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Od redakcji

Słowo wstępne

Rynek kojarzy nam się z miejscem spotkania kupującego ze sprzedającym. Ta swoistego rodzaju przestrzeń z jednej strony
ma charakter statyczny, gdyż od wieków budowano rynki w centrach miast i w nich to umożliwiano mieszczanom dokonywanie
zakupów, a sprzedającym stałe miejsce. Z drugiej strony rynek ma charakter dynamiczny, gdyż pojawiają się w nim coraz to nowi
aktorzy, nowe produkty, dochodzi do nieustannych interakcji pomiędzy kupującymi i sprzedającymi. To kolokwialne i potoczne
pojęcie znalazło ujście w naukach społecznych, przede wszystkim ekonomii, ale i politologii czy socjologii. Analizy te wyraźnie
pokazywały zróżnicowanie zasad rządzących rynkiem, a tym samym wzorów zachowań, wartości czy norm społecznych od zasad
rządzących polityką czy kulturą. To wyraźnego rodzaju oddzielenie czy wręcz odgraniczenie instytucji rynku od innych instytucji
dało wyraźny asumpt do uwikłania poszczególnych ludzi w różne sfery. Niemniej jednak koniec XX wieku pokazał nowy proces
społeczny o daleko idących skutkach. Otóż, co wyraźnie zaczęto podkreślać w nauce jako rezultat prowadzonych badań i różnego
rodzaju studiów, pojawiło się zawłaszczanie przestrzeni społecznych przez sferę rynku. To swoistego rodzaju urynkowienie sfer
życia polityki, kultury, relacji społecznych polegało na wprowadzaniu mechanizmów rynkowych i zasad kierujących tą sferą życia
do innych obszarów. I tak, politycy zaczęli być traktowani i zachowywać się jak produkty wraz z całym mechanizmem marketingu,
administracja publiczna, czyli już nie rządzenie, ale zarządzanie oparte zostało na kontroli jakości, kreowania strategii czy mechanizmów efektywności. Szkoły, w tym uczelnie wyższe, przedszkola, teatry, kina, instytucje kultury – wszyscy oni zaczęli używać
języka rynkowego do opisania swoich działań, ale ważniejsze jednak stało się ich działanie oparte właśnie na tychże zasadach.
Agnieszka Szuta zatytułowała artykuł „Narzędzia promotion-mix w kampaniach wyborczych” i pokazuje w nim sposób,
w jaki narzędzia promocji mix z marketingu komercyjnego zostały przeniesione w obszar polityki. Tym samym uprawnione
jest stwierdzenie, że mechanizmy „sprzedaży” ze sfery rynku znalazły zastosowanie w obszarze walki o władzę. Analizowane
przykłady kampanii reklamowych Baracka Obamy i Bronisława Komorowskiego wyraźnie wskazują, w jaki sposób politycy
stają się „towarem”, które winno zostać „opakowane”. Kinga Zych w artykule pt. „Kultura w neoliberalizm zaplątana” zajmuje
się uwikłaniem kultury w ideologię neoliberalną. Kultura od początku swego istnienia stanowiła odrębną sferę od gospodarki.
Rządziła się odmiennymi prawami i obowiązywały w niej inne reguły. Wejście przez artystów w świat komercji było traktowane
jednoznacznie negatywnie przez środowisko twórców. Urynkowienie kultury, czyli wpisanie mechanizmów rynkowych, jak zysk
czy dochód, sprzedaż, stały się w XXI wieku elementem codzienności. Aktorzy, artyści-malarze, rzeźbiarze, nawet pisarze włączyli
się w strumień działań rynkowych. Autorka w swoim artykule pokazuje jak elementy kultury zostają „wystawione” na sprzedaż.
Amelia Kin z kolei w artykule pt. „Ochrona praw konsumenta w ramach zakupu przez Internet na wybranych przykładach”
przedstawia, w jaki sposób kupno i sprzedaż zostały włączone również w sferę gospodarki internetowej. Coraz większa popularność tego rodzaju rynku narażona jest na zagrożenia. Autorka w swoim artykule analizuje formy zabezpieczeń konsumentów
przed zagrożeniem wynikającym m.in. z oszustw. Dariusz Szyszkowski w artykule pt. „Ochrona sprzedającego podczas zbywania
nieruchomości” zastanawia się nad trudnym zagadnieniem, jakim jest ochrona osoby sprzedającej nieruchomość i zapewnienie
jej otrzymania umówionej ceny w terminie wynikającym z umowy. Joanna Kurczbuch-Wcisło jest autorką artykułu pt. „Ocena
podaży i popytu na obiekty wielkopowierzchniowe w regionie łódzkim”, w którym analizuje rolę rynków handlowych na przykładzie Łodzi. Planowanie budowy nowej przestrzeni handlowej i analiza lokalizacji z uwzględnieniem konkurencji i sytuacji
społeczno-ekonomicznej staje się naczelną zasadą. Jacek Gładysz w tekście „O pewnych problemach wielkich miast i próbach
ich rozwiązania na gruncie teorii dóbr publicznych” zastanawia się, jak mieszkańcy dużych miast, a jest ich współcześnie prawie
5 mln, borykają się każdego dnia z kłopotami komunikacyjnymi w swej codziennej egzystencji. Problemy transportu w metropoliach mogą zostać zanalizowane w perspektywie teorii dóbr publicznych. Paradoks wspólnego pastwiska jako teoretyczny
model posłuży autorowi do sformułowania aplikacji rozwiązania tego problemu. Innym przykładem urynkowienia przestrzeni
jest włączenie tzw. „przestrzeni zielonej” w mechanizmy rynkowe. Agnieszka Chojecka w artykule „Znaczenie terenów zielonych
w przestrzeni publicznej oraz ich wpływ na jakość życia miejskiego” analizuje znaczenie terenów zielonych w przestrzeni publicznej oraz ich wpływ na jakość życia miejskiego. Tereny zielone poprawiają nie tylko standard życia mieszkańców miast, ale
i stają się elementem pejzażu. Powstają ogrody dachowe, skwery, bulwary, pareczki, zieleńce przy budynkach mieszkalnych.
Wszystkie artykuły poruszają się w jakże ważnej współcześnie tematyce urynkowienia wszelkich dziedzin życia, w tym
również życia społecznego.

Zapraszamy do lektury i dyskusji

Robert Geisler
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Narzędzia promotion-mix
w kampaniach wyborczych
Promotion Mix Tools
in Election Campaigns

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie przeniesienia narzędzi promocji-mix z marketingu komercyjnego na grunt polityczny.
Współczesna literatura dostarcza nam wielu przykładów narzędzi
marketingu wyborczego. Podstawowy podział jest zbieżny z narzędziami marketingu komercyjnego, a więc obejmuje reklamę
polityczną, sprzedaż osobistą, promocję sprzedaży, marketing
bezpośredni oraz public relations. Instrumenty te określa się mianem promocji-mix. Każde z wyróżnionych narzędzi marketingu
wyborczego posiada szeroki zasób stosowanych technik i działań,
które wykorzystują kandydaci, aby osiągnąć wyborczy sukces. Najlepsze efekty uzyskać można stosując kompatybilnie wszystkie te
elementy, tak aby stworzyć spójny wizerunek kandydata.

The purpose of this article is to show a transfer of promotion mix tools of the commercial marketing into the politics.
The contemporary literature provides us with many examples of
electoral marketing tools. The basic division is in line with the
commercial marketing tools and includes: political advertising,
personal selling, sales promotion, direct marketing and public
relations. These instruments are defined as promotion mix. Each
of the indicated electoral marketing tools has a wide selection
of techniques and activities which are used by the candidates to
achieve the electoral success. The best results can be obtained
through a compatible application of all the elements in order to
create a consistent image of the candidate.

Wstęp

Poza opisaniem genezy zjawiska jakim jest marketing
polityczny oraz podjęciem próby jego zdefiniowania, autorka przeanalizowała dokładnie narzędzie marketingu
wyborczego, czyli promocję polityczną z uwzględnieniem
jej instrumentów. Do analizy porównawczej wykorzystano
kampanię wyborczą Baracka Obamy z roku 2012, jak i kampanię Bronisława Komorowskiego z roku 2010. W przypadku obu kampanii dokonano podziału na poszczególne instrumenty komunikacji marketingowej i opisano działania
kandydatów z ich uwzględnieniem. Co więcej, ukazano
różnice, jak i podobieństwa w przypadku stosowania poszczególnych instrumentów.

Niniejszy artykuł uwarunkowany jest zainteresowaniami naukowymi autorki, które obejmują zagadnienia takie
jak marketing polityczny, wykorzystywanie komunikacji
marketingowej w walce politycznej, a także specyfika krajowych i zagranicznych kampanii wyborczych z uwzględnieniem narzędzi marketingu wyborczego. Poza tym wybór
tematu związany jest z potrzebami naukowo-badawczymi,
ponieważ dotychczas nie pojawiło się żadne opracowanie
naukowe, które zawierałoby analizę porównawczą ostatnich kampanii prezydenckich w Polsce i USA.
Celem nadrzędnym jest wskazanie, jakie narzędzia
promocji-mix, i z jakim natężeniem wykorzystywane były
w kampaniach wyborczych kandydatów, którzy zwyciężyli
w wyścigu o urząd prezydenta w Stanach Zjednoczonych
i w Polsce, czyli Baracka Obamy i Bronisława Komorowskiego. Poza tym istotne jest ukazanie różnic, które występują
w stosowaniu instrumentów promocji-mix w tych dwóch
krajach. Analiza taka pozwoli odpowiedzieć na pytanie, jakie narzędzia lepiej sprawdzają się na gruncie polskim, a jakie bardziej oddziaływają na społeczeństwo amerykańskie.
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie należy uwzględnić
również czynniki polityczne, jak ustrój danego państwa oraz
społeczne, np. stopień rozwoju społeczeństwa obywatelskiego czy też poziom nowoczesnych technologii.

ABSTRACT

STRESZCZENIE

Agnieszka Szuta, Uniwersytet Gdański

Sukces marketingu politycznego
Współczesną sceną polityczną bez wątpienia zawładnął marketing polityczny. Politycy, bez względu na opcję,
zdają sobie sprawę, że wielowymiarowość rzeczywistości
społeczno-politycznej zmusza ich do stosowania różnorodnych instrumentów promocyjnych. Analizując genezę
marketingu politycznego należy dokonać porównania go
z marketingiem ekonomicznym, nazywanym też komercyjnym. Najłatwiej dokonać tego za pomocą modelu marketingu-mix. W pierwotnym modelu marketingu komercyjnego
wyróżnia się cztery elementy, tzw. 4P. Są to produkt (product), cena (price), promocja (promotion) oraz dystrybucja
5
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(planning). Czynniki te znajdują również odzwierciedlenie
w marketingu politycznym. Model tzw. kompleksu marketingowego został stworzony przez J. McCarty’ego w roku
1960 (Wiszniowski 2000).
Produkt w przypadku sceny politycznej to pojedynczy
polityk, partia bądź dana idea, projekt polityczny. Cena
natomiast rozumiana jest w marketingu politycznym jak
udzielone poparcie, a więc głosy oddane przez wyborców.
Promocja to zbiór metod i technik, które mają za zadanie
jak najlepsze zaprezentowanie kandydata. Ostatni z elementów 4P, czyli dystrybucja w kontekście sceny politycznej oznacza efektywne dotarcie do wyborców z przekazem
kampanii wyborczej.
Za powstanie odrębnej gałęzi, jaką jest marketing polityczny, odpowiadają m.in. czynniki takie jak rozwój technologii i działań komunikacyjnych oraz rozwój samej sceny
politycznej, czego konsekwencją stały się wyższe wymagania organizacji politycznych.
Krajem, który był pionierem w korzystaniu z technik
marketingowych w polityce były bez wątpienia Stany Zjednoczone. Orientacja marketingowa zaczęła odgrywać tam
istotną rolę już od połowy XX wieku. Powodem takiego rozwoju marketingu politycznego było na pewno upowszechnienie mediów, a szczególnie telewizji, w której politycy
spostrzegli dla siebie szansę.
Ujmując najprościej można powiedzieć, iż marketing
polityczny jest zespołem różnorodnych narzędzi i technik,
które mają przekonać obywateli do określonych kandydatów bądź też partii politycznych lub projektów. Stosowane
instrumenty marketingowe mają na celu wzbudzenie zainteresowania i zdobycie zaufania wyborców, co w zamyśle
ma przełożyć się na oddane głosy. Można powiedzieć, że

marketing polityczny zawiera w sobie zarówno elementy
manipulacji, jak i perswazji.
Kampania zorientowana marketingowo, której odbiorcą jest wyborca musi spełniać poniekąd podobne kryteria
jak kampanie reklamowe produktów. Pierwszym krokiem
jest stworzenie atrakcyjnej, wyróżniającej się oferty politycznej, drugim natomiast dokonanie, wspomnianej
już wyżej, segmentacji rynku, a następnie pozycjonowanie kandydata. Krok ten oznacza określenie jego atutów,
ale i słabości, wybór stylu rywalizacji oraz kształtowanie
i umacnianie wizerunku. Ostatni etap to formułowanie
i wdrażanie wybranej strategii. Wszystkie te elementy powinny uwzględniać szybko zmieniające się otoczenie zewnętrzne i wpływ środowiska.

