fakt, to należy jednak 
pamiętać, że człowiek ma wolny wybór i sam podejmuje decyzje czy w całości ulegnie 
wpływom konsumpcji, czy będzie starał się od niej choć trochę uniezależnić. Jeśli za swo-
ją dewizę przyjmuje formułę „Jestem tym, co posiadam, i tym co konsumuję”22, to znaczy, 
że będzie robił wszystko, by mieć coraz więcej. A ponieważ konsumpcja dóbr wywiera 
wpływ na konsumpcję czasu to może w efekcie prowadzić do zaburzenia harmonii w bu-
dżecie czasu człowieka – doprowadzić do dominacji pracy, która pozwala nabywać dobra. 
W dalszej konsekwencji sprzyja to powstawaniu różnego rodzaju negatywnych zjawisk 
(pracoholizm, wypalenie zawodowe)23, które niekorzystnie odbijają się na zdrowiu fizycz-
nym i psychicznym współczesnego człowieka. 

Jednak możliwy jest też inny scenariusz – szczęśliwe życie wypełnione w sposób 
zrównoważony wieloma komponentami. Przecież zgodnie z twierdzeniem E. Fromma, 
w każdym człowieku obecne są dwie tendencje skłonność do posiadania oraz skłonność 
do bycia. Która z nich przeważa, a która jest tłumiona zależy od czynników środowisko-
wych24. Zatem uwolnienie się człowieka od konsumpcjonizmu jest możliwe, ale wymaga 
to podjęcia działań mających na celu dokonanie przemian w środowisku. Nie jest to za-
danie łatwe, jednak to przecież człowiek ustala normy i standardy środowiskowe, zatem 
może je ukształtować tak, by zanikały tendencje do posiadania, a kwitły tendencje do 
istnienia. 
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Time Budget Management by the Contemporary Human Being

Summary

Objective: The aim of this paper is to seek answers to the question whether the pressures of 
goods consumption affects time consumption.

Methods: The starting point for discussion conducted in the article is the author’s survey re-
sults, which are complemented with the conclusions of other national and international studies.

Results: The results indicate that the modern man, living in the consumer society, is exposed to 
its negative effects – extending working hours.

Conclusion: Sustainable consumption of time is possible but requires decisive actions to direct 
the propensity of human existence into being instead of possessing.

Key words: consumerism, time consumption, working time.

JEL codes: D12
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Управление бюджетом времени современным человеком

Резюме

Цель: Цель рассуждений – найти ответ на вопрос: Влияет ли давление потребления благ 
на расход времени?

Методика: Основу для проводимых в статье рассуждений представляют результаты ав-
торских зондажных исследований, дополненных выводами из национальных и международ-
ных исследований. 

Результаты: Представляемые результаты исследований указывают, что современный 
человек, функционирующий в потребительском обществе, подвержен его отрицательному 
воздействию – удлинению рабочего времени.

Выводы: Устойчивый расход времени возможен, но он требует осуществления реши-
тельных мер, направленных на формирование жизни человека в направлении «быть», а не 
«иметь».

Ключевые слова: потребительство, расход времени, рабочее время.

Коды JEL: D12
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Agnieszka Rzeńca
Uniwersytet Łódzki

KSZTAŁCENIE KADR W ZAKRESIE OCHRONY 
ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SZKÓŁ WYŻSZYCH 
REGIONU ŁÓDZKIEGO  

Streszczenie

Kapitał ludzki jest istotnym czynnikiem determinującym procesy społeczno-gospodarcze za-
równo w skali lokalnej, regionalnej, jak i globalnej. Wykształcone, mobilne kadry zawodowe są 
gwarantem sukcesu niemal w każdej dziedzinie życia społeczno-gospodarczego, również w ochro-
nie środowiska. W tym kontekście w artykule podjęto kwestie uwarunkowań, międzynarodowych 
i krajowych oraz dylematów związanych z kształceniem kadr w zakresie ochrony środowiska. 
Przykład uczelni wyższych regionu łódzkiego jest próbą identyfikacji potencjału przyszłych pra-
cowników tego sektora. 

Słowa kluczowe: ochrona środowiska, inżynieria środowiska, Europejski Obszar Szkolnictwa 
Wyższego, kierunki zamawiane, standardy kształcenia, Krajowe Ramy Kwalifikacji.

Kody JEL: I25

Wstęp

Edukacja ekologiczna jest przedmiotem polityk, strategii oraz programów działań 
opracowywanych na poziomie krajowym i wskazywana jest jako ważny obszar zarówno 
ochrony środowiska, jak i edukacji (por. tabela 1). Konieczność i potrzebę jej rozwoju 
podkreśla również szereg inicjatyw międzynarodowych. Do najważniejszych z nich nale-
ży ustanowiona przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2005 r. Dekada Edukacji 
na rzecz Zrównoważonego Rozwoju1, której celem jest wspieranie działań promujących 
zrównoważony rozwój społeczny, gospodarczy i ekologiczny.

Równolegle z programami edukacji ekologicznej, realizowanymi w różnym zakresie 
i na różnych poziomach kształcenia, konieczne jest kształcenia w zakresie ochrony śro-
dowiska na specjalistycznych kierunkach studiów wyższych. Decydujące znaczenie dla 
rozwoju kadr w zakresie ochrony środowiska ma kształcenie na interdyscyplinarnym kie-
runku Ochrona środowiska oraz kierunku technicznym Inżynieria środowiska. Kierunki te  
wskazywane są jako istotne dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.

Celem rozważań jest wskazanie międzynarodowych i krajowych uwarunkowań roz-
woju kształcenia w zakresie ochrony środowiska oraz identyfikacja potencjału przyszłych 
pracowników tego sektora na przykładzie szkół wyższych regionu łódzkiego. 

1  Dekada Edukacji na temat Zrównoważonego Rozwoju została oficjalnie ogłoszona przez Koichiro Matsuura, Dyrektora 
Generalnego UNESCO, w dniu 1 marca 2005 r., w Siedzibie Głównej ONZ jest konsekwencją idei, która zrodziła się 
i była dyskutowany na Światowym Szczycie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju w Johannesburgu (World Summit for 
Sustainable Development) w 2002 r. 
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Tabela 1 
Edukacja ekologiczna w krajowych dokumentach strategicznych

Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej
Wskazano edukację ekologiczną jako nieodłączny element całego procesu edukacji społeczności 
obejmującego wszystkie grupy wiekowe, zawodowe, a także decydentów na szczeblu centralnym 

i lokalnym.
Narodowy Program Edukacji Ekologicznej

Określono zadania edukacyjne i podmioty, które mają obowiązek je realizować oraz podkreślono 
znaczenie edukacji formalnej jak i nieformalnej dla podnoszenia świadomości ekologicznej

Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016
Podnoszenie świadomości ekologicznej poprzez edukację zostało wskazane jako główny cel 

średniookresowy do 2016 r.
Strategia zrównoważonego rozwoju Polski do roku 2025

Zrównoważony rozwój zależy między innymi od poziomu edukacji ekologicznej, która kształtuje 
świadomość wpływu działań człowieka na stan środowiska.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą 
do roku 2016, Minister Środowiska, Warszawa 2008; Strategia zrównoważonego rozwoju Polski do roku 2025. 
Wytyczne dla resortów  opracowujących strategie sektorowe, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 1999; 
Przez edukację do Zrównoważonego Rozwoju. Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej, Ministerstwo 
Środowiska, Warszawa 2001; Narodowy program edukacji ekologicznej. Program wykonawczy Narodowej 
Strategii Edukacji Ekologicznej oraz warunki jego wdrożenia, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2001.

W oparciu o dane statystyczne pochodzące z Urzędu Statystycznego w Łodzi prześle-
dzono zmiany liczebności studentów i absolwentów kierunku ochrona środowiska i inży-
nieria środowiska w latach 2007-20112.

Międzynarodowy kontekst kształcenia kadr w zakresie ochrony 
środowiska

Nowa unijna Strategia Europa 2020 podkreśla potrzebę rozwoju inteligentnej i zrów-
noważonej gospodarki sprzyjającej włączeniu społecznemu oraz wskazuje pięć głównych 
celów dla całej Unii Europejskiej, tj. zatrudnienie, badania i rozwój, zmiany klimatu i ener-
gia, edukacja, ubóstwo i wykluczenie społeczne. Powyższe cele znajdują odzwierciedlenie 
w priorytetach i inicjatywach przewodnich UE, gdzie wyeksponowane obszary edukacji, 
ochrony środowiska i innowacji można ściśle ze sobą powiązać. O ile Strategia Lizboń-
ska w pierwotnej wersji nie podejmowała kwestii środowiskowych, o tyle nowa Strategia 
Europa 2020 wyraźnie je podkreśla w kontekście rozwoju gospodarki efektywnie korzy-
stającej z zasobów, bardziej przyjaznej dla środowiska i bardziej konkurencyjnej. Nowy 
okres programowania stanowić będzie zatem wyzwanie dla kreowania zrównoważonego 
rozwoju i aktywności w wielu jego dziedzinach, od technologii, innowacji po edukację. 

Postulaty Strategii Europa 2020 w obszarze edukacji dotyczące mobilności studentów, 
zachęcania do nauki, studiów i podnoszenia kwalifikacji, wpisują się w realizowane od 
kilkunastu lat inicjatywy na rzecz budowania Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyż-

2  Badania zostały zrealizowane w ramach projektu: Polityka i narzędzia kreowania kapitału ludzkiego w regionie, kierownik 
projektu: Zbigniew Przygodzki, Umowa nr 1839/B/H03/2010/38 do wniosku nr N N114 183938
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szego. Głównym jego celem jest zapewnienie kompatybilności i porównywalności  syste-
mów szkolnictwa wyższego, zapewnienie wysokiej jakości kształcenia, sprostanie wyma-
ganiom i postępowi w nauce oraz zmieniającym się potrzebom rynku pracy. W wymiarze 
międzynarodowym spójny i nowoczesny europejskiego systemu szkolnictwa wyższego 
ma być konkurencyjny i otwarty na studentów spoza Europy.

Deklaracja Bolońska (1999 r.) zainicjowała proces zmian i  wyznaczyła najważniej-
sze kierunki działań, które w kolejnych latach są doskonalone i rozszerzane. Rozpoczęty 
w 1999 r.  proces boloński obejmuje m.in.3:
1. Wprowadzenie systemu czytelnych i porównywalnych stopni akademickich oraz 

systemu opartego zasadniczo na dwóch cyklach kształcenia (studiach I i II stopnia), 
ustanowienie systemu punktów zaliczeniowych, takiego jak ECTS, promowanie 
mobilności studentów, nauczycieli i pracowników naukowych,  współpracę w zakre-
sie zapewniania jakości oraz nadanie wymiaru europejskiego szkolnictwu wyższym 
poprzez badania, tematy o wymiarze europejskim (Deklaracja Bolońska, 1999).