Narzędzia promotion-mix w polityce
Analizę wykorzystywania narzędzi promocji-mix należy
rozpocząć od zagadnienia komunikacji marketingowej. Komunikacja marketingowa jest jednym z rodzajów szeroko
rozumianej komunikacji. Jest to „komunikowanie otoczeniu
rynkowemu wszelkich wartości firmy (silnych stron, przewag konkurencyjnych) przy zastosowaniu skoordynowanych działań marketingowych” (Rydel 2001: 20).
Omawiany rodzaj komunikacji to dwustronny proces, w który zaangażowana jest dana organizacja oraz jej
otoczenie zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Jest to proces,
w skład którego wchodzą różnorodne formy komunikowania się, oddziaływania na otoczenie instytucji. Komunikację
marketingową można nazwać także dialogiem firmy z otoczeniem. Rysunek 1 przedstawia podstawowe narzędzia
marketingu wyborczego wraz z technikami, które obejmują.

Rysunek 1. Narzędzia promotion-mix wraz ze stosowanymi technikami
PROMOCJA POLITYCZNA
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Janik-Wiszniowska M., (2009) Promocja i reklama polityczna [w:] Jabłoński A., Sobkowiak L., red., Marketing polityczny w teorii i praktyce, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 187-202.
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Komunikację marketingową można podzielić na formalną oraz nieformalną. W skład tej pierwszej wchodzą narzędzia promocji-mix, a więc reklama, public relations, promocja sprzedaży i sprzedaż osobista. W wielu publikacjach do
elementów tych dołącza się również marketing bezpośredni,
merchandising wraz z opakowaniami produktów, sponsoring oraz imprezy targowo-wystawiennicze. Natomiast nieformalna komunikacja marketingowa to pozostałe działania,
które dostarczają informacji otoczeniu firmy.
Każde z wyróżnionych narzędzi promocji-mix posiada
szeroki zasób stosowanych technik i działań, które wykorzystują kandydaci, aby osiągnąć wyborczy sukces. Największe
efekty uzyskać można stosując kompatybilnie wszystkie te
elementy, tak aby stworzyć spójny wizerunek kandydata.

Reklama polityczna
Reklama polityczna jest jednym z elementów tzw. media planu (Mrozowski 2001), a więc planu zaangażowania
mediów w kampanię wyborczą. Media plan polega na strategii użycia mediów w kampanii, ustaleniu częstotliwości
oraz rodzaju komunikatów, a także wyboru stacji. Najbardziej istotnym komponentem owego planu jest wykorzystanie reklamy politycznej, która jest najpopularniejszym sposobem prezentacji kandydata. Środki masowego przekazu są
głównym, a wręcz jedynym nośnikiem reklamy politycznej,
którą można określić jako swego rodzaju przedstawienie,
w którym politycy starają się jak najlepiej odegrać swoje
role.
Słowo reklama pochodzi z języka łacińskiego (clamo,
clamare). W dosłownym tłumaczeniu oznacza ono krzyczeć, głośno wołać, jak i świadczyć, wskazywać (Bajka 2004).
W tych właśnie słowach zawiera się kwintesencja funkcji reklamy.
Reklamę polityczną można określić jako „proces komunikacyjny, dzięki któremu źródło (kandydat polityczny
bądź partia) nabywa okazję, by przedstawić odbiorcom, za
pomocą kanału masowej komunikacji, przekaz polityczny
w celu wpłynięcia na ich polityczne postawy, przekonania i/
lub zachowania” (Mazur 2007: 111). Współcześnie głównym
nośnikiem reklamy politycznej jest telewizja.
Zadaniem reklamy jest oddziaływanie na wszystkie
zmysły człowieka, na jego wyobraźnię. Dobrze ujął to Wiszniowski pisząc, iż „reklama to swoisty kod wiązany, wzrokowo-werbalny i audialny, łączący ze sobą w dowolnych
konfiguracjach: słowo, obraz i dźwięk, a jej oddziaływanie
można sprowadzić do czterech podstawowych kategorii: postrzegania, rozpoznania, zapamiętywania oraz wpływania”
(Wiszniowski 2000: 115).

Opracowując zagadnienie reklamy politycznej w kontekście marketingu należy scharakteryzować jej główne funkcje
(Pawełczyk 1999). Przede wszystkim ma na celu zwrócenie
uwagi na dany produkt (kandydata), po czym następuje wywołanie zainteresowania tym produktem, a co za tym idzie
chęć jego posiadania, co w przypadku sceny politycznej
jest jednoznaczne z oddaniem głosu na danego kandydata. Aby te funkcje zostały spełnione, przedstawiona oferta
musi być nie tylko rzetelna w kontekście społecznym, ale
przede wszystkim atrakcyjna. Istotna jest forma prezentacji, co łączy marketing polityczny z komercyjnym. Opisany
tutaj szablon celów reklamy można określić mianem modelu
AIDA od ang. attention, interest, desire, action (Wiszniowski
2000), a elementy jakie obejmuje to wzbudzenie uwagi, zainteresowanie, pożądanie oraz działanie.
Reklama polityczna powinna przede wszystkim budzić zainteresowanie wokół określonego podmiotu politycznego, jakim jest pojedynczy kandydat bądź też partia.
Ma także budować pozycję marki, czym w tym wypadku
jest nazwisko lub nazwa ugrupowania. Reklama ma za zadanie budować od podstaw lub modyfikować wcześniej
stworzony wizerunek. Co więcej, ważne jest aby skłaniała
wyborców do działania, poprzez umocnienie poparcia dla
konkretnych podmiotów lub też poprzez wpływ na niezdecydowanych obywateli. Poza tym reklama polityczna ma
na celu nakreślenie ważnych kwestii i problemów występujących w debacie publicznej. Ostatnim z jej zadań jest
zapewnienie rozrywki, co wiąże się z koncepcją entertainizacji sfery politycznej (Dolińska 2009). Można zauważyć, iż
pierwsze trzy funkcje odnoszą się do podmiotów politycznych (kandydatów, partii), natomiast kolejne trzy do wyborców. Natomiast ostatnie zadania powiązane są z ogólnie
rozumianą sferą społeczno-polityczną.
Aby dana reklama była skuteczna musi zostać spełnionych kilka czynników. Po pierwsze, należy dobrze określić
odbiorców – grupę docelową, do której ma ona dotrzeć.
Po drugie, na samym początku powinny zostać precyzyjnie
określone cele, jakie chcemy osiągnąć za pomocą przekazu reklamowego. Po trzecie, niezmiernie ważny jest wybór
środków przekazu, aby dotrzeć do jak największej ilości
osób.
Warto zauważyć, że reklama polityczna nie daje pełnego obrazu kandydata, a to przede wszystkim na niej opiera
się większość wyborców. W konsekwencji tego, podejmując ostateczny wybór nie są oni właściwie poinformowani.
Oddają głosy na ludzi, którzy zaprezentowali się lepiej od
innych, wyglądali na miłych bądź uczciwych. Ta postępująca tendencja sprawiła, iż „wybory przekształcają się w nieszczery flirt figurantów – splendorantów, jakimi stają się
kandydaci sprowadzeni do sztancy kukiełek reklamowo –
7
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promocyjnych oraz figurantów – konsumentów, jakimi stają
się wyborcy” (Karwat 2004: 230).
Reklama polityczna stanowi zaledwie wycinek prezentacji kandydata. Ukazuje on wyłącznie to, co ma dotrzeć do
wyborców. Niejednokrotnie reklamy przypominają idealnie
wyreżyserowane bajki, w których przedstawia się krystalicznego kandydata i jego rzeczywistość. Politycy lub osoby pretendujące do tego miana w reklamach politycznych
lubią wskazywać najczęściej na wartości takie jak rodzina,
patriotyzm i tradycje, najbliższy region, historia. W Polsce
bardzo często wykorzystywany jest symbol Solidarności
oraz powiązanych z nią osób jak Lech Wałęsa, ale także
symbol Jana Pawła II.
Przy tworzeniu reklam politycznych bardzo często pojawia się manipulacja, odwołania do emocji. Wiąże się to ze
skłonnościami natury ludzkiej do kierowania się uczuciami.
Dlatego tak łatwo jest oceniać polityków po ich osobowości. Budzą w nas pozytywne bądź negatywne skojarzenia.
Postać wykreowana przez media zakorzenia się w naszej
świadomości, dlatego tak trudno jest zmienić zdanie o aktorach politycznych. Widzimy ich nie takimi jacy są naprawdę, ale takimi jacy prezentują się w mediach.

Marketing bezpośredni
Marketing bezpośredni stanowi „interakcyjny system,
który korzysta z jednego lub więcej mediów reklamowych,
by wywołać określoną odpowiedź lub transakcje polityczne” (Jabłoński 2009: 197). Istnieje coraz więcej form marketingu bezpośredniego, których nadrzędną funkcją jest
zdobycie bezpośredniego kontaktu pomiędzy danym kandydatem (partią) a wyborcą.
Formę marketingu bezpośredniego stanowią m.in. katalogi sylwetek kandydatów politycznych, listy do wyborców oraz strony internetowe partii i kandydatów.
Bardzo popularne stały się listy do wyborców, których
zastosowanie obserwuje się najczęściej w kampaniach prezydenckich. Jeszcze kilka lat temu listy przesyłano wyłącznie
pocztą tradycyjną, obecnie natomiast również elektroniczną, gdyż coraz większa część społeczeństwa ma dostęp do
sieci internetowej. Forma komunikowania, jaką jest list do
wyborcy posiada wiele zalet. Po pierwsze wywołuje wrażenie indywidualnego podejścia, co za tym idzie wyborca
czuje się wyróżniony otrzymując taką wiadomość. Nie jest
to niedbale rzucona ulotka, lecz starannie przygotowane
pismo z danymi wyborcy, co budzi w nim pewien szacunek
dla adresata listu. Osobisty list daje także większą gwarancję na zapoznanie się przez wyborcę z jego zawartością,
w której najczęściej opisane są dotychczasowe osiągnięcia
kandydata.
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Rozwój Internetu spowodował, że również politycy
musieli dostosować się do nowych technologii. Partie polityczne, jak i konkretni kandydaci, prowadzą swe strony
internetowe, blogi, oraz są obecni na portalach społecznościowych (Facebook, Twitter). Strony internetowe posiadają wiele zalet. Jest to stosunkowo niski koszt przy atrakcyjnej formie prezentacji, krótki czas reakcji oraz szeroki zasięg
geograficzny.
Powszechność Internetu spowodowała zmiany w strukturze samych partii. Nie mogą stanowić one już niedostępnych, hermetycznych formacji. Od partii politycznych oczekuje się obecnie większej elastyczności, dostosowania do
panujących realiów. Presję na politykach wywiera także
zjawisko mediatyzacji polityki. Nieustanne zainteresowanie
mediów sceną polityczną, zmusza ich do ciągłego uważania
na własne zachowania, słowa, gesty. Poza tym zmniejszył
się dystans pomiędzy rządzącymi a społeczeństwem. Politycy także przynależą do różnych grup dyskusyjnych. Natomiast na swych blogach zamieszczają często kontrowersyjne informacje, dając tym samym możliwość odpowiedzi na
nie poprzez komentarze.
Blogi, czyli internetowe dzienniki w ciągu kilku ostatnich lat osiągnęły w naszym kraju apogeum popularności.
Politycy o różnorodnych poglądach zamieszczają w nich
swoje oceny aktualnej sytuacji politycznej, krytykują przeciwników, czy też po prostu opisują swoje życie codzienne.
Taka forma komunikacji pozwala skrócić dystans między
obywatelem a politykiem. Ukazać go w pozytywnym świetle, jako „normalnego” człowieka. Funkcja komentowania
wpisów stanowi natomiast namiastkę dialogu ze społeczeństwem. Materiały prezentowane na blogach mają wzbudzać konkretne emocje, zbliżyć wyborcę do polityka.

Promocja sprzedaży
Promocja sprzedaży jest narzędziem, które polscy politycy darzą szczególną sympatią. Drobne upominki, gadżety
rozdawane podczas wieców czy festynów mają zapewnić
sukces wyborczy. Należy jednak zaznaczyć, iż taka forma
wpływa przede wszystkim na wyborców niezdecydowanych.
W ramach narzędzia marketingu jakim jest promocja
sprzedaży politycy najczęściej wykorzystują drobne upominki. Mają one spełnić dwie podstawowe funkcje. Jedną
z nich stanowi właśnie promocja, czyli ukazanie kandydata
w jak najkorzystniejszym świetle, czyli budowa korzystnego
wizerunku. Drugą funkcją jest umacnianie już wykreowanego wizerunku partii bądź kandydata. Politycy prześcigają
się wzajemnie w projektowaniu coraz bardziej wyszukanych
gadżetów, aby wyróżnić się na tle konkurencji. Wręczane
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upominki powinny być przede wszystkim wysokiej jakości,
co świadczy o szacunku do wyborców oraz oryginalne, aby
wyeksponować swą ofertę wśród wielu innych.
Gadżety reklamowe można podzielić na trzy grupy
(Wiszniowski 2000). Pierwsza z nich to tzw. drobiazgi praktyczne (długopisy, kubki, otwieracze, kalendarze, parasole,
czapki, koszulki, breloczki, zapalniczki), natomiast grupa
druga to drobiazgi dekoracyjne (balony, chorągiewki, plakietki). Trzeci rodzaj upominków łączy w sobie cechy dwóch
poprzednich grup, a są to praktyczne drobiazgi dekoracyjne.
Upominki i gadżety są najczęściej wręczane wyborcom
podczas wszelkiego rodzaju festynów i koncertów. Warto
podkreślić, że uroczystości te same w sobie stanowią formę
promocji sprzedaży. Są to bardzo dobrze wyreżyserowane
spektakle wyborcze, podczas których występują muzycy
i artyści popierający daną partię.

Polityczne Public Relations
Istnieje wiele definicji terminu public relations. Mówiąc
najprościej jest to dbanie o pozytywny wizerunek, kształtowanie dobrych relacji z otoczeniem. Techniki i metody
wykorzystywane w ramach public relations niejednokrotnie
pokrywają się z innymi formami promocji sprzedaży, które
zostały opisane powyżej. Główne narzędzia, które obejmuje PR to konferencje prasowe, kontakty z mediami, system
identyfikacji wizualnej, różnorodne uroczystości, spotkania
ze społecznością lokalną, a także sponsoring i lobbing (Jabłoński 2009).
W ramach politycznego public relations wyróżnia się
kilka podstawowych działań. Pierwszym z nich jest kreowanie wizerunku podmiotu publicznego. Możemy wyróżnić trzy kategorie działań podejmowanych przez polityków w celu uatrakcyjnienia swego wizerunku medialnego.
Pierwsza z nich dotyczy permanentnego dokształcania
się w zakresie komunikowania politycznego, a więc są to
treningi autoprezentacji i autopromocji oraz zdobywanie
umiejętności erystycznych i retorycznych. Kategorii drugiej
należy poświęcić zdecydowanie więcej miejsca. Obejmuje
ona bowiem aranżowanie pseudo wydarzeń, a więc zdarzeń, które nie są „spontaniczne, tylko zaplanowane, spreparowane i tak osadzone w rzeczywistości (w czasie i miejscu), żeby media mogły je łatwo i szybko zrelacjonować
i nagłośnić, a one same w założeniu mają być samospełniającą się przepowiednią” (Mrozowski 2001: 131). Najczęściej pseudo wydarzenia mają promować konkretnych
polityków, zdarza się jednak, że ich głównym zadaniem jest
odwrócenie uwagi opinii publicznej od istotnych i trudnych
do rozwiązania problemów. Do opisywanej kategorii można

zaliczyć mające charakter oficjalnego rozpoczęcia konwencje wyborcze, tzw. polityczne tournee podczas kampanii
wyborczej, debaty telewizyjne oraz bardzo popularne studia wyborcze, w których spotykają się eksperci i autorytety
kreowane przez media.
Inne zadanie PR stanowi odpowiednie komunikowanie
się z otoczeniem. Należy utrzymywać stałą komunikację na
linii między partią bądź kandydatem a obywatelami. Ułatwiają to niewątpliwie media, jednak jest to w tym przypadku komunikacja jednostronna. Niezmiernie istotna jest
komunikacja dwustronna, która angażuje także wyborców.
W procesie komunikacji z otoczeniem, w przypadku partii
politycznych, dużą rolę odgrywają liderzy partii, ale i tzw.
gwiazdy medialne, czyli politycy, których charakteryzuje
osobowość medialna, są barwni i interesujący. Poza tym
komunikowanie ułatwiają wszelkiego rodzaju pisma, gazety
partyjne, foldery, strony internetowe i inne materiały informacyjne.
Poza kreowaniem wizerunku oraz procesem komunikacji, PR obejmuje także tzw. techniki integracyjne. Są to
różnego rodzaju święta, obchody, spotkania, konferencje,
festyny, wiece (Jabłoński 2009). Takie wydarzenia dają nie
tylko szansę bezpośredniego kontaktu polityków z otoczeniem, ale również pozwalają kandydatom zaprezentować
się mniej formalnie, co chętnie wykorzystują. Uczestnictwo
w tego typu zdarzeniach pozwala politykom dotrzeć do
obywateli, pokazać, iż jest się jednym z nich. M. Sokołowski
wymienia rodzaje efektów (Sokołowski 2009), które aktorzy
polityczni są w stanie uzyskać biorąc udział w wydarzeniach
integracyjnych. Po pierwsze, jest to efekt centralności, który podkreśla ważną rolę polityka w życiu społeczności. Aby
go osiągnąć wskazane jest uczestnictwo w widowiskach
rozrywkowych i telewizyjnych, które gromadzą dużą publiczność i cieszą się zainteresowaniem całej wspólnoty.
Po drugie, wskazuje na efekt transgresyjności, czyli pewnego rodzaju elastyczności, umiejętności dostosowania
się do różnorodnych sytuacji. Polityk powinien zarówno
dobrze odnaleźć się w sferze polityki, jak i wydarzeniach
kulturalnych czy sportowych. Musi wcielać się w różne
role, aby udowodnić swą wszechstronność. Po trzecie, jest
to efekt familiarności, będący wyrazem utożsamiania się
z tzw. zwykłymi obywatelami. Politycy stają się wówczas
jednym z wielu uczestników danego wydarzenia (meczu,
koncertu). Zmniejszenie dystansu między rządzącymi a rządzonymi umożliwia również deuniformizacja, czyli zmiana
oficjalnego stroju (garnitur, krawat) na mniej wyjściowy
(koszulka, jeansy). Symbole, które politycy wykorzystują
podczas takich widowisk (flagi, szaliki piłkarskie, koszulki)
pozwalają im na pozorne zintegrowanie się ze społeczeństwem, pokazanie, że są podobni do innych obywateli. Poza
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tym aktorzy polityczni dążą do osiągnięcia efektu medialnej
tożsamości. Polega on na wyraźnym podkreślaniu swej tożsamości narodowej, jak i lokalnej. Uczestnictwo w zdarzeniach charakterystycznych dla danej wspólnoty ma na celu
potwierdzić przynależność polityka do tej grupy. Ostatni
z efektów związany jest z popularnością. Politycy bardzo
często korzystają z popularności osób bardziej znanych od
nich. Zazwyczaj są to ludzie ze świata show biznesu, czyli
aktorzy, sportowcy, muzycy.

Analiza porównawcza wykorzystania
narzędzi promocji-mix w wybranych
kampaniach prezydenckich
Analizie podlegają dwie kampanie prezydenckie. Pierwsza z nich to amerykańska kampania wyborcza, która zakończyła się głosowaniem dnia 6 listopada 2012 roku. Natomiast
drugie studium przypadku stanowi polska kampania prezydencka z roku 2010.
Z powodu dużej ilości materiałów dokonano zawężenia
analizy wyłącznie do kandydatów, którzy zwyciężyli w walce
o urząd prezydenta. W przypadku Stanów Zjednoczonych
jest to Barack Obama, natomiast w przypadku Polski Bronisław Komorowski. Badaniem objęto dwa okresy czasowe,
a mianowicie działania kampanijne, które Barack Obama
prowadził w okresie od lutego do listopada 2012 roku oraz
kampanię wyborczą Bronisława Komorowskiego, która
trwała od maja do lipca 2010 roku.
Polska kampania prezydencka z roku 2010 była specyficzna z powodu okoliczności, w których się odbywała,
a więc okresu po katastrofie smoleńskiej. Kandydaci na
urząd Prezydenta RP postanowili, iż nie będą nadużywali, a nawet, że zrezygnują z reklamy zewnętrznej w postaci plakatów i billboardów, aby przeprowadzić kampanię
w spokojnej, nienachlanej atmosferze. Obietnic nie dotrzymano i na ulicach miast można było zaobserwować wiele
plakatów wyborczych z podobiznami kandydatów, m.in.
Bronisława Komorowskiego.
W przeciwieństwie do polskiej kampanii prezydenckiej
w USA prezentowaniem plakatów wyborczych zajmowali
się sami obywatele, nie politycy. Na ulicach dużych miast
niezwykle trudno było dostrzec plakat czy billboard któregoś z kandydatów. Niektórzy wyborcy umieszczali plakaty
z hasłem i logiem kampanii Obamy w swych ogródkach i na
działkach. Plakaty dotyczące kampanii Obamy można było
zamówić na stronach internetowych, a dochód z zakupu
wspierał działania kampanijne kandydata. Gesty takie oznaczają niewątpliwe zaangażowanie społeczeństwa amerykańskiego w wybory prezydenckie. W Polsce niewiele osób
chętnie ujawnia swe preferencje polityczne.
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Poza reklamą zewnętrzną, zarówno w przypadku Baracka Obamy, jak i Bronisława Komorowskiego, najczęstszą formą zastosowania reklamy politycznej była reklama
telewizyjna, która przejawiała się w produkcji spotów
wyborczych. Sztab Komorowskiego stworzył trzy spoty
o charakterze wizerunkowym i trzy spoty o charakterze
programowym oraz jedną reklamę negatywną skierowaną
przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu.
Elementem, który był charakterystyczny dla obydwu
kandydatów, było również wyprodukowanie cyklu reklam
z udziałem znanych aktorów, piosenkarzy i sportowców.
W kampanii Komorowskiego można dostrzec dziewięć
takich spotów. Natomiast na kanale Obamy na YouTube
ukazały się aż czterdzieści trzy nagrania z celebrytami.
Rozbieżność ta wynika jednak z faktu, iż kampania w USA
trwała o wiele dłużej niż w Polsce. Okres podlegający analizie w przypadku Baracka Obamy to dziewięć miesięcy,
a w przypadku Komorowskiego dwa. Co więcej, należy
zwrócić uwagę, iż celebryci w kampanii Obamy nie byli dobierani przypadkowo. Każdy z nich reprezentował określoną
grupę społeczną, jak i konkretne stany. I tak np. piosenkarka Jennifer Lopez zachęcała do głosowania Latynosów,
a Ricky Martin homoseksualistów. Wybierano także aktorów i piosenkarzy pochodzenia m.in. indyjskiego, afroamerykańskiego i hiszpańskiego, aby ukazać różnorodność
wśród osób popierających Obamę.
Jak opisano już wcześniej, marketing bezpośredni to
nie tylko e-mailing, telemarketing, wizyty wolontariuszy, ale
także obecność w Internecie. W obu kampaniach można zauważyć zwrot ku mediom społecznościowym. Do najpopularniejszych należały portale takie jak Facebook, Twitter czy
też YouTube. W przypadku kampanii Bronisława Komorowskiego korzystano z portalu „NaszaKlasa”, który występuje
wyłącznie w Polsce. Barack Obama był obecny na dziesięciu
serwisach społecznościowych (Facebook, Twitter, YouTube,
Tumbir, Google+, Instagram, Pinterest, Foursquare, Storify,
Flickr) wówczas, gdy Bronisław Komorowski prowadził swą
kampanię jedynie na pięciu serwisach (Facebook, Nasza
Klasa, YouTube, Twitter, Blip).
Warto również podkreślić, iż kampania Obamy na portalach społecznościowych prowadzona była w sposób spójny, przemyślany, ale i elastyczny. Podtrzymywano kontakt
z wyborcami, którzy mieli możliwość dzielenia się swymi
doświadczeniami i opiniami oraz materiałami audiowizualnymi. Barack Obama na opisywanych serwisach prezentował się jako osoba przyjazna, otwarta, jak i naturalna.
Podkreślano nie tylko dotychczasowe osiągnięcia i plany
na przyszłość, ale również jego rodzinność, opiekuńczość
i wyrozumiałość dla różnorodnych grup społecznych m.in.
na Facebooku można obejrzeć wiele fotografii z dzieciństwa

Agnieszka Szuta – Narzędzia promotion-mix w kampaniach...