2. Działania w zakresie uczenie się przez całe życie, promowanie atrakcyjności europej-
skiego obszaru szkolnictwa wyższego pośród studentów w Europie i innych częściach 
świata (W kierunku europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego, Praga 2001),

3. Wprowadzenie krajowych ram kwalifikacji oraz tworzenie możliwości w ramach ela-
stycznych ścieżek kształcenia w szkolnictwie wyższym, włączając istnienie przepi-
sów w zakresie uznawania zdobytego doświadczenia (Europejski obszar szkolnictwa 
wyższego – realizacja celów, Bergen 2005).

Polska podpisując Deklarację Bolońską zobowiązała się do wprowadzenia konkret-
nych zmian. W efekcie rozpoczął się proces reformy szkolnictwa wyższego który w istot-
ny sposób modyfikuje polski system szkolnictwa wyższego, poprzez m.in. zmianę modelu 
kształcenia z jednolitych studiów magisterskich na studia dwustopniowe, uznanie studiów 
doktoranckich za kolejny etap kształcenia oraz opracowanie i wdrożenie Krajowych Ram 
Kwalifikacji. Słuszność obranej drogi procesu bolońskiego podkreśla również program 
Edukacja i Szkolenia 2020, który określa strategiczne ramy współpracy państw członkow-
skich UE na kolejne lata4.

Nie bez znaczenia dla rozwoju szkolnictwa wyższego, poszerzania i doskonalenia 
oferty kształcenia jest dotychczasowa polityka Unii Europejskiej w zakresie budowania 
potencjału kapitału ludzkiego, wynikająca  z przyjętej w 2000 r. Strategii Lizbońskiej. 
Gospodarka oparta na wiedzy będąca jedną z myśli przewodnich strategii, umożliwiła 
realizację wielu projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym pro-
jektów edukacyjnych na poziomie szkolnictwa wyższego.

Krajowe uwarunkowania kształcenia w zakresie ochrony środowiska

Transformacja ustrojowa w latach dziewięćdziesiątych, jak i reforma szkolnictwa 
wyższego, dały podstawę tworzenia nowych szkół wyższych zarówno publicznych, jak 
i niepublicznych5. W efekcie nastąpił gwałtowny wzrost ich liczby6, rozwój nowych kie-

3  http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11088_pl.htm [dostęp: 25.04.2012]. 
4  http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/ [dostęp: 25.04.2012].
5  Ustawa o szkolnictwie wyższym z dnia 12 września 1990 r. z późn. zm.; Ustawa o wyższych szkołach zawodowych z dnia 
26 czerwca 1997r. z późn. zm.
6  W województwie łódzkim liczba szkół wyższych w latach 1995-2010 wzrosła niemal trzykrotnie, z 12 do 32 (w tym 
niepublicznych); Szkoły wyższe i ich finanse w 2000 r., GUS, Warszawa, 2001; Szkoły wyższe i ich finanse w 2003 r., GUS, 
Warszawa 2004; Bank Danych Lokalnych, http://www.stat.gov.pl [dostęp: 28.04.2012]. 
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runków kształcenia, zwiększyła się dostępność i różnorodność oferty edukacyjnej. Nowe 
warunki umożliwiły realizację kierunków kształcenia na różnych typach uczelni (szkołach 
zawodowych, uniwersytetach, uczelniach technicznych i ekonomicznych) i zaowocowały 
upowszechnieniem szkolnictwa wyższego.

Kolejne zmiany były konsekwencją przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i pod-
pisania Deklaracji Bolońskiej. Od 2007 r. zaczął obowiązywać dwustopniowy system 
kształcenia oraz sformalizowane standardy kształcenia dla niemal wszystkich kierunków7, 
z wyjątkiem autorskich makrokierunków i studiów międzykierunkowych. Dla 26 kierun-
ków spośród 118 opisanych przez standardy kształcenia zostały wskazane treści kształce-
nia/przedmioty „środowiskowe”, które są wymagane w ramach kształcenia podstawowe-
go, bądź kierunkowego. Dla 12 z nich przewidziano treści do realizacji zarówno na I, jak  
i II stopniu kształcenia, a dla nielicznych więcej niż jeden obszar treści kształcenia. 
W przypadku większości kierunków „treści środowiskowe” traktowane były jednak wy-
biórczo i ograniczały się do jednego z poziomów kształcenia (por. tabela 2).

Tabela 2 
Wybrane kierunki studiów dla których standardy kształcenia przewidywały 
realizację „treści środowiskowych”

Kierunki studiów Treści kształcenia
(studia I stopnia)

Treści kształcenia  
(studia II stopnia)

Gospodarka przestrzenna Przyrodnicze uwarunkowania 
gospodarki przestrzennej

Ochrona i kształtowanie  
środowiska

Górnictwo i geologia Ochrona środowiska Zarządzanie środowiskiem
Ogrodnictwo Ekologia i ochrona środowiska Kształtowanie krajobrazu  

i ochrona przyrody
Rolnictwo Agroekologii, agrometeorologii  

i ochrony środowiska
Kształtowanie środowiska

Zdrowie publiczne Podstawy ochrony środowiska,
Podstawy zdrowie środowiskowego

Ochrona środowiska,
Zdrowie środowiskowe

Turystyka i rekreacja Ekologia i ochrona środowiska,
Kształtowanie środowiska i ochrona 
przyrody

Bioróżnorodność

Geografia Kształtowanie i ochrona 
środowiska, Gospodarka 
przestrzenna, Planowanie 
przestrzenne 

-

Logistyka Ekologistyka -
Technologia chemiczna - Ochrona środowiska  

w technologii chemicznej

Źródło: opracowanie własne na podstawie standardów kształcenia,  Rozporządzenie Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów 
kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykie-
runkowe oraz makrokierunki z dn.12 lipca 2007 r. 

7 Jednolite studia magisterskie zostały również zachowane m.in. na kierunkach medycznych i artystycznych.
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W ofercie kierunków opisanych przez standardy kształcenia możemy wskazać kie-
runki niejako dedykowane dla przyszłych kadr szeroko pojętego sektora ochrony środo-
wiska. Do kierunków tych należy zaliczyć: Ochronę środowiska realizowaną na studiach 
I stopnia licencjackich bądź inżynierskich i studiach II stopnia oraz Inżynierię środowiska 
– studia inżynierskie I stopnia i II stopnia. O ile kierunek Ochrona środowiska ma cha-
rakter multiinterdyscyplinarny, o tyle inżynieria środowiska jest kierunkiem technicznym 
wzbogaconym o treści przyrodnicze, ekonomiczne i prawne. 

Obecnie kierunek Ochrona środowiska realizowany jest na 68 uczelniach, natomiast 
inżynieria środowiska na 37. W zdecydowanej większości kierunki te realizowane są na 
uczelniach publicznych, bardzo często uczelnie techniczne prowadzą równolegle kierunek 
inżynierski Ochrona środowiska oraz kierunek Inżynieria środowiska8. 

Od 1 października 2012 roku wchodzą w życie zmiany będące kolejnym etapem proce-
su bolońskiego. Uczelnie wyższe zobowiązane są do opracowania programów kształcenia 
zgodnie z przyjętymi Krajowymi Ramy Kwalifikacji (KRK) dla poszczególnych obsza-
rów wiedzy9. Zatem w najbliższym czasie uczelnie wyższe kontynuować będą kształcenie 
na kierunkach studiów przygotowanych zgodnie z wytycznymi dotychczas obowiązują-
cych standardów oraz rozpoczną kształcenie na kierunkach opisanych przez Krajowe Ram 
Kwalifikacji. 

KRK mają zapewnić porównywalność nabytej przez studenta wiedzy, umiejętności 
i kompetencji społecznych w wybranych obszarach wiedzy. Tym samym warunkiem ko-
niecznym  jest przyporządkowanie kierunku studiów do obszaru lub obszarów kształcenia, 
wskazanie dziedzin (nauki lub sztuki) i dyscyplin (naukowych lub artystycznych), do któ-
rych odnoszą się efekty kształcenia. 

Ochrona środowiska została przypisana do trzech różnych obszarów wiedzy zaś inży-
nieria środowiska wyłącznie do jednego (por. tabela 3.). Wydaje się jednak zasadne, aby 
kierunki te traktować jako wielkoobszarowe, powiązane są one bowiem z  wiedzą i kom-
petencjami chociażby z zakresu nauk społecznych. Kształcenie kadr w zakresie ochrony 
środowiska jest ściśle związane z możliwością rozwoju kariery naukowej absolwentów 
kierunku Ochrona środowiska i Inżynieria środowiska, które obecnie są znacznie ograni-
czone w przypadku ochrony środowiska. 

Tabela 3 
Wykaz wybranych obszarów wiedzy, dziedzin nauki i dyscyplin naukowych

Obszar wiedzy Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa

Obszar nauk ścisłych Dziedzina nauk chemicznych Ochrona środowiska
Obszar nauk przyrodniczych Dziedzina nauk biologicznych Ochrona środowiska

Obszar nauk rolniczych, leśnych 
 i weterynaryjnych

Dziedzina nauk rolniczych Ochrona  
i kształtowanie środowiska

Obszar nauk technicznych Dziedzina nauk technicznych Inżynieria środowiska

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rozporządzenia Rady Ministra Nauk i Szkolnictwa Wyższego 
w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych z dn. 8 sierpnia 
2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 179 poz. 1065).

8  http://www.kierunkistudiów.pl,www.nauka.gov.pl [dostęp: 08.04.2012]. 
9  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa 
Wyższego z dn. 2 listopada 2011 r. [Dz. U. z 2011 r. Nr 253, poz. 1520].
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Nowym aspektem wprowadzanych zmian jest możliwość wyboru profilu kształcenia – 
akademickiego bądź praktycznego – i przygotowania pod tym kątem opisu efektów kształ-
cenia. Istotnym elementem jest również wyraźne powiązane nakładów pracy studentów, 
wyrażonych punktami ECTS, w osiąganiu zakładanych efektów kształcenia.

Ochrona środowiska i inżynieria środowiska jako kierunki 
zamawiane 

O roli i znaczeniu kształcenia kadr z zakresu ochrony środowiska świadczy fakt 
uwzględnieniu kierunku Ochrona środowiska i Inżynieria środowiska w wykazie „kie-
runków zamawianych”, tj. kierunków mających strategiczne znaczenie dla budowania 
gospodarki opartej na wiedzy oraz szczególnie pożądanych dla rozwoju gospodarki i spo-
łeczeństwa. 

W 2008 r. Ochrona środowiska i Inżynieria środowiska znalazły się wśród 14 kie-
runków objętych pilotażowym projektem systemowym, pt. Zamawianie kształcenia na 
kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych, mającym na celu zwiększe-
nie popularności kierunków matematycznych, przyrodniczych i technicznych, wsparcie 
ich rozwoju oraz zwiększenie atrakcyjności warunków studiowania. Projekt objął 47, 
uczelni w tym 13 oferujących m.in. kierunek ochrona środowiska i/bądź inżynieria śro-
dowiska.