i czasów młodości oraz tych, które emanują szczęściem rodzinnym. Nie bez powodu Barack Obama nazywany jest
pionierem mediów społecznościowych w kampaniach wyborczych, gdyż wraz ze swoim sztabem wyborczym potrafił
wykorzystać te serwisy w sposób swobodny, który dowodzi,
iż Internet nie jest mu obcym narzędziem, z którego korzysta wyłącznie podczas kampanii wyborczej.
Niestety w przypadku mediów społecznościowych
Bronisław Komorowski wypadł bardzo niekorzystnie w porównaniu z prezydentem USA. Kampania prowadzona była
chaotycznie, z małą częstotliwością i intensywnością działań na analizowanych serwisach. Informacje ukazywały się
raz dziennie bądź też raz na kilka dni, kiedy na profilach
Obamy można było zaobserwować aktywność kilka, a nawet kilkanaście razy dziennie. Poza tym wiadomości przekazywane przez Komorowskiego były lakoniczne i bardzo
zwięzłe. Najczęściej publikowano linki do spotów wyborczych, nagrań ze spotkań z wyborcami oraz odnośniki do
wywiadów i innych materiałów prasowych. Taki sposób
prowadzenia kampanii na portalach społecznościowych
wskazuje, iż obecny prezydent Polski nie jest stałym użytkownikiem takich portali. Traktuje je jako instrument, który
ma przyczynić się do wyborczego sukcesu. Z analizy portali
społecznościowych wynika również, że na profilach Komorowskiego nawiązywano małą interakcję z wyborcami,
a same strony sprawiały wrażenie wymarłych. Przekaz Obamy jest zdecydowanie bardziej spersonalizowany. Wyborca
przegląda profil kandydata, który posiada zainteresowania,
hobby, dzieli się spostrzeżeniami na temat literatury i życia
codziennego. Doskonale zrównoważono sprawy dotyczące kwestii programowych z aspektami odnoszącymi się do
osobowości.
Co więcej, na portalach społecznościowych Baracka
Obamy można było odnaleźć wskazówki dla wyborców, które miały pomóc osiągnąć wyborczy sukces. Zamieszczane
materiały prócz charakteru informacyjnego, miały wymiar
mobilizacyjny i perswazyjny. Niemal wszystkie zdjęcia zostały opatrzone motywującymi cytatami oraz przypomnieniami
o wadze wyborów prezydenckich. Niemal każdy wpis Obamy
opatrzony był zdjęciem bądź grafiką. Na fotografiach przedstawiano pracę wolontariuszy i zaangażowanie różnych grup
społecznych. Obama do zdjęć dołączał również własne cytaty, dzięki czemu strona nabierała charakteru bardziej spersonalizowanego. Poza tym zwracał się do fanów strony swoim
imieniem, a posty ukazywały się nawet kilka razy dziennie.
Tak prowadzony fanpage na Facebooku niewątpliwie przyczynił się do zwycięstwa, gdyż jest to najpopularniejszy portal społecznościowy wśród społeczeństwa amerykańskiego.
Co prawda, w przypadku Komorowskiego, podczas
kampanii na portalu Facebook w ciągu dwóch miesięcy

ukazało się więcej wpisów niż u Obamy w ciągu ośmiu miesięcy. Na fanpage’u Komorowskiego opublikowano razem
106 postów, w tym 59 w maju, 42 w czerwcu i 5 w lipcu
(do 4 lipca). Jednak w tym przypadku ważniejsza od ilości
jest jakość, na którą sztab Komorowskiego nie położył odpowiedniego nacisku. Na profilu Komorowskiego mogliśmy
odnaleźć zdjęcia zadowolonych i energicznych wolontariuszy promujących jego osobę m.in. podczas akcji „Błękitny
Tour” oraz odnośniki do multimediów. Brakowało jednak
ukazania „ludzkiej” twarzy kandydata, spersonalizowania
przekazu oraz wsparcia informacji zdjęciami. Warto również dodać, iż Bronisław Komorowski założył profil na Facebooku dopiero pod koniec kwietnia, co podkreśla fakt,
iż portal ten był mu wcześniej obcy i stał się wyłącznie narzędziem marketingowym. Interesujący jest również trend,
że w przypadku Komorowskiego im bliżej wyborów, tym
mniej zamieszczano postów. W przypadku Obamy można
zaobserwować odwrotną tendencję. W ciągu siedmiu dni
listopada ukazało się najwięcej wpisów spośród wszystkich
analizowanych miesięcy.
W kampanii Baracka Obamy największą rolę odegrał
wirtualny system koordynacji wolontariuszy Dashboard.
Jest to zdecydowanie przełom w prowadzeniu kampanii
wyborczych, gdyż system ten pozwala obserwować sztabowcom działania podejmowane przez wolontariuszy,
a jednocześnie umożliwia porozumiewanie się działaczy
z całego kraju oraz tworzenie wydarzeń. Spełnia więc funkcję platformy komunikacyjnej.
Poza mediami społecznościowymi analiza wybranych
kampanii prezydenckich ukazała, iż z technik marketingu
bezpośredniego wykorzystywano również e-mailing, telemarketing oraz formę listu do wyborców. E-mailing jest
bardzo skutecznym instrumentem marketingu bezpośredniego. Z dokonanej analizy wynika, iż tylko Barack Obama
eksploatował to narzędzie w swojej kampanii. Wyborcy
otrzymywali wiadomości poprzez pocztę elektroniczną,
których nadawcą był sam prezydent, jego żona, ale i znane osobistości ze świata polityki i show-biznesu. Co więcej,
e-maile od Obamy przychodziły z bardzo dużą częstotliwością, co niewątpliwie nie dało zapomnieć wyborcom, zapisanym do grupy mailingowej, o kandydacie. Poza tym,
Obama korzystał także z telemarketingu. Wykonywaniem
telefonów do wyborców zajmowali się wolontariusze, ale
i kilkakrotnie sam kandydat.
Bronisław Komorowski w swej kampanii nie wykorzystał w ogóle e-mailingu. Jest to narzędzie zdecydowanie
niedocenione w polskich kampaniach wyborczych. W roku
2010 uwzględnił je jedynie kandydat Sojuszu Lewicy Demokratycznej – Grzegorz Napieralski. Instrument marketingu
bezpośredniego, który wykorzystał Komorowski natomiast
11
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Obama nie, to list do wyborców. Sztab Komorowskiego
wystosował list podkreślający dotychczasowe zasługi i doświadczenie kandydata. Forma ta została spersonalizowana, gdyż na końcu listu znalazł się podpis Komorowskiego.
Obie kampanie wyborcze, Obamy i Komorowskiego,
były z zapałem wspierane przez celebrytów, w tym najczęściej piosenkarzy, aktorów i sportowców. Poza opisanymi
powyżej cyklami reklam z udziałem znanych osób, można
wyróżnić jeszcze ich wystąpienia podczas konwencji wyborczych, zjazdów i wieców. Artyści towarzyszyli kandydatom
również podczas wyborczego tournee, kiedy to swoimi
występami uświetniali spotkania z wyborcami. Kreowanie
swego wizerunku poprzez znane osoby jest na pewno jedną z bardziej charakterystycznych form politycznego public
relations.
W kampanii wyborczej Obamy wystąpiło ponad czterdziestu celebrytów, którzy swoimi przemowami wyrażali
podziw dla prezydenta i zachęcali do głosowania na jego
osobę. Wsparcie ludzi show-biznesu Obama uzyskał nie tylko podczas omawianej kampanii prezydenckiej z roku 2012,
ale także już w roku 2008, gdy startował po raz pierwszy
w wyborach prezydenckich. Zabieg ten był niewątpliwie
wskazówką dla sztabu Komorowskiego, który w roku 2010
wykorzystał polskich celebrytów do udziału w kampanii.
W przypadku obu kampanii, poza celebrytami, dużą
rolę odegrały żony kandydatów, które miały za zadanie
ocieplić wizerunek mężów. W kampanii Komorowskiego
ukazywano najczęściej żonę wraz z dorosłymi już dziećmi.
Rodzina występowała w większości spotów wyborczych
kandydata. Poza tym, Anna Komorowska podjęła kilka działań, które zdecydowanie miały charakter public relations.
Odwiedziła m.in. dom opieki dla starszych osób oraz towarzyszyła mężowi podczas spotkań z wyborcami.
Niesłychanie aktywna we wspieraniu męża była Michelle Obama. Żona Baracka nie tylko kontynuowała rozpoczęty wcześniej cykl akcji pod hasłem Let’s Move, ale
także wydała swoją pierwszą książkę dotyczącą zdrowej
żywności i walki z otyłością. Książka została opatrzona zdjęciami z ogródka przy Białym Domu, na których widać jak
Michelle sama zajmuje się hodowlą żywności. Publikacja
książki w trakcie kampanii wyborczej jest sztandarowym
przykładem działań z zakresu public relations, podobnie jak
organizacja akcji dobroczynnych na rzecz walki z nadwagą
u dzieci i młodzieży.
Po analizie obu kampanii można dostrzec jednak różnicę w prezentowaniu się małżonek kandydatów. Anna Komorowska wydaje się być pewnego rodzaju dodatkiem do
męża, który podkreśla jego przywiązanie do rodziny i tradycji. Ociepla jego wizerunek, ukazując jako troskliwego męża
i ojca. Jednak, poza wizytą w domu spokojnej starości, trud12

no zauważyć jej samodzielne działania. Michelle Obama nie
tylko wspierała działalność męża i ocieplała jego wizerunek,
m.in. poprzez wzruszające przemowy podczas konwencji
partyjnych i spotkań z wyborcami, ale także podejmowała
samodzielne akcje. Jest inspiracją i wzorem dla wielu kobiet, którym imponuje energią, kreatywnością działania
i ciepłem, które przekazuje innym ludziom. Michelle była
niewątpliwie jedną z najsilniejszych stron kampanii Baracka. Na kanale prezydenta na portalu YouTube można zobaczyć krótki film z udziałem znanej piosenkarki Beyoncé,
w którym wyraża ona swój podziw dla Michelle Obamy.
Gwiazda dodaje na koniec, iż cieszy się, że jej córka może
żyć w kraju, w którym jest Michelle, bo dzięki niej to lepsze
miejsce. Tak emocjonalne wypowiedzi uświadamiają, jak
ważną osobą jest Michelle Obama, i jak bardzo przyczyniła
się do zwycięstwa Baracka.
W trakcie obu kampanii prezydenckich miały miejsce
klęski żywiołowe. W Polsce była to powódź w maju, natomiast w Stanach Zjednoczonych huragan Sandy, który
uderzył 29 października w Nowy Jork. Była to okazja dla
obydwu kandydatów do pokazania swego zaangażowania
oraz przekazania wsparcia poszkodowanym. Część działań
podejmowanych w obliczu tych tragedii wynikała z pełnionych przez kandydatów funkcji – Baracka Obamy jako
urzędującego prezydenta oraz Bronisława Komorowskiego
jako wykonującego tymczasowo obowiązki Prezydenta RP.
Akcje, które niewątpliwie wpisują się w działania z zakresu
public relations to zorganizowanie przez Komorowskiego
koncertu charytatywnego pod nazwą „Solidarnie dla powodzian”. Fundusze zebrane podczas koncertu przeznaczono na pomoc ofiarom powodzi. Natomiast Obama na czas
huraganu Sandy przerwał swą kampanię wyborczą, chcąc
skupić się na wspieraniu obywateli i przeprowadzaniu działań ratunkowych.
Niektóre z technik wykorzystywanych przez kandydatów możemy zakwalifikować do więcej niż jednego instrumentu marketingu-mix. Kwestia ta dotyczy m.in. tournee
wyborczego, które może być zarówno formą sprzedaży
osobistej, jak i promocji sprzedaży. W przypadku Baracka
Obamy była to zdecydowanie forma sprzedaży osobistej,
gdyż kandydat osobiście odwiedził wszystkie stany i rozmawiał z wyborcami. Celem Obamy były przede wszystkim
stany niezdecydowane (swing states), czyli Ohio, Floryda,
Północna Karolina, Wirginia, Kolorado, Nevada oraz New
Hempshire. Podczas wyborczego tournee Barack Obama
prezentował się jako polityk naturalny, bliski ludziom i ich
problemom, mający dobry kontakt z dziećmi. Wizerunek
taki dopełniał mniej formalny, swobodny strój.
W przypadku tournee wyborczego Bronisława Komorowskiego można stwierdzić, iż było ono formą promocji
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sprzedaży. Kandydat osobiście podróżował po kraju jedynie
pod koniec wyborów, co tłumaczył obowiązkami wynikającymi z pełnienia tymczasowo obowiązków Prezydenta RP
w czasie po katastrofie smoleńskiej. Przez dwa miesiące Komorowskiego reprezentowali głównie wolontariusze, którzy
przeprowadzali rozmowy z wyborcami oraz rozdawali im
liczne gadżety. Poza tym w wielu miastach, w których zawitały tzw. „bronkobusy” odbywały się festyny oraz różnego
rodzaju prezentacje. Taki sposób promocji pozwala zaklasyfikować tournee wyborcze Komorowskiego do promocji
sprzedaży. Akcja „Błękitny Tour” obejmowała dwadzieścia
autokarów z podobizną kandydata i jego hasłem wyborczym, wówczas, gdy po Stanach Zjednoczonych jeździł wyłącznie jeden autobus z samym Barackiem Obamą.
Dla Bronisława Komorowskiego formą sprzedaży osobistej były niewątpliwie wiece i konwencje, w których brał
często udział. Również Barack Obama uczestniczył w tego
typu wydarzeniach, m.in. w konwencji w Charlotte w Karolinie Północnej, gdzie mógł zaprezentować własną osobę
nie tylko wyborcom, ale także członkom partii. Poza tym
w ramach instrumentu, jakim jest sprzedaż osobista można
wyróżnić udział w programach rozrywkowych. Z powodu

szczególnych okoliczności przeprowadzenia polskiej kampanii wyborczej, Komorowski starał się dbać o stateczny
wizerunek, w związku z czym wszelkiego rodzaju programy,
jak i spotkania rozrywkowe nie były uwzględnianie przez
jego sztab. Jednak formą sprzedaży osobistej był udział
w debacie organizowanej przez studentów Uniwersytetu
Warszawskiego.
Klasyfikację działań podejmowanych przez Komorowskiego i Obamę w trakcie kampanii wyborczej z przyporządkowaniem ich do poszczególnych narzędzi promocji-mix
przedstawia tabela 1.