Od 2009 r. co roku ogłaszany jest nabór wniosków w konkursie zamkniętym w ramach 
Poddziałania 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu 
dla gospodarki opartej na wiedzy”, Priorytetu IV PO Kapitał Ludzki10. Konkurs ten jest 
niejako kontynuacją projektu pilotażowego i umożliwia uczelniom wyższym pozyskanie 
środków finansowych na zwiększenie naboru na kierunkach kluczowych dla gospodarki 
poprzez stworzenie preferencyjnych warunków studiowania tj. organizowanie zajęć  wy-
równawczych dla studentów pierwszych lat, unowocześnienia programów studiów, orga-
nizowania zajęć dydaktycznych prowadzonych przez wybitnych specjalistów, oferowanie 
kursów i staży dających dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia zawodowe oraz oferowa-
nie stypendiów motywacyjnych dla najlepszych studentów. Konkurs ten od początku cie-
szy się duża popularnością, co świadczy o jego atrakcyjności. Z drugiej strony jest szansą 
rozwoju specjalistycznych kierunków kształcenia takich jak, ochrona środowiska i inży-
nieria środowiska, które są szczególnie pożądane w kontekście polityki Unii Europejskiej 
w latach 2007-2013, jak również 2014-2020 (por. tabela 4).

Charakterystyczne jest, że uczelnie korzystające ze wspomnianego wyżej wsparcia 
aplikują o środki finansowe w kolejnych edycjach konkursu, czy też przygotowując kom-
pleksowe projektu dotyczące kilku kierunków zamawianych. Świadczy to również o ak-
tywności uczelni wyższych poszukujących zewnętrznych źródeł finansowania dla roz-
woju oferty dydaktycznej i jej promocji. Wśród kierunków zamawianych coraz częściej 
pojawiają się kierunki autorskie, będące innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie kształ-
cenia. Przykładem jest oferta Politechniki Gdańskiej dotycząca  kształcenia na kierunku 
ochrona środowiska w języku angielskim oraz technologie ochrony środowiska.

10  Od 2011 r. instytucja pośredniczącą dla realizacji projektów w ramach Poddziałania 4.1.2 Priorytet IV PO KL jest  
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
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Tabela 4 
Liczba wniosków złożonych i pozytywnie rozpatrzonych w ramach konkursu 
Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki 
opartej na wiedzy

Rok Liczba złożonych 
wniosków ogółem

Liczba wniosków 
ocenionych pozytywnie

Liczba uczelni realizujących kształcenie 
na kierunkach zamawianych: ochrona 
środowiska i inżynieria środowiska

2009 163 59 17
2010 197 80 7
2011 228 88 7
2012 294 239 brak danych

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.nauka.gov.pl, http://www.ncbir.gov.pl [dostęp: 05.04.2012 
oraz 12.05.2012]. 

Ochrona środowiska i inżynieria środowiska w łódzkich uczelniach 
wyższych

Trzy uczelnie wyższe w regionie łódzkim realizują kształcenie w zakresie ochrony 
środowiska. Kierunek Ochrona środowiska jest realizowany na  Uniwersytecie Łódz-
kim i Politechnice Łódzkiej, natomiast Inżynieria środowiska na Politechnice Łódzkiej 
i w Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej w Kutnie. Obecna oferta kształcenia wymie-
nionych uczelni jest pochodną ich specyfiki, wdrażanych reform na poziomie krajo-
wym, trendów popytu na wymienione kierunki oraz wewnętrznej polityki uczelni (por. 
tabela 5). 

Tabela 5 
Uczelnie regionu łódzkiego kształcące na kierunku ochrona środowiska i inżynieria 
środowiska w roku akademickim 2010/2011

Kierunek
studiów Poziom kształcenia Tryb studiów Uniwersytet 

Łódzki
Politechnika

Łódzka

Wyższa Szkoła 
Gospodarki Krajowej  

w Kutnie

Ochrona 
środowiska

Studia I stopnia
Stacjonarne X
Niestacjonarne X

Studia inżynierskie
Stacjonarne X
Niestacjonarne

Studia II stopnia
Stacjonarne X
Niestacjonarne X

Inżynieria 
środowiska

Studia inżynierskie
Stacjonarne X
Niestacjonarne X X

Studia II stopnia
Stacjonarne X
Niestacjonarne X

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Łodzi.
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Śledząc dane statystyczne dotyczące liczby studentów możemy zauważyć zachodzące 
zmiany, obejmujące:
1. jednolite studia magisterskie, które realizowane były na Politechnice Łódzkiej (PŁ) 

i Uniwersytecie Łódzkim (UŁ) i wygasły na PŁ w roku akademickiego 2010/2011 na 
kierunku Ochrona środowiska i Inżynieria środowiska oraz na  UŁ w roku 2009/2010 r. 
na kierunku Ochrona środowiska; 

2. zmianę proporcji studiujących na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku inży-
nierskim Ochrona środowiska oraz Inżynieria środowiska. Do roku akademickiego 
2008/2009 więcej studentów studiowało kierunek inżynierski Ochrona środowiska od 
roku 2009/2010 zdecydowanie więcej studentów kształciło się na kierunku Inżynieria 
środowiska (różnica wynosiła 103 studentów, a w roku 2010/2011 blisko 300 studen-
tów);

3. utrzymującą się od trzech lat na niemal stałym poziomie liczbę studentów I stopnia 
studiów niestacjonarnych kierunku Inżynieria środowiska na PŁ, przy zauważalnym 
generalnie spadku liczby studentów na studiach niestacjonarnych;

4. uruchomienie i rozwój studiów stacjonarnych II stopnia na UŁ i PŁ;
5. systematyczny spadek liczby studentów na studiach inżynierskich niestacjonarnych 

na kierunku Ochrona środowiska PŁ (rok akademickim 2007/2008  – 24 studentów); 
6. zdecydowany spadek liczby studentów na studiach niestacjonarnych I i II stopnia kie-

runku Ochrona środowiska na UŁ, przy jednoczesny wzroście liczby studentów na 
studiach stacjonarnych;

Wykres 1 
Absolwenci kierunku ochrona środowiska i inżynieria środowiska

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Łodzi.
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7. rozwój kształcenia na kierunku Inżynieria środowiska na studiach niestacjonarnych 
I stopnia w Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej w Kutnie. Od roku akademickiego 
2006/2007 obserwujemy wzrost liczby studentów (w roku 2006/2007 – 14 studentów, 
a w 2010/2011 – 98 ).

Wśród absolwentów omawianych kierunków dominującą grupę stanowią studenci kie-
runku Inżynieria środowiska realizowanego na Politechnice Łódzkiej. Od roku 2009 mo-
żemy zauważyć znaczne wahania liczby absolwentów kierunku Ochrona środowiska na 
Uniwersytecie Łódzkim i Inżynierii środowiska na Politechnice Łódzkiej oraz istotne za-
leżności pomiędzy nimi,  które są pochodną terminów uruchamiania studiów dwustopnio-
wych i nakładających się systemów kształcenia (studiów jednolitych i dwustopniowych) 
– por. wykres 1). Od 2007 r. liczba absolwentów omawianych kierunków wynosi średnio 
ok. 500 osób: w 2007 r. 535 absolwentów, w 2008 r. – 463, w 2009 r. – 511, w 2010 r. – 
506 (w tym pierwszych siedmiu absolwentów studiów I stopnia Inżynieria środowiska 
z Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie), w 2011 r. – 552.

W najbliższych latach zapewne wzrośnie liczba absolwentów kierunku Inżynieria śro-
dowiska na PŁ, bowiem od 2011 r. będzie on realizowany jako kierunek zamawiany (kie-
runek zamawiany PŁ „Inżynieria środowiska inwestycja w przyszłość”).

Na omawianych kierunkach studiów w niewielkim zakresie obserwowany jest pro-
ces umiędzynarodawiania kształcenia. W 2011 r. na UŁ na kierunku Ochrona środowiska 
studiowało 11 obcokrajowców (10 na studiach II stopnia i jeden na studiach I stopnia), 
a na PŁ na kierunku Inżynieria środowiska zaledwie trzech (dwóch na studiach I stopnia 
i jeden na studiach II stopnia). 

Podsumowanie 

Obecna sytuacja społeczno-gospodarcza i stan środowiska przyrodniczego wymu-
szają przygotowanie profesjonalnych kadr w zakresie ochrony środowiska zdolnych do 
skutecznego działania i stymulowania procesów zrównoważonego rozwoju w skali lo-
kalnej, regionalnej, jak i globalnej. Nowa Strategia Europa 2020 wychodzi naprzeciw 
tym oczekiwaniom. W tym kontekście kształcenie w zakresie ochrony środowiska wydaje 
się być niezbędne. Z drugiej strony, praktyczne wdrażanie reformy szkolnictwa wyższe-
go podyktowane procesem bolońskim rodzi jednak szereg pytań.  Zmiana filozofii opra-
cowania programów kształcenia, przez pryzmat efektów kształcenia w kategorii wiedzy, 
umiejętności i kompetencji społecznych podnosi kwestię weryfikacji, porównywalności 
i spójności programów kształcenia, szczególnie w kontekście kierunków interdyscypli-
narnych wielkoobszarowych czy wybitnie specjalistycznych. Kwestią dyskusyjną pozo-
staje zapewnienie ciągłości, a z drugiej strony mobilności i elastyczności kształcenia na 
trzech poziomach kształcenia (studia I i II stopnia i studia doktoranckie), badanie jako-
ści kształcenia oraz umiędzynaradawianie procesu kształcenia. Obecnie z uwagi na niż 
demograficzny wkraczający na studia rośnie konkurencja pomiędzy uczelniami zarówno 
publicznymi, jak i prywatnymi, która może zaowocować przygotowaniem innowacyjnych 
programów kształcenia wychodzącym naprzeciw praktyce społeczno-gospodarczej, jak 
również podążaniem „drogą na skróty” i opracowaniem nośnego, modnego programu 
kształcenia niskiej jakości.  
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Education of Future Staff in the Area of Environmental Protection. 
The Example of Higher Education Institutions in the Lodz Region

Summary

Human capital is a major factor determining socio-economic processes in the local, regional 
and global area. Educated, mobile staff is the guarantee of success in almost every field of the 
socio-economic life, including environmental protection. In this context, the article deals with the 
issues of international and national determinants and dilemmas related to education in the area of 
environmental protection. The example of higher education institutions in the Lodz Region is an 
attempt to identify the potential of future employees in this sector.