Podsumowanie
Porównując amerykańską kampanię prezydencką z polską, należy uwzględnić przede wszystkim różnice wynikające z ustroju obydwu państw. W USA prezydent jest jedynym przedstawicielem władzy wykonawczej, którą w Polsce
głowa państwa dzieli z Radą Ministrów oraz Prezesem Rady
(premierem). Ustrój panujący w Polsce ogranicza kompetencje prezydenta, co wpływa również na stosunek obywateli do wyborów.

Tabela 1. Rodzaje narzędzi marketingu wyborczego wykorzystywane w ramach instrumentów promocji politycznej przez Baracka
Obamę i Bronisława Komorowskiego
Instrumenty
promocji politycznej

Narzędzia wykorzystane
przez Baracka Obamę

Reklama

- reklama telewizyjna: spoty wyborcze
- reklama zewnętrzna prezentowana przez obywateli:
plakaty
- cykl reklam z udziałem celebrytów (43)
- reklama bezpośrednia: gadżety, upominki

- reklama telewizyjna: 7 spotów wyborczych
- intensywna reklama zewnętrzna:
plakaty, billboardy
- cykl reklam z udziałem celebrytów (9)

- telemarketing
- e-mailing
- 10 portali społecznościowych
- strona internetowa
- system koordynacji wolontariuszy Dashboard
- wizyty wolontariuszy u wyborców

- 5 portali społecznościowych
- strona internetowa
- list do wyborców
- wizyty wolontariuszy u wyborców

- występy Bruce’a Springsteena podczas wyborczego
tournee
- gadżety: drobiazgi dekoracyjne (plakietki,
chorągiewki)

- tournee wyborcze „Błękitny Tour”– gadżety,
upominki
- koncert dla powodzian: występy gwiazd estrady

Sprzedaż osobista

- tournee wyborcze po kraju
- spotkania z wyborcami
- konwencje partyjne: Charlotte w Karolinie Północnej
- program rozrywkowy Late Night with Jimmy Fallon

- spotkania z wyborcami
- udział w pielgrzymce do Lichenia
- wiece: Inowrocław, Działdów, Ciechanów, Łowicz
- konwencje partyjne: Dąbrowa Górnicza, Sopot
- debata ze studentami UW
- wizyta na placu budowy autostrady A1

Public Relations

- kreowanie wizerunku poprzez wsparcie celebrytów:
endorsement
- wykorzystanie osoby Michelle Obamy:
publikacja jej książki
- wsparcie poszkodowanych obywateli w huraganie
Sandy

- koncert charytatywny „Solidarni dla powodzian”
- kreowanie wizerunku poprzez celebrytów
- działania Anny Komorowskiej: wizyta w Domu
Spokojnej Starości

Marketing bezpośredni

Promocja sprzedaży

Narzędzia wykorzystane
przez Bronisława Komorowskiego

Źródło: opracowanie własne.
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Istotny jest również fakt występowania prawyborów
w Stanach Zjednoczonych. Poza tym źródłem różnic jest
także inny poziom funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. W Polsce jego struktury nadal nie są tak rozwinięte jak w krajach Europy Zachodniej, jak i w Stanach Zjednoczonych. Obywatele amerykańscy wykazują wysoki stopień
zaangażowania w kampanię prezydencką. Przedstawiciele
różnorodnych grup społecznych nie tylko głośno wyrażają
swe poparcie dla kandydatów, ale i aktywnie działają na
ich rzecz, organizując m.in. marsze poparcia, wiece, spotkania. W kampanię wyborczą są zaangażowani również
celebryci, którzy udzielają swego poparcia w reklamach telewizyjnych, jak i organizują zbiórkę pieniędzy na kampanię
wybranego kandydata.
Różnice w realizacji kampanii prezydenckiej w USA
i w Polsce wynikają także z innego poziomu rozwoju technologicznego. Stany Zjednoczone są jednym z krajów, który
przoduje w produkcji i wdrażaniu nowoczesnych technologii w różnych dziedzinach życia. Na Zachodzie można zauważyć, że sieć internetowa stanowi równoprawną przestrzeń dyskusji publicznej. Widać to nie tylko w ilości stron
internetowych, lecz również w obszerności poruszanej na
nich tematyki, jak i różnorodności inicjatyw przeprowadzanych za pośrednictwem sieci. Polska mimo wielu podjętych
kroków nadal nie osiąga takiego statusu technologicznego
jak USA. Spowodowane jest to różnorodnymi czynnikami. Największą barierę stanowi, wcale nie aspekt technologiczny, lecz mentalność i przyzwyczajenia obywateli.
M. Castells napisał, iż „skutki nowych technologii informacyjnych przenikają wszystkie sfery życia, ponieważ informacja jest integralną częścią wszystkich ludzkich działań
i wszystkie procesy naszej jednostkowej i zbiorowej egzystencji są w sposób bezpośredni kształtowane przez nowe
techniczne media” (Barney 2008: 142). Opinia ta odzwierciedla także sferę polityki, którą w ciągu ostatnich lat zawładnęły nowe technologie.
Wszystkie wymienione powyżej różnice wpływają na
zastosowanie konkretnych narzędzi promocji-mix. Niektóre
z instrumentów mogą być odpowiednie do wykorzystania
w określonym kontekście społeczno-politycznym, natomiast
zupełnie nie sprawdzać się w innym. Dlatego ważna jest znajomość bieżącej sytuacji w kraju, ustroju politycznego, struktury i mentalności społeczeństwa oraz poziomu zaawansowania technologii. Wybór narzędzi promocji-mix zależy
także od czynników takich jak powierzchnia i liczba ludności
państwa. W przypadku Stanów Zjednoczonych, których terytorium jest prawie 30 razy większe od terytorium Polski,
Internet odgrywa szczególną rolę, gdyż nie sposób spotkać
się osobiście ze wszystkimi obywatelami. W Polsce podróże
po kraju są zdecydowanie łatwiejsze do realizacji.
14

Analiza wybranych kampanii wyborczych pokazuje jak
istotne, z punktu widzenia polityków oraz osób pretendujących do tego miana, jest zagadnienie marketingu politycznego. W ciągu ostatnich kilku lat wzbogacono instrumenty
marketingu wyborczego o nowe techniki, co spowodowane
jest przede wszystkim rozwojem nowoczesnych technologii, ale i malejącym zainteresowaniem społeczeństw sferą
polityki, co wymusza na politykach jeszcze intensywniejsze
działania promocyjne.
Nie trudno dostrzec, iż politycy promują się wśród wyborców za pomocą tych samych narzędzi, które stosuje się
w przypadku produktów i usług. Są to mianowicie instrumenty promocji, czyli reklama, sprzedaż osobista, promocja sprzedaży, public relations oraz marketing bezpośredni.
„Rynek marketingu politycznego przekształcił się w rozbudowany, wyspecjalizowany aparat – można by powiedzieć,
że z wiejskiego sklepiku stał się wielkim hipermarketem,
gdzie konsumenci dokonują transakcji kupna-sprzedaży
w postaci dokonania wyboru politycznego, a w konsekwencji zagłosowania na określonego kandydata” (Szpunar 2007:114). Analiza wybranych kampanii niewątpliwie
potwierdza wspomniane słowa.
Obie kampanie prowadzone były z intensywnym wykorzystaniem narzędzi promocji-mix. Zarówno Obama, jak
i Komorowski stosowali takie instrumenty jak reklama (spoty wyborcze, poświadczenia celebrytów), sprzedaż osobista
(spotkania z wyborcami, wiece, zjazdy, tournee wyborcze)
i promocja sprzedaży (upominki, gadżety). Poza tym duży
nacisk położyli na stale rozwijające się narzędzia jak marketing bezpośredni oraz polityczne public relations. W ramach
marketingu bezpośredniego szczególną rolę odgrywa obecność w sieci, nie tylko prowadzanie stron internetowych,
ale także własnych profili na portalach społecznościowych,
które cieszą się dużą popularnością wśród wyborców.
Szczegółowa analiza wskazanych kampanii prezydenckich uświadamia, jak ważna jest komunikacja marketingowa w kampaniach wyborczych. Wszystkie działania powinny być ze sobą skorelowane, aby tworzyły spójny wizerunek
kandydata. Jednakże zastosowanie poszczególnych narzędzi
promocji mix zależy od wielu czynników społeczno-politycznych. Polscy politycy starają się nadążać za trendami z USA,
stosując podobne działania w ramach promocji-mix, jednak czeka ich jeszcze długa droga, aby osiągnąć taki stopień
profesjonalizmu, jaki cechuje amerykańskie kampanie.
1.
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Kultura w neoliberalizm
zaplątana
„Jeśli mielibyśmy zaczynać od nowa,
to zaczęlibyśmy od kultury.”
Jean Monnet

Culture in the Period
of Neoliberalism

W zależności od priorytetów jakie przyjmiemy, możemy mówić o dwóch aspektach kultury. W wymiarze materialnym, kultura
obejmuje wszelkie wytwory człowieka i jego umiejętności praktyczne, a w duchowym, wierzenia, sztukę i wszystko to, co jest wytworem ludzkiego umysłu. Podział wydaje się zasadny i oczywisty,
jednak paradygmat polityczno-ekonomiczny, w którym obecnie
funkcjonujemy, powoduje, że nie jest tak jednoznaczny i linearny.
W mojej ocenie neoliberalna kultura kładzie akcent na wymiar
materialny. Co więcej odnoszę wrażenie, że to co duchowe zostaje
zawłaszczone przez to co materialne, albo innymi słowy, to co duchowe materializuje się w neoliberalnym kalejdoskopie. Przywoływana przez zwolenników neoliberalizmu wolność ekonomiczna,
powoduje co prawda nieskrępowaną działalność jednostek w sferze kultury, nosi ona jednak znamiona działalności gospodarczej.
Zjawiska, na które chciałabym zwrócić uwagę to: nekrologizacja/
zjawisko okazjonalności, instrumentalizacja kultury, festiwalizacja,
utelewizyjnienie i pseudo animacja.

Wstęp
Czyniąc refleksję na temat kultury zastanawiałam się
długo, którą spośród kilkuset definicji wybrać. Czy w ogóle jest pośród nich taka, która wyczerpuje wieloaspektowość i wieloznaczność tego rzeczownika? W zależności od
priorytetów jakie przyjmiemy, możemy mówić o jej dwóch
aspektach. W wymiarze materialnym, kultura obejmuje
wszelkie wytwory człowieka i jego umiejętności praktyczne, a w duchowym wierzenia, sztukę i wszystko to, co jest
wytworem ludzkiego umysłu. Podział wydaje się zasadny
i oczywisty, jednak paradygmat polityczno-ekonomiczny,
w którym obecnie funkcjonujemy, powoduje, że nie jest
tak jednoznaczny i linearny. W mojej ocenie neoliberalna
kultura kładzie akcent na wymiar materialny. Co więcej,
odnoszę wrażenie, że to, co duchowe zostaje zawłaszczone
przez to co materialne, albo innymi słowy, to co duchowe
materializuje się w neoliberalnym kalejdoskopie. Przywoływana przez zwolenników neoliberalizmu wolność ekonomiczna, powoduje co prawda nieskrępowaną działalność
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Two aspects of culture can be distinguished depending on
the assumed priorities. In terms of material aspects, the culture
includes all the creations of a man and his practical skills, whereas in terms of spiritual aspects – beliefs, art, and everything that
originates in the human mind. This division seems reasonable
and obvious but the political and economic paradigm in which
we live today makes that it is not so unambiguous and linear. In
my opinion, the neoliberal culture emphasizes the material dimension. Moreover, I think that the spiritual aspects are appropriated by the material ones. In other words, the spiritual things
are materialized in the neoliberal kaleidoscope. The economic
freedom, quoted by the neoliberal supporters, results in an unrestrained activity of individuals in the sphere of culture, however
it bears signs of an economic activity. I would like to focus on
the following phenomena: occasionallity, culture objectification,
festivalization, broadcasting and pseudo animation.

jednostek w sferze kultury, nosi ona jednak znamiona działalności gospodarczej. Moim celem nie jest krytyka myśli
liberalnej, czy neoliberalnej, ale zwrócenie uwagi na zjawiska kulturowe, które w tej koncepcji, czy za jej przyczyną
zachodzą. Są to tendencje, których doświadczam, i które
próbuję nazywać. Trendy, które staram się rozumieć i interpretować. Zjawiska, na które chciałabym zwrócić uwagę to:
nekrologizacja/zjawisko okazjonalności, instrumentalizacja
kultury, festiwalizacja, utelewizyjnienie i pseudo animacja,
co przedstawia rysunek 1. Wprowadzony podział jest tylko
kwestią umowną. Scharakteryzowane tendencje krzyżują
się i zachodzą jednocześnie, a zaproponowane rozróżnienie, pełni jedynie funkcję porządkującą. Pozostaję przy nim
z nadzieją, że pomimo wyrywkowego charakteru, w którym
nie poruszam wyczerpująco wszystkich aspektów, nie powołuję się na wielu autorów, czy myślicieli, nie uzasadniam
być może także wyczerpująco swojego pesymistyczno-krytycznego stanowiska wobec współczesnej kultury, znajdzie
się ktoś, komu moje spostrzeżenia posłużą do bardziej
szczegółowej analizy uwikłań współczesnej kultury.
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Rysunek 1. Urynkowienie kultury

magany wkład własny, bywa bowiem zaciągany w formie
pożyczek etc., dlatego autorom projektu zależy na jego dobrej sprzedaży w fazie wykonawczej. W efekcie mechanizm
powstawania wydarzenia artystycznego staje się podobny
do public relations proszku do prania, czy innego towaru,
który ma się dobrze sprzedać. Nie ma tu mowy o misji, jest
natomiast konkretne działanie, opakowanie, które ma zachęcić do kupna gotowego produktu w postaci spektaklu,
koncertu etc. Generatywność i kreatywność ustępują miejsca myśleniu projektowemu.