Key words: environmental protection, environmental engineering, the European Higher Educa-
tion Area, specialties ordered by the Polish Ministry of Science and Higher Education, educational 
standards, National Qualifications Framework

JEL codes: I25

Обучение кадров по защите окружающей среды на примере 
вузов лодзинского региона

Резюме

Человеческий капитал – существенный фактор, определяющий общественно-экономиче-
ские процессы как в локальном, региональном, так и глобальном масштабах. Образование, 
мобильные профессиональные кадры – залог успеха почти в каждой области общественно-
экономической жизни, также в защите окружающей среды. В этом контексте в статье затро-
нули вопрос обусловленностей, международных и национальных, а также дилемм, связан-
ных с обучением кадров в области защиты окружающей среды. Пример вузов лодзинского 
региона – попытка выявить потенциал будущих работников этого сектора. 

Szczecin_2012_II-t.3.indd   356 2012-11-28   14:58:56



AGNIESZKA RZEŃCA 357

Ключевые слова: защита окружающей среды, энвайронменталистика, Европейское про-
странство высшего образования, заказываемые направления обучения, стандарты обучения, 
Национальные рамки квалификации.

Коды JEL: I25

Szczecin_2012_II-t.3.indd   357 2012-11-28   14:58:56



358 WIEDZA FINANSOWA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ...

Monika Szafrańska
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

WIEDZA FINANSOWA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ 
I JEJ ZNACZENIE W ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU

Streszczenie

Celem opracowania jest ocena poziomu wiedzy i umiejętności finansowych młodzieży gimna-
zjalnej, a także określenie czynników, które je determinują. Analiza statystyczna badanego materia-
łu obejmowała sumaryczne mierniki statystyczne oraz nieparametryczny test chi kwadrat (χ2). Jak 
wynika z przeprowadzonych badań, gimnazjaliści cechują się przeciętnym poziomem kompetencji 
z zakresu finansów. O poziomie świadomości finansowej gimnazjalistów decydują: płeć ucznia, 
miejsce zamieszkania oraz liczebność rodziny, w której wychowuje się gimnazjalista. Wyższym 
poziomem wiedzy finansowej cechują się dziewczęta, uczniowie z terenów miejskich, oraz gimna-
zjaliści, których rodzina składa się z 3-4 osób. Głównym źródłem wiedzy finansowej dla uczniów 
gimnazjum jest szkoła (75% wskazań). Obszarem wiedzy, w którym należy podjąć działania mają-
ce na celu poprawę wiedzy finansowej są zagadnienia związane z teorią stopy procentowej. 

Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, wiedza finansowa, młodzież gimnazjalna.

Kody JEL: O16

Wstęp

Problem wykluczenia społecznego jest jednym z najważniejszych wyzwań zrówno-
ważonego rozwoju. Jak wynika z danych GUS, w 2009 roku zagrożony wykluczeniem 
społecznym był niemal co trzeci Polak. W latach 2005-2009 najbardziej narażoną na wy-
kluczenie grupą były osoby do 18. roku życia1. Wśród przyczyn wykluczenia społecznego 
podaje się między innymi wykluczenie finansowe. Ten rodzaj wykluczenia najczęściej 
dotyczy osób o niskich dochodach, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społecznej, 
a przejawia się ograniczonym lub utrudnionym dostępem do korzystania z usług finanso-
wych, które tym osobom są potrzebne do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie 
(np. posiadanie konta, ubezpieczenia, dostęp do taniego kredytu).

Sposobem umożliwiającym zwiększenie w społeczeństwie świadomości i kultury fi-
nansowej są różnorodne działania w ramach edukacji finansowej. Celem tych działań jest 
upowszechnienie wiedzy oraz wykształcenie pozytywnych nawyków wśród obywateli, 
prowadzących do podejmowania właściwych decyzji w zakresie zarządzania ich osobisty-
mi finansami, zgodnie z obecnymi i przyszłymi potrzebami ekonomicznymi2. Działania 
te powinny być dostosowane do profilu beneficjenta (bezrobotni, osoby starsze, kobiety, 
dzieci, młodzież).

Celem opracowania jest ocena stanu wiedzy i umiejętności finansowych młodzieży 
gimnazjalnej, a także określenie czynników, które je determinują. Ich znajomość może 

1  Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski, GUS, Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice 2011, s. 41-42.
2  M. Iwanicz-Drozdowska, A.K. Nowak, Rola i znaczenie edukacji finansowej, (w:) M. Iwanicz-Drozdowska, Edukacja 
i świadomość finansowa. Doświadczenia i perspektywy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, s. 13.
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stanowić podstawę działań edukacyjnych różnych podmiotów, które przyczynią się do 
wzrostu świadomości finansowej młodego pokolenia, a pośrednio do ograniczenia w przy-
szłości problemów nadmiernej konsumpcji, pogorszenia jakości życia, ubóstwa i wyklu-
czenia.

Metodyka

Do analizy i wnioskowania wykorzystano źródła pierwotne i wtórne. Badania bezpo-
średnie (ankietowe) zostały przeprowadzone na grupie 204 losowo wybranych uczniów 
w wieku 13-15 lat (gimnazjum). Badania przeprowadzono w 2011 roku. W badaniach 
uczestniczyło tyle samo dziewcząt i chłopców (tj. po 102 osoby). Wśród respondentów 
więcej było uczniów pochodzących z terenów wiejskich. Stanowili oni 53% badanej 
populacji. Najliczniej reprezentowaną grupą byli gimnazjaliści z rodzin trzyosobowych 
(44,1%) i czteroosobowych (43,0%). 

Kwestionariusz ankiety składał się z trzech części. W części pierwszej zamieszczono 
test wiedzy finansowej, który umożliwił ocenę znajomości podstawowych terminów fi-
nansowych wśród młodzieży, jak stopa procentowa, kredyt, rachunek bieżący, bank cen-
tralny, lokata, itp. Druga część dotyczyła świadomości finansowej młodzieży (szkoła jako 
źródło informacji nt. finansów, chęć pogłębienia wiedzy w tym zakresie, skłonność do 
oszczędzania, itp.). W części trzeciej zawarto metryczkę. 

Do realizacji celu pracy wykorzystano również źródła wtórne jak literaturę z zakresu 
edukacji finansowej, wybrane artykuły naukowe oraz Raport Danske Bank „Świadomość 
finansowa dzieci w wieku 10-15 lat”. 

Analiza statystyczna badanego materiału obejmowała sumaryczne mierniki statystycz-
ne oraz nieparametryczny test chi kwadrat (χ2), pozwalający na ocenę istotności związku 
między zmiennymi, gdy przynajmniej jedna z nich jest niemierzalna. 

Wzór 1
Test niezależności χ2

 (1)

nij – wynik pomiaru w i-tym wierszu j-tej kolumny
npij – oczekiwana wartość w i-tym wierszu j-tej kolumny

Testowanie wszystkich hipotez zerowych prowadzono przy poziomie istotności α = 0,05. 
W przypadku gdy liczba obserwacji w komórkach tabel kontyngencji była mniejsza od 8 
nie przeprowadzano postępowania testowego3.

3  K. Kukuła, Elementy statystyki w zadaniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 143.
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Czynniki determinujące poziom wiedzy finansowej młodzieży 
gimnazjalnej

Jedną z kluczowych umiejętności młodego pokolenia powinny być kompetencje z za-
kresu finansów osobistych. Wynika to z dynamicznego rozwoju sektora usług finanso-
wych, nowoczesnych kanałów dystrybucji produktów finansowych, a także ich wzrostu 
skomplikowania. Młodzi konsumenci powinni posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie 
finansów osobistych aby4:
 – umieć dotrzeć do odpowiedniej informacji,
 – rozumieć kwestie finansowe, aby móc podejmować racjonalne decyzje i skutecznie 

działać zgodnie z wyznaczonymi celami, 
 – dokonać wyboru pomiędzy różnymi ofertami finansowymi i podejmować odpowie-

dzialne decyzje,
 – umieć poruszać się w obszarze usług finansowych i dokonywać mniej lub bardziej 

skomplikowanych transakcji,
 – umieć przewidywać zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki podjętych decyzji 

i działań, zwłaszcza z punktu widzenia potencjalnych ryzyk i zagrożeń finansowych. 
Brak odpowiedniej wiedzy finansowej, niska świadomość ekonomiczna młodzieży 

w przyszłości mogą skutkować nadmiernym zadłużeniem, bankructwem, a w konsekwen-
cji wzrostem skali ubóstwa oraz wykluczenia finansowego. Wykluczenie z powodów 
finansowych może doprowadzić do niemożności zdobycia pracy, utworzenia własnego 
przedsiębiorstwa czy dostępu do innych usług. 

Walka z wykluczeniem (również finansowym) od dawna stanowi główny cel Unii Eu-
ropejskiej. Komisja Europejska zwalczanie ubóstwa i ograniczenia wykluczenia umieściła 
w samym centrum swojej strategii Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrów-
noważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu.

Kluczową rolę w walce z wykluczeniem finansowym zajmuje edukacja finansowa, 
której celem jest wykształcenie odpowiednich postaw i zachowań społecznych u młodzie-
ży. Ze względu na zmieniający się rynek usług finansowych edukacja finansowa powinna 
być postrzegana jako proces ciągły, a działania edukacyjne powinny być dostosowane 
do specyficznych potrzeb poszczególnych grup odbiorców, w tym przypadku młodzieży 
gimnazjalnej. W związku z powyższym, istotne było przeprowadzenie badań umożliwia-
jących określenie preferencji i wymagań tej grupy konsumentów.

Jak wynika z rysunku 1, prawie 70% gimnazjalistów charakteryzuje się przeciętnym 
poziomem znajomości wybranych zagadnień finansowych. Co piąty nastolatek cechuje się 
wysoką wiedzą z zakresu finansów, natomiast, jeden na dziesięciu gimnazjalistów reprezen-
tuje niski poziom wiedzy finansowej. Tematyka, która sprawiła największy problem w teście 
gimnazjalistom to zagadnienia związane ze stopą procentową. Prawie co czwarty respondent 
nie potrafił wskazać poprawnej odpowiedzi na pytanie: „Co to jest stopa procentowa?”. Jed-
nak w porównaniu z wynikami badań przeprowadzonymi w innych krajach europejskich 
na grupie dzieci w wieku 10-15 lat, polski nastolatek cechuje się wyższą wiedzą w tym 
zakresie. We wspomnianych badaniach przeciętnie tylko co drugi respondent wskazywał 
poprawną odpowiedź. Badani gimnazjaliści, najlepiej poradzili sobie z pytaniem z obszaru 
kredytowania: „Co się zdarzy, jeżeli nie zwrócisz na czas pieniędzy pożyczonych od ban-
ku?”. W tym przypadku, odnotowano prawie 90% poprawnych odpowiedzi. W porównaniu 

4  Czemu służy edukacja finansowa, opublikowano: http://www.dolceta.eu/polska/Mod7 [dostęp: 10.05.2012].
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z kolegami z innych krajów europejskich, polska młodzież posiada lepszą teoretyczną wie-
dzę w tym zakresie 5.