Utowarowienie

Źródło: opracowanie własne.

Instrumentalizacja
Instrumentalizacja kultury polega na wykluczeniu z niej
samej kultury i zastąpieniu konsumpcyjnym tworem. Doskonałym przykładem może być „kultura domów handlowych”, czyli cytując Georga Ritzera tzw. „długie ręce makdonaldyzacji”, które w sposób fast podają niewyszukane
formy rozrywki, pamiętając o tym, aby sprzedaż produktu
była przyjemna dla kupującego.
W zjawisku instrumentalizacji wyodrębnić możemy
utowarowienie i ekonomizację kultury. Wspomniana kultura domów handlowych odnosi się do wszelkich wydarzeń,
w których kultura jest tylko dodatkiem do działań marketingowych, jak chociażby rożnego rodzaju eventy organizowane w centrach handlowych. Tego typu wydarzenia stają się
jedynie wabikiem, przynętą dla potencjalnych kupujących.
Mają za zadanie zwielokrotnić sprzedaż danego produktu,
a nie wypromować dane wydarzenie kulturalne.
W tym nurcie mieszczą się także wszelkie działania
artystyczne, które wykorzystują kulturę narodową jako
narzędzie, za pomocą którego można otrzymać środki zewnętrzne. Kiedy ministerstwo, wojewoda czy urząd miasta
ogłaszają konkurs, artyści, instytucje, fundacje, etc. prześcigają się w projektach, które mają dopasować się do zamówienia „grantodawcy”. Zdarza się, że artyści umawiają
się na tzw. jednorazowe akcje, by tylko zdobyć środki na
działanie. Powstają wówczas przygotowywane naprędce,
niejako pod „zamówienie” konkretnego priorytetu, programy rozrywkowo-edukacyjne, które w fazie projektu mają
najpierw przekonać urzędników o przyznaniu dofinansowania, a następnie po realizacji przynieść określony zysk. Wy-

Instrumentalizacja dotyczy znaków kultury, w tym symboli religijnych. Dowodu na ich utowarowienie dostarcza
badanie, jakie zrealizowałam na potrzeby pracy Profanacja
sacrum, czy sakralizacja profanum? Na przykładzie symboliki krzyża w wybranych realizacjach sztuki współczesnej.
Wywiady indywidualne przeprowadzone zostały w terminie 13.04-04.05.2012 r. na grupie siedmiu respondentów.
Ich celem ogólnym było poznanie opinii na temat związku
przedmiotów sztuki z religią, a konkretniej symboliką religijną w postaci krzyża wykorzystywaną przez artystów. Badanie podzielone zostało na kilka części, a schemat wywiadu zawierał około 50 pytań. Oprócz pytań, respondentom
zaprezentowałam przedruki różnych form krzyża i zdjęcia
wybranych realizacji posiłkujących się symboliką religijną.
Zebrany materiał jest bardziej obszerny, ale na potrzeby
tego artykułu, odwołam się tylko do jego części, a mianowicie niektórych typowych skojarzeń respondentów, jakie
wystąpiły podczas prezentacji rożnych rodzajów krzyży kultowych. Co ciekawe, zaprezentowane formy nie wywołały
skojarzeń religijnych. I tak np. krzyż św. Andrzeja (rysunek
2) to iks, znak zakazu, błąd, tory kolejowe, matematyka,
znak mnożenia, skrzyżowanie ulic, czy oznakowanie drzew
do wycięcia. Krzyż św. Antoniego (rysunek 3) kojarzony był
z literą T, konstrukcją, kątem prostym, znakiem na przystanku tramwajowym, końcem drogi, parkingiem, czy rzutem
w projektowaniu fundamentów. Krzyż widlasty (rysunek 4)
kojarzony był z literą Y, kieliszkiem do Martini, rozwidleniem ulic, łonem kobiety. To badanie pokazuje, że znaki kultury, w tym symbole religijne sprowadzone zostały do logo.
Nastąpiła uniwersalizacja i ujednolicenie znaczeń, a przecież „symbol daje do myślenia” jak napisał ongiś Paul Ricoeur. Etymologicznie słowo symbol wywodzi się z greckiego
syn-ballein co oznacza łączyć, tworzyć jedno. W starożytnej
Grecji symbollon był to przedmiot, np. kamień, który łamano na pół, a następnie dawano komuś kto wyjeżdżał,
by móc zidentyfikować go po powrocie. Jeśli obie połowy
(zabrana i pozostawiona w wiosce) pasowały do siebie, sta17
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nowiło to potwierdzenie autentyczności tożsamości osoby
(Eliade 1993). Potocznie słowa znak i symbol traktuje się
jako synonimy. A jednak istnieją między nimi różnice. Każdy symbol jest znakiem, ale nie każdy znak jest symbolem.
Symbol to oderwany od przedmiotu umowny znak, ograniczony do kręgu osób, które go znają, a ponieważ nasze myślenie „zaprogramowane” jest na nieustanne wytwarzanie
i konsumowanie, nawet krzyż może kojarzyć się ze znaną
marką wina. Znak symboliczny można zatem bez problemu
przełożyć na dosłowny i niesymboliczny, którego sens sprowadza się do konsumpcji znanego produktu.

Zdjęcie 1. Figuratywne koszulki

Źródło: http://www.allposters.pl/-st/Figuratywne-Koszulkimeskie-plakaty_c145210_p2_.html [8.10.2013].

Rysunek 2. Krzyż św. Andrzeja

Źródło: Tyloch W., red., (1988) Leksykon religioznawczy, Warszawa: Wydawnictwo RSW.
Rysunek 3. Krzyż św. Antoniego

Źródło: Tyloch W., red., (1988) Leksykon religioznawczy, Warszawa: Wydawnictwo RSW.

Aby ułatwić zapamiętanie produktu twórcy reklam stosują zabawy słowne nawiązujące do religii, jak np.: reklama
napoju energetycznego, który „doda Ci skrzydeł”, ser, który zdaniem producenta „wart jest grzechu”, czy baton, tak
pyszny jak „smak raju”. Nadawanie emocjonalnych znaczeń
reklamowanym produktom jest jedną z najczęściej stosowanych strategii. Poprzez tego typu perswazję pojawiają
się stereotypowe skojarzenia, jak niewinność, czystość,
dobro, prawda, a wraz z nimi emocje, które projektowane
są na reklamowany produkt. Zaczerpnięty z religii motyw,
stanowi rodzaj „ozdobnika”, który często bazuje na prowokacji i kontrowersji, jak w przypadku reklam Benettona, stworzonych przez Oliviero Toscaniego (zdjęcie 2), czy
działań promocyjnych marki odzieżowej House, zaprojektowanych przez agencję reklamową Koledzy, Strategia &
Kreacja (zdjęcie 3).

Rysunek 4. Krzyż widlasty
Zdjęcie 2. Reklama Benettona

Źródło: Tyloch W., red., (1988) Leksykon religioznawczy, Warszawa: Wydawnictwo RSW.

W neoliberalnej kulturze zaciera się granica między
tym, co święte a świeckie. Kolejnym na to przykładem jest
zawłaszczenie przez rynek dzieł kultury i sztuki, oraz wspomnianej już symboliki religijnej. Wybitne realizacje z sal
muzealnych, trafiły na kiepskiej jakości bawełnę, a biblia
zredukowana została do folderu reklamowego. T-shirty
z podobizną lub dziełem artysty, czy scenami biblijnymi,
są po prostu trendy, cool i jazzy (zdjęcie 1), a wyjałowione
symbole religijne mają jedynie ułatwić zapamiętanie produktu. Wielu przykładów dostarczają reklamy, w których
mamy przesyt różnego rodzaju cherubinków, nieba czy raju.
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Źródło: na podstawie materiałów reklamowych United Colors of Benetton.

Miarą sukcesu jest podaż i popyt. Zjawiska kultury policzalne w złotówkach, czy euro (no w końcu mamy wspólną Europę) zredukowane zostały do ceny, która decyduje
o produkcie, podobnie jak popularność o wartości. Trwa
więc pospolite liczenie widzów, sprzedanych biletów, odsłon strony internetowej, ilości polubień na Facebooku etc.,
do których sprowadzony został dorobek artystyczny. Skoro
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społeczeństwo konsumentów chce nabywać różnego rodzaju dobra, w tym dobra artystyczne, to niech je nabywa.
Szkoda tylko, że nikt nie pyta artystów, czy chcą, aby ich
podobizna lub dzieło zdobiło t-shirty made in China. Kultura
staje się elementem marketingu, a sami twórcy zredukowani zostają do rangi rzeczy. Idea ekonomizacji kultury ma się
naprawdę dobrze.
Jak smakuje wprowadzona w październiku tego roku
przez amerykańską knajpę Kuma`s Croner kanapka z sosem
z czerwonego wina i hostią? Nie wiem i nie chcę wiedzieć.
Podobnie jak nie zamierzam jadać w restauracjach, którym
gwiazdki przyznaje ta sama firma, która produkuje opony
Michelin.
Zdjęcie 3. Reklama marki odzieżowej House

tów typu Bitwa pod Grunwaldem, czy inscenizacja w Radymnie na Podkarpaciu w siedemdziesiątą rocznicę rzezi
wołyńskiej, którą oglądało kilka tysięcy osób, ale skoro wyjątek potwierdza regułę, komentarz zdaje się być zbędny.
Nie wątpię, że liczne grupy rekonstrukcyjne i inscenizacje
historyczne, powodowane są chęcią przeżywania narodowych chwil upadku i chwały, zdarza się jednak, że są jedynie
bezrefleksyjną formą spędzenia wolnego czasu przy kuflu
piwa, czy grzanym winie.
Do tego wszystkiego „ogólnopolskie pamiętanie” nie
jest tanie. Rok Herbertowski w 2008 roku to koszt 2 mln zł,
obchody Roku Chopinowskiego w 2010 roku to wydatek
10 mln zł, a uroczystości z okazji Roku Czesława Miłosza
w 2011 r. to bagatela 7 mln zł (Machnowska-Góra 2011: 4).
Co istotne, w „ogólnopolskie pamiętanie” włączają się
samorządy „przymuszone” odgórnymi priorytetami, bo
mające do dyspozycji ministerialne finanse. Prowadzi to do
uprzedmiotowienia kultury i kreatywności na zamówienie.
W tym segmencie kultury nie promuje się młodych, zdolnych, niezależnych i alternatywnych (sub?)kultur.

Festiwalizacja
Źródło: na podstawie materiałów reklamowych House.

Nekrologizacja / zjawisko okazjonalności
W tym segmencie są powtarzalne i odtwarzane co roku
akademie, imprezy ku pamięci urodzin, debiutu, czy śmierci
wybitnych osób oraz projekty wykonywane pod konkretne
rocznice. Neokrologizacja, czyli inaczej pułapka okazjonalności, odnosi się także do uroczystości państwowych, jak
Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” (1 marca), Święto
Konstytucji (3 maja), Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego (1 sierpnia), Święto Wojska Polskiego (15 sierpnia),
obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej (1 września),
czy Święto Odzyskania Niepodległości (11 listopada).
W przeciwieństwie do amerykańskich, nasze święta
narodowe wypadają blado i nienaturalnie. Obnażają panujące podziały, rozbudzają konflikty, są obowiązkiem,
a nie radosną fiestą. Z założenia powszechne, a w praktyce
ograniczone do państwowej, czy lokalnej władzy i przymuszonej młodzieży szkolnej. Oczywiście organizatorzy starają się nakłaniać obywateli do takich, czy innych działań,
ale bez dobrej edukacji obywatelskiej, społeczeństwo nie
pojmie, że wspólnotowość to nie tylko wspólne złożenie
wiązanek okolicznościowych i machanie sztandarem, a godło z tektury i gołąb ze styropianu to jedynie patriotyzm na
pokaz i ostentacyjna celebracja. Święta narodowe stają się
nekrologami kultury z niską frekwencją i jeszcze mniejszą
świadomością obywatelską. Nie biorąc pod uwagę projek-

Wszelkie stricte komercyjne wydarzenia realizowane ze
środków pozyskanych od sponsorów i firmowane ich marką
nazywam „festiwalami”. Zaliczam do nich duże wydarzenia
obudowane marketingiem marki, jak: Coke live music festiwal (Coca Cola), Off plus kamera (telefonia cyfrowa), T-mobile nowe horyzonty (telefonia cyfrowa), Heineken Open`er
Festiwal (browar produkujący piwo), jak również prowincjonalne potupaje pod gołym niebem, czy wszelkiego rodzaju
dożynki, święta etc., które także odbywają się dzięki środkom
sponsorskim. „Festiwale” to także imprezy organizowane ku
uciesze ludu, o różnych wartościach artystycznych (najczęściej są one niskie), mające przynieść zysk ze sprzedaży biletów, cateringu, użyczenia gruntu pod wesołe miasteczko etc.
To wszelkiego rodzaju imprezy plenerowe, nie tylko festiwale, choć te również powszednieją, a ich tematyka, motyw
przewodni, stają się coraz bardziej banalne (Festiwal Kapusty, Święto Żaby, Dzień Chleba etc.). To nierzadko działania,
którym towarzyszy seria gadżetów promujących wydarzenie,
jak np. kolekcja ubrań Sunrise Festiwal, gdzie ceny za t-shirt
wahają się od 49 PLN do 99 PLN (Kolekcja ubrań... 2013), czy
gadżety z Przystanku Woodstock (Przystanek Woodstock...
2013), które od ręki dostępne są w internetowych sklepach.
Działania sponsoringowe możemy zaklasyfikować ze
względu na przedmiot lub podmiot sponsoringu. Sponsoring
kultury obejmuje wydarzenia artystyczne, koncerty, wernisaże, wystawy, projekcje filmowe, sztuki teatralne.
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W preambule Kodeksu Sponsoringu Kultury – dokumencie określającym zasady współpracy pomiędzy „festiwalotwórcą” a „na festiwal dawcą”, możemy przeczytać, że
„Kodeks stanowi zbiór zasad sponsoringu kultury, którymi
Strony współpracujące ze sobą mogłyby i powinny się kierować tak, aby partnerstwo w sposób właściwy i skuteczny
rozwijało kulturę, przyczyniało się do ochrony jej dziedzictwa oraz zapewniało korzyści Stronom, które wiąże umowa
o sponsoring. Jest to umowa partnerska, w której sponsor
przekazuje podmiotowi sponsorowanemu środki konieczne
do realizacji jego celów, w zamian za wykorzystanie tkwiącego w nim potencjału komercyjnego, który umożliwia promocję wizerunku przedsiębiorstwa, jego marek czy produktów. Dzięki udziałowi we wspieranej inicjatywie uzyskuje się
efekt kojarzenia z tym, co dana inicjatywa sobą reprezentuje,
a pozytywny obraz sponsorowanego przenosi się na sponsora. Znak sponsora towarzyszy imprezom lub działaniu
sponsorowanych instytucji” (Narodowe Centrum Kultury
2011). Wymierną korzyść uzyskuje oczywiście sponsor. Poprzez mechanizm przenoszenia wizerunku na inne obiekty
i łańcuch pozytywnych skojarzeń (rysunek 5) sponsor kreuje własny wizerunek (Sznajder 1997). Aby ten mechanizm
był silniejszy i skuteczniejszy podmioty finansujące kulturę
opracowują długofalową koncepcję „współpracy” (Działania
sponsoringowe 2013).
„Festiwale” przynoszą korzyść nie tylko sponsorom.
Również bohaterowie drugiego, czy dalszego planu mają
z nich pożytek. Dzięki udziałowi w „festiwalu” można załatwić sobie np. mandat poselski, a że powietrze wzmaga apetyt, to kiełbasa wyborcza rozchodzi się jak świeże bułeczki.
Poza tym „festiwale” pozwalają celebrytom poczuć się jak
prawdziwym gwiazdą. Od czego mają managerów, strzeżone
garderoby, wymagające ridery techniczne, czy wygórowane
potrzeby konsumpcyjne. W warunkach plenerowo-polowych
może i nie jest łatwo o ekologiczny sok z pierwszego, ręcznego wycisku, ciepłe razowe pieczywo, czy oryginalną angielską
herbatę z samowaru, ale czego nie robi się dla sztuki, kiedy
ta opłacona przelewem pojawia się na boisku, stadionie, czy
przy remizie. Wszelkie zachcianki muszą zostać spełnione, bo
głodna sławy gwiazda, nie posmakowawszy kiełbasy z dzika,
gotowa by jeszcze nie wyjść na scenę, a przecież sponsor
opłacił, fani kupili bilety, lokalna władza przybyła.
Zastanawiam się tylko, dlaczego nie można wymie-

nić sponsoringu na mecenat? Mecenas, w odróżnieniu od
sponsora, nie oczekuje od beneficjenta żadnego świadczenia wzajemnego. Oby się ta zmiana dokonała i to nie tylko
w warstwie lingwistycznej (Sponsoring kultury... 2013).

Pseudo animacja
Animacja to jedno z tych słów kluczy, którymi posługują
się certyfikowane jednostki. Animator powszednieje, stając
się synonimem dyrektora kreatywnego, specjalisty od „eventów”, koordynatora artystycznego, czy menedżera wydarzeń
kulturalnych. Pseudo animacja kwitnie w placówkach upowszechniania kultury, fundacjach i stowarzyszeniach. Animują
wszyscy, a w efekcie nie robi tego nikt. Animacja, słowo prawie
mantyczne, ale nie jednoznaczne z upowszechnianiem kultury i edukacją kulturalną, ciągle jeszcze na usługach instytucji,
których konsumpcyjnym miernikiem sukcesu jest ilość sprzedanych biletów. Animacja to słowo klucz, które już sama nie
wiem, czy otwiera, czy zamyka drzwi do świata kultury. Czy
animator to jeszcze misja, czy już tylko zawód? Próba porównania znajduje się w tabeli 1. Idee animacji doskonale oddaje
Maria Schejbal z Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego Teatr Grodzki, wg której „Animator kultury to ktoś, kto próbuje
swoją pasję, swój świat dzielić z innymi ludźmi. W relacji mistrz
i uczeń. Ktoś, kto włącza bardzo różnych ludzi do procesu twórczego – do kreowania własnych światów” (DLA... 2009: 13).
Autentyczna animacja może odbywać się tylko pozainstytucjonalnie, jednak instytucje i tak będą przy realizacji
projektu animacji. Pole działań animatora stanowi przestrzeń,
bez różnicy, czy jest nią sala wystawiennicza Muzeum Narodowego, czy odrapany trzepak na miejskim blokowisku. Można
wykreować istotne jakości kulturalne bez uwikłań systemowych, ale nie uniknie się niestety zaangażowania instytucji
zewnętrznych do przygotowań, promocji, czy realizacji projektu. Autonomia możliwa jest tylko teoretycznie, w praktyce
jednak, autonomiczna jednostka zobligowana jest do zdobywania stosownych zezwoleń na organizację etc., co wiąże się
z kontaktami z urzędami, itp. Na uwagę zasługują streetworkerzy, których praca u podstaw wyrasta z idei animacji, a więc
ożywienia życia społecznego. Ich działania czasem bardziej
związane są z opieką socjalną, niż upowszechnianiem kultury,
jednak zawsze nastawione są na drugiego człowieka. To projekty ukierunkowane na konkretną przestrzeń i konkretnego

Rysunek 5. Łańcuch pozytywnych skojarzeń
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Źródło: Ślusarczyk S., Świda J., Tworzydło D., (2001) Public relations w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej organizacji, Rzeszów:
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, tom I, s. 26.
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uczestnika, działania niezakładające celu, ale będące celem samym w sobie. W przypadku instytucji kluczowa mogłaby być
diagnoza w zakresie subiektywnych i obiektywnych potrzeb
oraz możliwości uczestnictwa w kulturze, a także zaproszenie
mieszkańców do jej współtworzenia. Może warto spróbować?
Tabela 1. Animator versus pseudo animator (misja versus zawód)
Animator

Pseudo animator

- umiejętność rozpoznania
własnego osadzenia społeczno-kulturowego
- motywacja wewnętrzna
- silna tożsamość
- celem działania integracja,
zaspokojenie autentycznych potrzeb, stwarzanie warunków do
rozwoju własnego i uczestników
procesu animacji

- nieprzewodzący przewodnik
- zbiurokratyzowany wykonawca
usług z zakresu upowszechniania
kultury, ograniczony preliminarzem, analizą rynku i kontrolą
zarządczą
- uleganie trendowi „znane
i lubiane”
- motywacja zewnętrzna – efekt
kija i marchewki
- uwikłanie w instytucjonalne,
systemowe zależności
- pracownik branży rozrywkowej,
wpisujący się w trend mainstreamowy

Źródło: opracowanie własne.

Utelewizyjnienie
Rozgłos wydarzeniom nadają media, które są nośnikiem treści nierzadko niewyrafinowanych, trywialnych, niosących przyjemność i radość w masowym wydaniu. To co
nowatorskie, eksperymentalne, lokalne, często nie znajduje
wsparcia w systemie obiegu. Koncerty „nikomu” nieznanej
grupy muzycznej, która promuje swoją trzecią płytę w małym klubie, przyciągną najwyżej najbliższą rodzinę muzyków
i tubylców, którzy wpadli na piwo. Solista opery narodowej
szybciej „zaistnieje” w telewizyjnym show niż na deskach
Teatru Wielkiego. Sonat utalentowanego kompozytora nie
puszczają w ogólnopolskich stacjach radiowych. Wyznacznikiem sukcesu jest rozpoznawalność. Celowo użyłam neologizmu wyprowadzonego ze słowa telewizja, ponieważ to
głównie przekazy telewizyjne kreują zachowania mimetyczne i promują konsumpcjonizm w sferze kultury. Inne
media, jak Internet, pozwalają artystom „wyjść z szuflad”
i alternatywnie zaistnieć dla szerszego odbiorcy. Niestety
nie w każdą z płaszczyzn technologii można wpisać dowolny przekaz. Media publiczne nadal są cenzurowane, choć
cenzura ta nie jest oczywista.

Web 2.0 szansą dla kultury
Multimedialna przestrzeń stanowi z jednej strony zagrożenie, a z drugiej szansę dla kultury. Metafora zagrożeń
przedstawia się następująco: dwoje młodych ludzi stoi

przed witryną księgarni i jeden mówi do drugiego, o popatrz e-booki zaczęli drukować. To oczywiście żart, który
ostatnio usłyszałam, ale doskonały do tego, aby rozpocząć
dyskusję o zagrożeniach związanych z Internetem. Tautologią jest to, że nowe formy kultury wypierają stare i konkurują z nimi na poziomie technologicznym, co może stanowić jedno z zagrożeń. Podobnie jak „ściągalność”, która
przekłada się na spadek frekwencyjny w przypadku tradycyjnych form jak kino, koncert etc. Osobiście wolę książkę
w ulubionym fotelu od e-booka w zatłoczonym tramwaju.
Podobnie jak film na ekranie kinowym, niż 64 calowym telewizorze LCD. Ale to tylko własne preferencje, którymi nie
staram się wartościować innych form ukulturalniania. To
dobrze, że ludzie w ogóle czytają coś więcej poza składem
chemicznym „inteligentnego” odplamiacza, bez znaczenia
jest już czy sięgają po e-booki, czy książkę z zagniecionymi
rogami. Cyfrowe wykluczenie osób starszych, czy biedniejszych, które pada dość często w debacie, nie przekonuje
mnie, ponieważ kultura sama w sobie nie jest egalitarna.
Bez 2.0 i tak tylko pewne warstwy społeczne dystrybuowały
i konsumowały treści „wysokie”. Można dyskutować o jakości, ale jest to kwestia otwarta, której nie potrafię i nie
próbuję obiektywizować. Uważam natomiast, że nie zatrzymamy postępu technologicznego, pozostaje więc go wykorzystać dla kultury, której zaletą w wersji 2.0 jest przede
wszystkim możliwość publicznego dostępu i generowania
nowych treści, wśród których pojawia się nowy wymiar
krytyki artystycznej. Odbiorca może bowiem publicznie
opiniować, a dobra sztuka i tak obroni się przed hejterami.
Internet jest narzędziem, które pozwala działać i oddolnie
organizować się, jak to miało miejsce w protestach przeciwko ACTA, czy manifach.
Kultura zmienia się pod wpływem nowych mediów, co
powoduje konieczność regulacji prawnych. Upublicznienie
na wolnych licencjach, czy wprowadzenie kompensacyjnej
opłaty internetowej, to coraz częściej podejmowane tematy. Zresztą w sieci są już publikacje udostępnione bezpłatnie na licencji Creative Commons i 3.0 Unported.
Czy w „nowych” realiach będzie jeszcze miejsce dla
publicznych instytucji kultury? Sądzę, że tak, choć ich rola
słabnie, a kultura „dzieje się” także, a może przede wszystkim – poza nimi. Kultura 2.0 jest częścią kultury, nie jest
jej konkurentką, wypreparowanym podzbiorem, czy nieudolną protezą. Co więcej jest podobnie, jak jej tradycyjna
forma, narażona na procesy urynkowienia. Cyfrowy dostęp
do dóbr kultury, może już niedługo nie być dostępem wolnym, a może ta wolność już jest pozorna lub nawet pozorowana...?
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Kultura na Plus
Kultura na plus kojarzyć się może z działaniami, które po rozliczeniu preliminarza mają przynieść zysk, ale nie
o przemysłach kultury będzie na zakończenie, ale o programie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pozostając w tematyce nowych mediów, chciałabym zwrócić
uwagę na program „Kultura +”, a konkretniej na priorytet
Digitalizacja. Uruchomił go w 2011 roku Narodowy Instytut
Audiowizualny, który postanowił zdigitalizować nasz dorobek kulturowy. To bardzo dobry pomysł przede wszystkim
dlatego, że popularyzuje, a poza tym ułatwia dostęp – za
wyjątkiem oczywiście tych wykluczonych cyfrowo. Imponująco – choć nigdy nie fascynowały mnie przedmioty ścisłe,
wygląda to w cyfrach: 39 instytucji otrzymało 14,5 mln zł
dofinansowania, powstało 19 pracowni digitalizacyjnych,
wykonano prawie 3 mln skanów, z czego 160 tysięcy udostępniono w Internecie, zarejestrowano cyfrowo blisko 100
audycji radiowych. W projekcie tym digitalizuje się też zasoby mediów publicznych, jak filmy dokumentalne, spektakle
telewizji, audycje edukacyjne, czy filmy fabularne. Więcej
o projekcie, a także zapis cyfrowy wybranych programów
znajduje się na stronie www.nina.gov.pl.