Poziom wiedzy finansowej nastolatków zależy od wielu czynników. Jednym z nich 
jest miejsce zamieszkania (χ2=8,5, df=2). Jak wynika z przeprowadzonego testu, młodzież 
miejska charakteryzuje się wyższym poziomem kompetencji z zakresu finansów. Co trzeci 
gimnazjalista z tej grupy rozwiązał test bezbłędnie, podczas gdy w grupie nastolatków 
z terenów wiejskich tylko co ósmy. Prawie 80% gimnazjalistów z obszarów niezurbani-
zowanych otrzymało wynik przeciętny, a 8% niski. Test gorzej rozwiązali chłopcy. Ale 
okres gimnazjalny charakteryzuje się tym, że przeciętnie dziewczynki w tym wieku wię-
cej czasu poświęcają nauce i są bardziej pilne. Zauważono również, że młodzież z rodzin 
wielodzietnych (5 i więcej osób) oraz dzieci wychowywane przez samotnych rodziców 
charakteryzują się niższym poziomem wiedzy finansowej.

Największy wpływ na zachowania ekonomiczne jednostki ma rodzina. Gospodarstwo 
domowe jest bowiem pierwszą instytucją gospodarczą, z którą człowiek spotyka się w ży-
ciu. W rodzinie otrzymuje pierwsze wychowanie ekonomiczne. Wpływ rodziny na za-
chowania ekonomiczne może być świadomy, występuje w sytuacji gdy rodzice kształtują 
określone postawy. Drugi rodzaj to zachowania będące poza świadomością rodziców, kie-
dy dziecko obserwując ich zachowania, kształtuje własne orientacje 6.

Jak wynika z przeprowadzonych badań, zdecydowana większość rodziców rozmawia 
z dziećmi na temat wydawania pieniędzy, częstotliwość tych rozmów jest różna. Prawie 
72% gimnazjalistów rozmawia z rodzicami na tematy związane z finansami osobistymi 
przynajmniej raz na miesiąc. Najczęściej rozmowy odbywają się kilka razy na tydzień. 

5  Financial Literacy among 10-15 years old children, Danske Bank, 
http://www.danskebank.com/da-dk/CSR/samfund/finansiel-forstaaelse [dostęp: 10.05.2012].
6  G. Krzyminiewska, Kultura ekonomiczna młodzieży wiejskiej i jej znaczenie w rozwoju społeczno-gospodarczym obszarów 
wiejskich, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2010, s. 41.

Wykres 1 
Poziom wiedzy finansowej młodzieży gimnazjalnej

Źródło: badania własne.
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W co piątej rodzinie nastolatka, rozmowy te podejmowane są rzadziej niż raz w miesią-
cu. Prawie 3% gimnazjalistów wskazało odpowiedź, że nigdy nie rozmawiają w domu 
na temat wydawania pieniędzy. Przekłada się to również na wynik osiągnięty w teście. 
W rodzinach, w których nie rozmawia się z dziećmi na temat finansów lub rozmawia się 
sporadycznie, prawie 2/3 gimnazjalistów nie podała żadnej poprawnej odpowiedzi. Z ko-
lei w rodzinach, w których rodzice podejmują wymienioną problematykę w rozmowach, 
co drugi uczeń rozwiązał test bezbłędnie. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi 
w innych krajach otrzymano wyniki zbieżne7. 

O wydatkach nastolatka częściej rozmawia się w rodzinach wiejskich. W przypadku tej 
grupy respondentów, nie było rodziny, która by nie rozmawiała z dzieckiem na temat jego 
wydatków. W tej grupie, niespełna 15% osób wskazało na rozmowy rzadsze niż raz w mie-
siącu, podczas gdy w grupie nastolatków z obszarów zurbanizowanych udział ten wynosił 
ponad 29%. Zauważono również, że częstotliwość rozmów nasila się wraz z wiekiem bada-
nych. Uczniowie pierwszej klasy gimnazjum o wydatkach rozmawiają najrzadziej.

Sposoby przekazywania wiedzy finansowej mogą przybierać różne formy. Kształto-
wanie postaw i zachowań ekonomicznych nastolatków w znacznym stopniu odbywa się 
przez szkołę. W badanej grupie ponad ¾ osób stwierdziło, że szkoła jest dla nich głównym 
źródłem wiedzy na tematy związane z pieniądzem. Większe znaczenie szkoły zaobserwo-
wano w przypadku młodzieży wiejskiej (χ2=16,3, df=1). Wiedza finansowa przekazywana 
była głównie w ramach przedmiotu „wiedza o społeczeństwie” (92,2%). Według nowej 
podstawy programowej, obowiązującej od roku szkolnego 2009/2010, jednym z celów 
kształcenia tego przedmiotu jest „rozumienie zasad gospodarki rynkowej”. W treściach 
nauczania znalazły się takie aspekty: jak gospodarstwo domowe (w tym jego budżet i pra-
wa konsumenta) oraz banki i pieniądz (konta, lokaty, kredyty, fundusze inwestycyjne)8. 
Poza obowiązkowym przedmiotem, co trzeci gimnazjalista wskazał na matematykę i geo-
grafię. Znaczna części informacji z finansów osobistych była prezentowana w trakcie go-
dziny wychowawczej. 

Prawie co drugi respondent wskazał, że źródłem informacji w zakresie finansów jest 
Internet, natomiast co trzeci wymienił telewizję. Mniejsze znaczenie miały prasa, spe-
cjalne opracowania z tego zakresu tematycznego czy kursy, w których do dnia przepro-
wadzenia ankiety nie brał udziału żaden badany. Natomiast 16% uczniów deklaruje, że 
chętnie skorzystałoby z takiej możliwości. Dlatego istotne jest podejmowanie przez różne 
instytucje wszelkich inicjatyw w tym kierunku. Na uwagę zasługuje ogólnopolski projekt 
Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy, zainicjowany przez Fundację Promocji i Akredytacji 
Kierunków Ekonomicznych i SGH, którego celem jest popularyzacja wiedzy i budowania 
świadomości ekonomicznej wśród dzieci (oferta dla klas piątych i szóstych szkoły podsta-
wowej). Równolegle prowadzone są spotkania dla rodziców i opiekunów uczniów9.

Prawie 2/3 młodych osób chce pogłębiać swoją wiedzę w zakresie pieniądza, sposo-
bów oszczędzania i inwestowania. Niemal 17% respondentów uważa, że jest to zbędne, 
z kolei co czwarty gimnazjalista nie ma zdania w tej kwestii. Weryfikacja testem χ2 wyka-
zała, że w przypadku grupy gimnazjalistów, potrzeba pogłębienia wiedzy finansowej nie 
zależy od jej poziomu. Zarówno osoby, które napisały test bezbłędnie, jak i gimnazjaliści, 
którzy zrobili błędy w jednakowym stopniu zainteresowani są pogłębieniem wiedzy z za-
kresu finansów.

7  Financial Literacy among 10-15 years old children, Danske Bank, 
http://www.danskebank.com/da-dk/CSR/samfund/finansiel-forstaaelse [dostęp: 10.05.2012].
8  M. Iwanicz-Drozdowska, Działania w zakresie edukacji finansowej w Polsce, (w:) M. Iwanicz-Drozdowska, Edukacja 
i świadomość finansowa. Doświadczenia i perspektywy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, s. 261.
9  O projekcie, http:// www.uniwersytet-dzieciecy.pl/uniwersytet [dostęp: 10.05.2012].
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Istotnym elementem nauki w zakresie finansów osobistych młodych osób jest kie-
szonkowe. Otrzymując go młode osoby uczą się racjonalnego podejścia do wydatków 
oraz przemyślanej konsumpcji. Jak wynika z przeprowadzonych badań, prawie 85% na-
stolatków w wieku gimnazjalnym otrzymuje kieszonkowe. Niemal 40% respondentów 
miesięcznie dostaje kwotę do 50 złotych. Wysokość kieszonkowego dla co trzeciego na-
stolatka do kwota z przedziału 51-100 złotych. Z kolei, 16% młodzieży otrzymuje kwotę 
powyżej 100 złotych. Wysokość kieszonkowego jest zdeterminowana miejscem zamiesz-
kania. Gimnazjaliści z obszarów wiejskich otrzymują niższe kwoty kieszonkowe, co jest 
związane z niższą dochodowością gospodarstw domowych występujących na terenach 
niezurbanizowanych. Analiza statystyczna potwierdziła zależność pomiędzy poziomem 
wiedzy finansowej a faktem otrzymywania kieszonkowego przez dzieci (χ2=9,6, df=2). 
W grupie osób, które otrzymywały pieniądze od rodziców tylko 7% nie poradziło sobie 
z testem, z kolei w grupie gimnazjalistów bez kieszonkowego co czwarty nie odpowie-
dział poprawnie na żadne pytanie.

Ważnym aspektem zarządzania finansami osobistymi jest umiejętność oszczędzania. 
Badana grupa nastolatków charakteryzowała się wysoką skłonnością do oszczędzania. 
Prawie 90% respondentów wskazało, że udało im się zaoszczędzić pewną kwotę pienię-
dzy otrzymanych z kieszonkowego czy prezentów pieniężnych otrzymywanych z różnych 
okazji. Co dziesiąty gimnazjalista wydaje pieniądze od razu po ich otrzymaniu. Wyższą 
skłonność do oszczędzania przejawiają chłopcy. Prawie 40% nastolatków odkłada prze-
ciętnie połowę otrzymywanych pieniędzy w ciągu miesiąca, wszystkie – 12%. Ponad 5% 
osób nie potrafi określić, jaką część otrzymanych środków pieniężnych udaje im się zaosz-

Wykres 2 
Wysokość kieszonkowego otrzymywanego przez gimnazjalistów

Źródło: jak w wykresie 1.
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czędzić. Analiza statystyczna ujawniła, że w wieku gimnazjalnym skłonność do oszczę-
dzania nie jest zdeterminowana poziomem wiedzy finansowej.

Jak wynika z badań, 45% gimnazjalistów ma sprecyzowany cel oszczędzania. Do tej 
grupy należą uczniowie miast, niższych klas oraz chłopcy (χ2=8,0, df=2). Własne hobby, 
ubrania oraz sprzęt HF to aktualne cele oszczędzania młodych osób. Poza tym, gimnazja-
liści zbierają na zakup komputera, sprzęt sportowy, instrumenty muzyczne i telefony ko-
mórkowe. Prawie co trzeci uczeń obecnie „nie zbiera na nic pieniędzy”, z kolei co czwarty 
nie potrafi się wypowiedzieć na ten temat. 

Na skłonność do oszczędzania wpływa również fakt posiadania różnych rzeczy. Prze-
prowadzone badania wskazują, że polski nastolatek nie odbiega pod względem posia-
danych rzeczy od nastolatka z innych krajów Unii Europejskiej. Podobnie jak młodzież 
w Szwecji, Finlandii czy Danii prawie każdy nastolatek posiada telefon komórkowy i ro-
wer. Polscy gimnazjaliści mają dostęp do komputera, ale jest to sprzęt wspólny dla całej 
rodziny, w odróżnieniu od nastolatków w innych krajach, którzy posiadają PC czy laptopa 
do własnej dyspozycji. Polski gimnazjalista, nieco gorzej wypada pod względem posiada-
nia telewizora we własnym pokoju.

Podsumowanie

Ze względu na małą liczebność próby, wnioski z przeprowadzonej analizy nie mogą 
być przeniesione na całą populację, ale umożliwiają pokazanie ważnych cech młodego 
pokolenia. 

Jak wynika z przeprowadzonej analizy, gimnazjaliści cechują się przeciętnym pozio-
mem kompetencji z zakresu finansów. Wyniki badań wskazują, że występują istotne róż-
nice w poziomie świadomości finansowej między badanymi uczniami ze względu na płeć, 
miejsce zamieszkania oraz liczebność rodziny, w której wychowuje się uczeń. Wyższym 
poziomem wiedzy finansowej cechują się dziewczęta, uczniowie z terenów miejskich, 
oraz gimnazjaliści, których rodzina składa się z 3-4 osób.

Obszarem wiedzy, w którym należy podjąć działania mające na celu poprawę wie-
dzy finansowej są zagadnienia związane z teorią stopy procentowej. Solidne podstawy, 
uzupełnione umiejętnością kalkulacji kosztów (kredyt) czy dochodowości instrumentów 
finansowych (np. lokat) nabyte na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej umożliwią w doro-
słym życiu podejmowanie racjonalnych decyzji na rynku finansowym.

Prawie 90% uczniów szkół gimnazjalnych ma świadomość potrzeby oszczędzania, 
a niemal co drugi gimnazjalista ma sprecyzowany cel oszczędzania. Pozwala to na stwier-
dzenie, że uczniowie podchodzą do kwestii finansowych w sposób rozsądny. Ważnym 
zadaniem w kolejnych etapach edukacji jest utrwalenie prawidłowych zachowań finanso-
wych, co w perspektywie pozwoli na ograniczenie zjawisk nadmiernego zadłużenia i ban-
kructw gospodarstw domowych.

Głównym źródłem wiedzy finansowej dla uczniów gimnazjum jest szkoła (75% wska-
zań). Dlatego trzeba zwrócić szczególną uwagę na tworzenie odpowiednich programów 
nauczania przedmiotów, w ramach których uczniowie otrzymują wiedzę o finansach, jak 
również, profesjonalne przygotowanie nauczycieli w tym zakresie.

Niemal 2/3 gimnazjalistów chcę pogłębić swoją wiedzę z zakresu finansów. Dla 
młodzieży gimnazjalnej, poza szkołą, ważnymi źródłami wiedzy są Internet i telewizja. 
Uczniowie deklarują również chęć uczestnictwa w kursach tematycznie związanymi z fi-
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nansami osobistymi. Być może jest to pole do działań dla instytucji komercyjnych w ra-
mach realizacji strategii społecznej odpowiedzialności biznesu.

Poprawa świadomości finansowej młodzieży wymaga czasu oraz zastosowania różno-
rodnych działań. Są to działania niezbędne, ponieważ wiedza i umiejętności z zakresu fi-
nansów osobistych to czynniki wpływające na przyszłą jakość życia obywateli, co z kolei 
warunkuje zrównoważony rozwój społeczeństwa.
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Financial Knowledge of Lower Secondary School Youth  
and Its Importance in Sustainable Development

Summary

The aim of the paper is to assess financial awareness of lower secondary school youth as well 
as to indicate the factors, which determine the state of the pupils’ financial knowledge. The statis-
tical analysis comprised structure indicators and non-parametric chi-square test (χ2). As it results 
from the studies, lower secondary school pupils reveal an average level of competences in the area 
of finances. The level of lower secondary school pupils’ financial awareness is determined by the 
pupil gender, place of residence and the family size, in which the pupil is growing up. Girls, pupils 
from urban areas and lower secondary school pupils whose families are composed of between 3 and 
4 persons revealed a higher level of financial knowledge. The main source of financial knowledge 
for the lower secondary school pupils is their school (75% of indications). The area of knowledge, 
which needs activities aimed at improvement of financial literacy, comprises problems connected 
with the theory of interest rate. 

Key words: sustainable development, financial knowledge, lower secondary school youth.

JEL codes: O16
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Финансовые знания молодежи, обучающейся в гимназиях,  
и их значение в устойчивом развитии

Резюме

Цель разработки – оценить уровень финансовых знаний и умений молодежи, обучаю-
щейся в гимназиях, а также указать определяющие их факторы. Статистический анализ 
обследуемого материала охватывал суммарные статистические измерители и непараметри-
ческий критерий хи-квадрат (χ2). Как вытекает из проведенных исследований, гимназистам 
свойствен средний уровень компетенций в области финансов. Уровень финансового созна-
ния гимназистов решают: пол учащегося, местожительство и численность семьи, в которой 
воспитывается гимназист. Более высокий уровень финансовых знаний свойствен девушкам, 
учащимся из городских районов и гимназистам, семья которых состоит из 3-4 человек. Ос-
новным источником финансовых знаний для учащихся гимназии является школа (75% ука-
заний). Сферой знаний, в которой следует осуществлять действия, направленные на повыше-
ние финансовых знаний, являются вопросы, связанные с теорией процентных ставок. 

Ключевые слова: устойчивое развитие; финансовые знания; молодежь, обучающаяся в гим-
назиях.

Коды JEL: O16
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Katarzyna Widera, Małgorzata Wróblewska
Politechnika Opolska 

EDUKACJA DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 
REGIONALNEGO (NA PRZYKŁADZIE WYBORÓW 
UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH  
NA TERENIE WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 
W LATACH 1995-2010)

Streszczenie

W latach 1995-2010 najwięcej reorganizacji wprowadzono na średnim szczeblu kształcenia, 
który postrzega się jako najbardziej problematyczny i kontrowersyjny sektor oświaty ze względu 
na przedział wiekowy uczestników oraz możliwość kontynuacji kształcenia w szkołach wyższych.

W artykule przedstawiono, poprzez wykorzystanie dostępnych danych statystycznych, zmiany, 
które nastąpiły w strukturze szkolnictwa ponadgimnazjalnego w zakresie wyborów edukacyjnych 
młodzieży w latach 1995-2010 na terenie województwa opolskiego. Uczniowie coraz mniej chętnie 
wybierali kształcenie zasadnicze zawodowe, wzrastała atrakcyjność nauki w liceum ogólnokształ-
cącym i średniej szkole zawodowej a szkoły policealne, podobnie jak szkoły artystyczne, były 
placówkami mało popularnymi wśród opolskich uczniów.

Dywersyfikacja systemu szkolnego na szczeblu ponadgimnazjalnym stwarza przestrzeń dla 
szkół realizujących różne koncepcje edukacji i sprzyja zrównoważonemu rozwojowi regional-
nemu.

Słowa kluczowe: edukacja ponadgimnazjalna, powiaty, województwo opolskie, zrównoważony 
rozwój regionalny.

Kody JEL: O15

Wstęp

Obecnie zasobom ludzkim przypisuje się niebagatelną rolę z powodu przyjęcia nowe-
go paradygmatu gospodarowania. Pierwszorzędnego znaczenia zaczyna nabierać jakość 
i specjalizacja posiadanych zasobów, w szczególności dysponowanie wykwalifikowanymi 
pracownikami potrafiącymi wytwarzać zróżnicowane towary i usługi. Dlatego też uwa-
runkowania lokalne nabierają coraz większego znaczenia. Uwarunkowania te decydują 
o możliwościach budowania przewag konkurencyjnych przez jakąkolwiek organizację, 
zarówno na rynku lokalnym, krajowym jak globalnym1. 

W przygotowaniu i wdrażaniu strategii zrównoważonego i systematycznego rozwoju 
regionalnego znaczącą rolę do odegrania zatem ma edukacja. System kształcenia nie działa 
w próżni, jest częścią szerszego systemu społecznego danego państwa lub regionu i pod-
lega wpływom różnych grup i instytucji. Przebieg procesu nauczania jest zależny od wie-

1  M.E. Porter, Postawy, wartości i przekonania a makroekonomia dobrobytu, (w:) L.E. Harrison, Kultura ma znaczenie. 
Jakie wartości wpływają na rozwój społeczeństwa, Huntington S.P., Zysk i S-ka, Poznań 2003, s. 65-67.
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lu procesów zachodzących w społeczeństwie: politycznych, społecznych, historycznych, 
kulturowych, ekonomicznych i innych, charakteryzujących się własną dynamiką2. Rzecz 
zatem w tym, aby już na początku realizacji strategii zrównoważonego rozwoju regional-
nego funkcjonowanie systemu edukacji poprawnie ukierunkować. Głównym zadaniem 
w tym obszarze dla edukacji, jest optymalne wykorzystanie możliwości zorganizowanego 
działania ludzi, nakierowanego na kreowanie publicznych wartości i na realizację inte-
resu publicznego3. System edukacyjny powinna zatem charakteryzować dywersyfikacja 
ścieżek kształcenia i rodzajów usług oraz zróżnicowane programy nauczania dla różnych 
uczestników (dzieci, dorosłych oraz ludzi w wieku poprodukcyjnym)4. 

Celem rozważań jest przedstawienie, z wykorzystaniem dostępnych danych sta-
tystycznych, zmian, które nastąpiły w strukturze szkolnictwa ponadgimnazjalnego 
w zakresie wyborów edukacyjnych młodzieży w latach 1995-2010 na terenie woje-
wództwa opolskiego. Zadano również pytanie czy te zmiany edukacyjne będą wspie-
rać bądź ograniczać zrównoważony i systematyczny rozwój regionalny województwa 
opolskiego. 

Przekształcenia struktury szkolnictwa ponadgimnazjalnego na 
przykładzie wyborów dokonywanych przez uczniów w województwie 
opolskim w latach 1989-2010

Województwo opolskie zawsze zajmowało jedno z ostatnich miejsc w kraju pod 
względem udziału ludności z wyższym wykształceniem – 8% przy średniej krajowej 
około 9,9%5. Natomiast odsetek ludności legitymującej się wykształceniem zasadniczym 
zawodowym w województwie opolskim wynosił 26,1% i przewyższał średnią krajową 
– 23,2%. Nieco lepiej przedstawiały się udziały ludności posiadającej wykształcenie 
podstawowe i niepełne podstawowe gdzie odsetek ludności reprezentujących ten poziom 
wykształcenia jest niemalże takiej samej wysokości jak średnia krajowa (odpowiednio: 
29,7% do 29,8% oraz 3,1% do 3,6%). Tendencja do powszechnej budowy kapitału eduka-
cyjnego powodował, że podejmowany przez mieszkańców Opolszczyzny wysiłek w celu 
jego zbudowania w ciągu badanego okresu był zatem znaczący, chociaż zróżnicowany 
przestrzennie (por. tabela 1). 

2  J. Łuczyński, Zarządzanie edukacyjne a wychowanie uczniów w szkole, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Kraków 2011, s. 18.
3  G. Mazurkiewicz, Przywództwo edukacyjne. Odpowiedzialne zarządzanie edukacją wobec wyzwań współczesności, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 45.
4  System edukacji powinien zapewniać wykształcone kadry zarówno dla nowoczesnych, jak i tradycyjnych działów 
gospodarki ponieważ do nośników nowoczesnej gospodarki, coraz częściej utożsamianej z gospodarką opartą na wiedzy 
(GOW), zalicza się pięć dziedzin: branże przemysłu wysokiej techniki, naukę i zaplecze badawczo-rozwojowe, edukację 
szkolną i pozaszkolną, profesjonalne usług biznesowe oraz usługi dla społeczeństwa informacyjnego (obliczeniowe 
i software’owe, informacji elektronicznej, telekomunikacyjne i multimedialne). Nie można zapominać, że pracownicy 
wykorzystujący posiadaną wiedzę i umiejętności jako czynnik przewagi konkurencyjnej występują dość powszechnie 
także w innych, tradycyjnych obszarach rynku, tj. w rolnictwie, przemyśle, usługach czy w służbie zdrowia. Stanowi 
poważne dla systemu edukacji wyzwanie ze względu na to, iż generują one odmienne struktury zawodowe popytu na pracę.  
A.P. Wierzbicki, M. Kabaj, S. Paradysz, Przechodzenie Polski do gospodarki opartej na wiedzy a kształtowanie się popytu 
na pracę, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Międzyresortowy Zespół do Prognozowania Popytu na Pracę, 
Warszawa 2003, s. 13 i 98.
5  Dane statystyczne dotyczące poziomu wykształcenia mieszkańców Opolszczyzny z ostatniego przeprowadzanego Spisu 
Powszechnego z 2011 r. nie są jeszcze dostępne.
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Tabela 1 
Udziały ludności według poziomu wykształcenia wśród osób w wieku 15 lat i więcej 
w województwie opolskim w latach 1988 i 2002 (w %)

Poziom wykształcenia 
 Ogółem  Miasta  Wieś 

1988 2002 1988 2002 1988 2002

Wyższe  5,0  8,3  8,0 12,1  1,9  4,0
Średnie i policealne 22,1 28,8 30,5 36,0 13,3 20,6
Zasadnicze zawodowe 27,2 27,1 24,6 22,1 29,9 32,7
Podstawowe 41,3 28,0 34,0 22,8 49,1 33,9
Pozostałe i nieustalone  4,4  7,8  2,9  7,0  5,8  8,8

Źródło: Raport z wyników Spisów Powszechnych, seria: Ludność. Stan oraz struktura demograficzna i spo-
łeczno-ekonomiczna, Urząd Statystyczny w Opolu, Opole 2003, s. 38.

Zmniejszenie zróżnicowania terytorialnego w dostępie do różnego typu szkół ponad-
gimnazjalnych w powiatach regionu opolskiego, które nastąpiło w latach 1989–20096 do-
brze wpisuje się w nurt działań podejmowanych na rzecz zrównoważenia procesu rozwoju 
obszarów wiejskich i rozwoju regionalnego w wymiarze społeczno–demograficznym oraz 
rozwoju rynku pracy oraz aktywności gospodarczej. Czy za tymi przekształceniami w li-
czebności i rozmieszczeniu placówek edukacyjnych na poziomie ponadgimnazjalnym po-
dążają zmiany w strukturze uczniów odzwierciedlone dokonanymi przez nich wyborami 
ścieżki kształcenia?

Opolskie szkoły ponadgimnazjalne nie mają znaczącego wkładu w podnoszenie po-
ziomu kształcenia ludności Polski. Stosunkowo niewielka liczba opolskich uczniów sys-
tematycznie zmniejszała się w badanym okresie z 51 816 tys. do 40 261 tys. (w Polsce od-
powiednio: 2 218, 2 tys. uczniów do 1 534,6 tys. uczniów), podczas gdy wielkość udziału 
opolskiej młodzieży nieznacznie wzrosła z 2,3% do 2,6% w ogólnej liczbie uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych w kraju7. 

Przekształcenia, które dokonały się wewnątrz tej grupy uczniów w województwie 
opolskim w latach 1995-2010 były następujące:
 – stałe zmniejszanie liczebności uczniów zasadniczych szkół zawodowych w całym re-

gionie za wyjątkiem dwóch powiatów: brzeskiego i namysłowskiego, które odnotowały 
wzrost liczby uczniów podejmujących naukę w tego typu szkołach w 2010 r. Znacznie 
większe zróżnicowanie dotyczyło zmian w wielkości udziału tej grupy uczniów w ogól-
nej strukturze ponieważ odnotowano zarówno okresowe nieznaczne wzrosty odsetka 
(w 2010 r.) i niewielkie wahania oraz stałe spadki w poszczególnych powiatach;

 –  wybory dokonywane przez uczniów średnich szkół zawodowych cechują dwie ten-
dencje. Pierwsza, polegająca na stałym wzroście liczby uczniów do 2000 r. wystąpiła 
na terenie powiatów: brzeski, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, krap-
kowicki, namysłowski, oleski, opolski oraz miasta Opole. Znacznie większa różno-
rodność zmian dotyczyła wielkości udziału w tych powiatach ponieważ miało miej-

6  M. Wróblewska, Przekształcenia systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego na terenie województwa opolskiego na tle 
kraju w latach 1989-2009 (ze szczególnym uwzględnieniem zróżnicowania przestrzennego – powiaty), referat przygotowany 
na konferencję pt.: Polityka społeczna w dobie postępu i rozwoju społeczno- gospodarczego, 14-16 maja 2012 r. Łochów, 
organizator: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Polityki Społecznej i Gospodarczej. 
7  http://www.stat.gov.pl/bdl/app/dane_cechter.dims?p_id=310446&p_token=-107625541# [dostęp: 27.04.2012].
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sce systematyczny wzrost (m.in.: powiat kędzierzyńsko-kozielski) bądź pojawiały się 
okresowe wahania zakończone zwiększeniem odsetka (np.: powiat oleski) lub zmniej-
szeniem (m.in.: powiat miasto Opole). Druga, przejawiająca się systematycznym ubyt-
kiem liczby uczniów objęła dwa powiaty: nyski i prudnicki, podczas gdy wielkości 
udziału charakteryzowały wahania w całym badanym okresie. Wyjątek stanowił po-
wiat strzelecki, w którym zanotowano zwiększenie liczebności uczniów do 2005 r. 
a potem miało miejsce jej zmniejszenie, co znalazło odzwierciedlenie w analogicznych 
zmianach wielkości udziału; 

 – w przypadku uczniów średnich szkół artystycznych wzrost zainteresowania kształce-
niem się w tego typu placówce edukacyjnej cechował następujące powiaty: brzeski, 
kędzierzyńsko–kozielski, krapkowicki, oleski, prudnicki, strzelecki, stabilizację od-
notował powiat namysłowski, a spadek pojawił się w powiecie głubczycki w latach 
1995–2000. Tylko w dwóch powiatach – nyskim i miasta Opole – była możliwość pod-
jęcia nauki w tego typu placówce edukacyjnej w całym badanym okresie. Liczebność 
uczniów charakteryzował systematyczny spadek wielkości w obydwu powiatach oraz 
zmniejszenie udziału w powiecie nyskim i stabilizacja odsetka w powiecie miasta 
Opola. Dostępność tego typu edukacji była zatem ograniczona na niektórych obsza-
rach województwa opolskiego;

 – wybory edukacyjne uczniów dotyczące kontynuowania nauki w liceum ogólnokształ-
cącym były prawie takie same w całym regionie opolskim. Systematyczne zwiększanie 
się liczby uczniów do 2000 r., a potem jej zmniejszanie przy zachowaniu stale wzra-
stającego ich udziału miało miejsce w powiatach: brzeski, głubczycki, kędzierzyńsko-
-kozielski, kluczborski, opolski oraz prudnicki. Stały wzrost liczebności uczniów tego 
typu placówek edukacyjnych do 2000 r. a potem stopniowy ubytek liczby i wielkości 
udziałów charakteryzował powiaty krapkowicki, nyski oraz oleski. Powiat namysłow-
ski, jako jedyny na Opolszczyźnie, odnotował spadek liczby uczniów liceów ogól-
nokształcących po 2005 r. i stale zmieniające się wielkości odsetka w całym bada-
nym okresie. Dwa powiaty: strzelecki oraz miasta Opole, cechowała stale wzrastająca 
liczba uczniów w dwóch pierwszych pięcioletnich okresach (lata 1995-2000) a potem 
stopniowy niewielki spadek pod względem liczebności, podczas gdy wielkości odsetka 
podlegały ciągłym nieznacznym wahaniom w całym badanym okresie;

 – najmniejszy wkład w kształcenie opolskiej młodzieży kontynuującej naukę po szkole 
gimnazjalnej wnoszą szkoły policealne, co znajduje swoje odzwierciedlenie zarówno 
w liczbie, jak i wielkości udziałów tej grupy uczniów. Powiat prudnicki jako jedyny 
odnotował stały wzrost trwający do 2005 r., po którym nastąpił gwałtowny ubytek tej 
grupy uczniów. Wśród pozostałych powiatów systematyczne zmniejszanie zarówno 
liczby, jak i udziałów dotyczyło powiatów: głubczyckiego, krapkowickiego oraz mia-
sta Opole, gdzie wystąpił bardzo duży spadek i liczebności i odsetka po 2005 r. W tej 
grupie tylko w powiecie brzeskim miało miejsce zmniejszenie liczby uczniów konty-
nuujących naukę w szkołach policealnych w trzech badanych pięcioletnich okresach 
(1995–2005) a w ostatnim, pięcioletnim okresie nastąpiło odwrócenie trendu czyli od-
notowano wzrost. Stały spadek z występującymi okresowo wzrostami liczby i odset-
ka uczniów kształcących się w tych szkołach charakteryzował następujące, opolskie 
powiaty: kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, nyski oraz oleski. Cechą charaktery-
styczną, wyróżniającą ten typ kształcenia, na terenie województwa opolskiego jest za-
rejestrowany brak uczniów w powiecie opolskim i strzeleckim w całym analizowanym 
okresie, w powiecie namysłowskim możliwość nauki była tylko w 2000 r., a zlikwi-
dowanie tego typu placówek edukacyjnych dla młodzieży miała miejsce w powiatach: 
krapkowickim po 2000 r. i w powiecie oleskim po 2005 r. Dostępność tego typu eduka-
cji była zatem ograniczona na niektórych obszarach województwa opolskiego.
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Analiza rozmiarów kształcenia młodzieży wskazuje zatem na konieczność wyodręb-
nienia dwóch podokresów: 1989-1999 i 2000-2010 ze względu na odmienny przebieg 
procesów dotyczących zmian w ogólnej strukturze szkolnictwa ponadgimnazjalnego na 
terenie województwa opolskiego. Zwrócić należy uwagę, iż nastąpiło gwałtowne zmniej-
szenie liczebności uczniów szkół ponadgimnazjalnych po 2000 r. spowodowane procesa-
mi demograficznymi8, w szczególności wchodzeniem młodzieży z drugiego powojennego 
niżu demograficznego w wiek edukacji ponadgimnazjalnej. Odzwierciedlenie tego trendu 
w ogólnej strukturze osób kończących naukę na tym szczeblu kształcenia powinno poja-
wić się w grupie absolwentów po 2005 roku.

W badanym okresie wybory edukacyjne opolskiej młodzieży (por. wykres 1 i 2) stawa-
ły się coraz bardziej zgodne z dostosowywaniem poziomu edukacji polskiego społeczeń-
stwa do standardów europejskich9. Wyraźnie wskazują na systematyczny i znaczny wysi-
łek podejmowany przez młodzież Śląska Opolskiego w celu pozyskania coraz wyższego 
poziomu kapitału edukacyjnego, mimo występującego dość dużego zróżnicowania prze-
strzennego w regionie. Popyt edukacyjny opolskiej młodzieży wykazuje coraz mniejsze 
powiązanie z pochodzeniem etnicznym mieszkańców poszczególnych powiatów, a praw-

8  A. Zagórowska (red.), Perspektywy demograficzne Śląska do 2030 r., Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 
2008, s. 9-11.
9  Strukturę kształcenia średniego w Unii Europejskiej charakteryzują następujące proporcje: 40% wykształcenie ogólne, 
a 60% wykształcenie zawodowe lub techniczne (a szczególności na terenie Austrii, Niemiec, Szwajcarii, Czech i Węgier 
gdzie udział uczniów szkół zawodowych przekracza 70 % ogółu uczniów szkół średnich). M. Kabaj, Ekonomia tworzenia 
i likwidacji miejsc pracy, IPiSS, Warszawa 2005, s. 278.

Wykres 1 
Struktura systemu edukacji szkół ponadgimnazjalnych w poszczególnych 
powiatach województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011  
(wg liczby uczniów)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, 
http://www.stat.gov.pl/bdl/app/dane_cechter.dims?p_id=310446&p_token=-107625541#.
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dopodobnie cechuje go większa zależność od sytuacji na lokalnych rynkach pracy bądź 
zagranicznych10.

Podsumowanie 

Przedstawiony proces zmniejszającego się zainteresowania kontynuacją nauki po 
ukończeniu gimnazjum na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej na rzecz wzrostu po-
wszechności edukacji na poziomie średnim zawodowym i ogólnokształcącym, był w tym 
okresie kontynuacją zmian, jakie nastąpiły w tym obszarze po 1990 r. Należy przy tym za-
uważyć, że tendencja ta występuje zarówno terenie województwa opolskiego, jak i całego 
kraju, a także innych krajów Unii Europejskiej11. 

Wzrastająca zaś atrakcyjność kształcenia w liceum ogólnokształcącym odzwierciedla 
wzrost aspiracji edukacyjnych i wzrost świadomości wartości wykształcenia wśród czyn-
ników ułatwiających pozyskanie pracy zapewniającej godziwe życie w społeczeństwie 
polskim jak i w regionie opolskim. Ponadto, zwiększenie się liczby uczniów tego typu 
kształcenia sprzyja podnoszeniu poziomu kapitału edukacyjnego mieszkańców Opolsz-
czyzny i przygotowywaniu młodzieży do kontynuacji nauki w szkole wyższej.

Szkoły policealne, podobnie jak szkoły artystyczne, mieszczące się w strukturach kształ-
cenia formalnego w dochodzeniu do kwalifikacji zawodowych, są placówkami mało po-
pularnymi wśród opolskich absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Postawa młodzieży 
wobec tego typu edukacji może stanowić rezultat przeświadczenia o niskiej stopie zwrotu 
nakładów poniesionych na tego typu kształcenie, czyli trudności z pozyskaniem atrakcyj-
nej, zarówno pod względem warunków pracy, jak i wysokości oferowanego wynagrodzenia, 
propozycji zatrudnienia. W Polsce nie ma jeszcze wielu opracowań na temat opłacalności in-
westycji w edukację, za wyjątkiem badań prowadzonych przez zespół prof. J. Czapińskiego.

W badanym okresie (1995-2010) kontynuowano przeprowadzanie reform edukacyj-
nych w Polsce, obejmując różne obszary i szczeble kształcenia, zwłaszcza obowiązko-
wego. Kontynuowano proces dywersyfikacji systemu szkolnego na każdym szczeblu, 
w szczególności szkolnictwo ponadgimnazjalne12, aby stworzyć przestrzeń dla nowych 
rodzajów usług i ścieżek kształcenia oraz zróżnicowanych programów nauczania13. To-

10  R. Jończy, Warunki powrotu zagranicznych emigrantów zarobkowych do województwa opolskiego (w kontekście 
niedopasowań strukturalnych na opolskim rynku pracy), Wydawnictwo: Pro Media Sp. z o.o., Opole 2010, s. 44.
11  Edukacja w Europie: różne systemy kształcenia i szkolenia – wspólne cele do 2010 roku, MEN, Warszawa 2003.
12  W Polsce np.: reforma oświaty w 1999 r. wprowadziła nowe typy szkół ponadgimnazjalnych: 3–letnie liceum profilowane, 
4–letnie technikum, szkołę zawodową o okresie nauczania 2-3 lata oraz 2-letnie liceum uzupełniające i 3–letnie technikum 
uzupełniające (dwa ostatnie typy szkół były adresowane do absolwentów zasadniczych szkół zawodowych). Kolejna 
z reform oświaty (2008) nawiązując do europejskich priorytetów edukacji zawodowej, wprowadza do systemu nowy typ 
szkoły – liceum techniczne (1996) przekształcone w liceum profilowane (2002). Wprowadzając liceum profilowane do 
struktur edukacji ponadgimnazjalnej nawiązuje się do polskiej tradycji m.in.: reformy Jędrzejowskiej (1932), reformy 
B. Suchodolskiego (1964) czy reformy E.Handkego (1994) oraz systemów oświaty części państw Unii Europejskiej: 
Francji, Danii, Niemiec czy Austrii. Struktura systemów kształcenia ogólnego i zawodowego w Unii Europejskiej, Euridice 
i CEDEFOP, Komisja Europejska, Warszawa 1997.
13  System edukacji powinien zapewniać wykształcone kadry zarówno dla nowoczesnych, jak i tradycyjnych działów 
gospodarki ponieważ do nośników nowoczesnej gospodarki, coraz częściej utożsamianej z gospodarką opartą na wiedzy 
(GOW), zalicza się pięć dziedzin: branże przemysłu wysokiej techniki, naukę i zaplecze badawczo-rozwojowe, edukację 
szkolną i pozaszkolną, profesjonalne usług biznesowe oraz usługi dla społeczeństwa informacyjnego (obliczeniowe 
i software’owe, informacji elektronicznej, telekomunikacyjne i multimedialne). Nie można zapominać, że pracownicy 
wykorzystujący posiadaną wiedzę i umiejętności jako czynnik przewagi konkurencyjnej występują dość powszechnie 
także w innych, tradycyjnych obszarach rynku, tj. w rolnictwie, przemyśle, usługach czy w służbie zdrowia. Stanowi 
poważne dla systemu edukacji wyzwanie ze względu na to, iż generują one odmienne struktury zawodowe popytu na pracę.  
A.P. Wierzbicki, M. Kabaj St. Paradysz, op. cit., s. 13 i 98.
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warzyszyło temu zmniejszanie zróżnicowania terytorialnego w dostępie do różnego typu 
szkół ponadgimnazjalnych w powiatach regionu opolskiego jakie nastąpiło w latach 1989-
200914, dobrze wpisujące się w nurt działań podejmowanych na rzecz zrównoważenia pro-
cesu rozwoju obszarów wiejskich i rozwoju regionalnego w wymiarze społeczno-demo-
graficznym oraz rozwoju rynku pracy oraz aktywności gospodarczej.

Przekształcenia struktur szkolnictwa ponadgimnazjalnego, spowodowane wyborami 
edukacyjnymi dokonanymi przez uczniów w latach 1995-2009 na terenie Opolszczyzny, 
wspierają zatem zrównoważony i systematyczny rozwój regionalny.
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Education for Sustainable Regional Development (on the Example 
of Choices of Students in Upper-Secondary Schools in the Opole 
Province in the Years 1995-2010)

Summary

In the years 1995-2010, most of the reorganisations were introduced at the medium level of 
education, which is perceived as the most problematic and controversial sector of education due 
to the age range of participants and the possibility to continue learning at universities. The article 
presents, through the use of available statistical data, the changes that occurred in the structure of 

14  Wróblewska M., op. cit. 
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upper secondary education in the educational choices of young people in the years 1995-2010 in the 
Opole Province. Learners were less and less likely to choose basic vocational education, while there 
was increasing attractiveness of learning in general secondary schools and secondary vocational 
schools, post-secondary schools as well as art schools are unpopular among the Opole upper-sec-
ondary schools students. It is, therefore, necessary to continue diversification of the school system 
at the level of upper-secondary education in order to create a space for schools implementing vari-
ous concepts of education and to support sustainable regional development.

Key words: upper-secondary education, counties, Opole Province, sustainable regional develop-
ment.

JEL codes: O15

Обучение для устойчивого регионального развития (на примере 
выборов учащихся средних школ на территории Опольского 
воеводства в 1995-2010 гг.)

Резюме

В 1995-2010 гг. самое большое количество реорганизаций ввели на среднем уровне об-
разования, который считают наиболее проблемным и спорным сектором образования по 
причине возрастного диапазона учащихся, а также возможности продолжения обучения  
в вузах. В статье представили, путем использования доступных статистических данных, из-
менения, которые произошли в структуре средних школ в области образовательных выборов 
молодежи в 1995-2010 гг. на территории Опольского воеводства. Учащиеся все менее охотно 
выбирали основное профессиональное обучение, повышалась же привлекательность науки 
в общеобразовательном лицее и в средней профессиональной школе, а школы на базе лицея, 
так же как художественные школы, были малопопулярными заведениями среди опольских 
учащихся. Диверсификация школьной системы на среднем уровне (после окончания гим-
назии) создает пространство для школ, осуществляющих разные концепции образования  
и способствует устойчивому региональному развитию.

Ключевые слова: обучение после окончания гимназии, повяты, Опольское воеводство, 
устойчивое региональное развитие.

Коды JEL: O15
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