Podsumowanie
Cóż, wygląda na to, że taka kultura dochodzi do głosu,
na jaką jest zapotrzebowanie. Banalną, lecz istotną skądinąd cechą jest przecież „podobanie się”, w którym łączą się
elementy estetyczne, intelektualne, a nawet moralne. „Podobanie się to pragnienie współprzebywania z wytworem,
doznawania trudnej do określenia przyjemności mającej
swe źródło w tym kontakcie” (Golka 1996: 43). Co więc począć z niepodobaniem się, którego coraz częściej doświadczam? Czy przyjąć mam za Niną Terentiew, że „w zarządzaniu, podobnie jak w sztuce, nie ma demokracji. Nie każdy
może zagrać Hamleta i nie każdy powinien. Co więcej, reżyser ma prawo się pomylić i obsadzić tego Hamleta fatalnie”.
Historia człowieka to historia postępu, którego nie zamierzam poddawać krytyce. Pozostaję natomiast z nadzieją, że
powrócimy do metaforycznego znaczenia terminu kultura,
którym w swoich Rozmowach tuskulańskich zwykł posługiwać się Marek Tuliusz Cyceron: „Eviva l`arte, cultura animi,
na pohybel cultura economicus!”.
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Ochrona praw konsumenta
w ramach zakupu przez Internet
na wybranych przykładach
The Protection of Consumer Rights
While Online Shopping on the Selected Examples

Zakupy na odległość to nowa forma zawierania transakcji
między konsumentem a przedsiębiorcą, który zorganizował swoją działalność tak, aby prowadzić sprzedaż na odległość. Ta forma
zakupu zyskuje coraz liczniejsze grono zwolenników. Niestety wraz
ze wzrostem osób korzystających z zakupów na odległość wzrasta
liczba zagrożeń użytkowników, m.in. wyłudzenia danych, oszustw
oraz kradzieży. Dlatego trwają prace nad właściwym zabezpieczeniem konsumentów przed zagrożeniem w Internecie. O swoje bezpieczeństwo powinni zadbać przede wszystkim sami konsumenci
poznając swoje prawa i obowiązki.

Wstęp
Zmiany społeczno-kulturowe zachodzące w społeczeństwie oraz dynamiczny tryb życia wielu Polaków, konieczność połączenia pracy z obowiązkami rodzinnymi, potrzebą
samorealizacji oraz rozwijaniem swoich zainteresowań spowodował, że ludzie poszukują nowych narzędzi i rozwiązań
technicznych ułatwiających życie codzienne.
Zakupy przez Internet to nowa forma zawierania transakcji, która mimo wielu kontrowersji i początkowej niechęci
zdobyła wielu zwolenników w całej Europie. W ostatnim
czasie zakupy na odległość cieszą się coraz większą popularnością wśród polskiego społeczeństwa.
Badania konsumenckie przeprowadzone w celu określenia preferencji określonej formy zakupów wyraźnie
wskazują wzrost zainteresowania zakupami na odległość.
Konsumenci wybór takiej formy zakupów uzasadniają
oszczędnością czasu oraz wymiernymi korzyściami finansowymi, dzięki oferowanym przez sprzedawców zniżkom,
rabatom, promocjom czy powszechnie stosowanym programom stałego klienta. Ponad 30% respondentów regularnie dokonujących zakupu na odległość przyznały, że często
przed dokonaniem konkretnej transakcji odwiedzają sklep,
aby przekonać się o jakości i rzeczywistym wyglądzie towaru np. przymierzyć ubranie, sprawdzić jak określone urządzenie funkcjonuje, a transakcji dokonują przez Internet.
Z przeprowadzonych badań wynika, że stale wzrasta

A distance shopping is a new form of the transaction concluded between a consumer and an entrepreneur that organized
his business activity to sell at a distance. This form of purchasing becomes more and more popular. Unfortunately together
with the increase of the number of online shoppers increases
the number of threats such as: phishing, frauds and thefts. Thus,
there are works in progress aiming in protection of consumers
against the Internet threats. The consumers themselves should
take care about their own safety and get acquainted with their
rights and obligations.

ABSTRACT

STRESZCZENIE

Amelia Kin, Uniwersytet Wrocławski

ilość osób korzystających z zakupów przez Internet. Do grona osób korzystających z zakupów na odległość zalicza się
głównie osoby młode, biegle posługujące się komputerem,
podążające za nowinkami technologicznymi, odczuwające
piętno przemijającego czasu.
Mimo wszelkich form zabezpieczających, transakcje
zawierane przez Internet nie są w pełni bezpieczne, dlatego należy zachować szczególną ostrożność. Trwają prace
mające na celu poprawę jakości oraz wzmocnienie bezpieczeństwa użytkowników. Niestety, wraz ze wzrostem
zainteresowania zakupami przez Internet, wzrasta liczba
oszustw i wyłudzeń danych użytkowników. A to bardzo często zniechęca wiele osób, przede wszystkim osoby starsze,
przywiązane do tradycyjnej formy dokonywania zakupów.
Zakupy przez Internet wzbudzają w nich poczucie zagrożenia i niepewności.
Umowa na odległość, to umowa, która została zawarta:
• bez obecności obu stron;
• przy wykorzystaniu środków komunikacji na odległość
(m.in. elektronicznego formularza, zamówienia, listu
seryjnego, katalogu, telefonu, telefaksu, radia, telewizji lub poczty elektronicznej) między konsumentem
a przedsiębiorcą, który zorganizował swoją działalność
tak, aby prowadzić sprzedaż na odległość.1
W art. 6 pkt 1 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz
o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
zostają podane przykłady środków porozumiewania się na odległość.

1
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Zaznaczyć warto, że przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za
szkodę nie mają zastosowania, jeżeli stronami są:
• tylko i wyłącznie przedsiębiorcy;
• tylko i wyłącznie konsumenci.

Przedsiębiorca jest zobowiązany do poświadczenia na piśmie przyjęcia zwrotu towaru oraz zwrócić konsumentowi
równowartość ceny towaru oraz kosztów przesyłki towaru.
W tabeli 1 zostały przedstawione terminy odstąpienia od
umowy na odległość w wybranych krajach.

Zakupy dokonywane przez Internet zdecydowanie różnią się od tradycyjnego zakupu w sklepie, dlatego należy
zapoznać się szczegółowo ze swoimi prawami i obowiązkami.

Tabela 1. Terminy odstąpienia od umowy na odległość w wybranych krajach

Prawa i obowiązki wynikające z ustawy
Każdy przedsiębiorca przed zawarciem transakcji na
odległość powinien podać konsumentowi pełną informację
o towarze, a w szczególności:
• swoją nazwę, adres prowadzenia działalności; informację o organie rejestrującym działalność gospodarczą
oraz numerze, pod którym przedsiębiorca jest zarejestrowany;
• podstawowe cechy towaru lub usługi;
• cenę towaru lub usługi wraz ze wszystkimi podatkami;
• sposoby płatności;
• kosztach, terminie i sposobie dostawy;
• o prawie odstąpienia od umowy w terminie 10 dni, ze
wskazaniem wyjątków;
• kosztach wynikających z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, jeżeli są one skalkulowane inaczej niż wedle normalnej taryfy;
• terminie, w którym oferta lub cena pozostają wiążące;
• minimalnym okresie obowiązywania umów o świadczeniu ciągłym lub okresowym;
• miejscu i sposobie składania reklamacji;
• informację o prawie wypowiedzenia umowy.
Należy pamiętać, że wszystkie te informacje muszą zostać potwierdzone pisemnie najpóźniej w momencie rozpoczęcia wykonywania zobowiązania.

Zwrot towaru zakupionego na odległość
Podstawowym prawem konsumenta, w przypadku
umów zawieranych na odległość, jest prawo do odstąpienia
od umowy. Aby skutecznie odstąpić od umowy konsument
winien we wskazanym terminie wysłać do przedsiębiorcy
stosowne pisemne oświadczenie. Pismo do sprzedawcy
zaleca się nadać listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Konsument zobligowany jest zwrócić
przedsiębiorcy zakupiony towar w terminie 14 dni w stanie
niezmienionym. Koszt przesyłki ponosi z reguły konsument.
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Kraj

Termin odstąpienia od umowy
zawartej na odległość

Belgia

7 dni roboczych

Cypr

14 dni

Dania

10 dni (+ 1 dzień, jeśli ostatni dzień
jest świętem państwowym)

Estonia

Przynajmniej 14 dni

Finlandia

14 dni

Francja

7 dni

Niemcy

14 dni

Grecja

10 dni

Islandia

14 dni

Irlandia

7 dni roboczych

Włochy

10 dni roboczych

Litwa

7 dni roboczych

Polska

10 dni

Szwecja

14 dni

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy terminów
odstąpienia od umowy na odległość w wybranych krajach.

Każdy konsument w Polsce korzystający z zakupów
przez Internet powinien dokładnie zapoznać się z obowiązującymi terminami odstąpienia od umowy zawartej na
odległość, które przedstawia tabela 2.
Prawo odstąpienia od umowy w przypadku odbioru
osobistego zakupionego towaru przez Internet nie powoduje utraty prawa do odstąpienia od umowy w ciągu 10
dni.
W niektórych przypadkach, na stronie internetowej
dochodzi jedynie do zamówienia towaru, natomiast umowa zawierana jest w sklepie przed jego odbiorem. W takiej sytuacji nie dochodzi do zawarcia umowy na odległość
i tym samym konsument nie ma prawa odstąpienia od
umowy. W tym przypadku należy uznać, że skoro nie doszło do zawarcia umowy na odległość, to sama rezerwacja
towaru nie jest dla konsumenta wiążąca, a to oznacza, że
konsument nie ma obowiązku kupienia zarezerwowanego
towaru.
Prawa do odstąpienia od umowy na odległość zostały
przedstawione w tabeli 3. Natomiast tabela 4 przedstawia
formy odstąpienia od umowy na odległość w niektórych
krajach.

Amelia Kin – Ochrona praw konsumenta...
Tabela 2. Podstawowe terminy odstąpienia od umowy na
odległość w Polsce
10 dni – termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość
14 dni – termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość
dotyczącej usług finansowych, m.in. czynności bankowych
(np. otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego),
umów kredytu konsumenckiego
30 dni – termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość
dotyczącej czynności ubezpieczeniowych

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy terminów
odstąpienia od umowy na odległość w Polsce.
Tabela 3. Terminy odstąpienia od umowy na odległość w wybranych krajach
Kraj

Termin odstąpienia od umowy
zawartej na odległość

Belgia

Dzień po otrzymaniu towaru.
Dzień po zawarciu umowy w przypadku usługi

Cypr

W chwili zawarcia umowy

Estonia

W dniu, w którym konsument otrzyma towar

Dania

W chwili otrzymania towarów lub dniu zawarcia umowy
na dostarczenie usługi lub na wyprodukowanie
towaru na wymiar

Finlandia

Dzień po przekazaniu powiadomienia

Francja

Dzień po dostarczeniu lub przyjęciu oferty

Niemcy

Gdy przedmiotem transakcji jest usługa, po udzieleniu
informacji o przysługujących konsumentowi prawach.
Natomiast gdy przedmiotem transakcji jest towar,
po odebraniu pierwszej częściowej dostawy

Grecja

W momencie otrzymania towaru

Islandia

W dniu otrzymania towaru lub zawarcia
umowy na świadczenie usługi

Irlandia

W dniu otrzymania towaru przez konsumenta

Litwa

Jeden dzień po otrzymaniu towarów lub jeden
dzień po zawarciu umowy w przypadku usług

Polska

Dla towarów w dniu dostarczenia, a dla usług
w dniu zawarcia umowy

Szwecja

Dla towarów w dniu otrzymania, dla usług
w dniu zawarcia umowy

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy terminów
odstąpienia od umowy na odległość w poszczególnych krajach.

Tabela 4. Formy odstąpienia od umowy na odległość w niektórych krajach
Kraj

Forma odstąpienia od umowy
zawartej na odległość

Belgia

Wskazana w umowie

Cypr

Powiadomienia na piśmie

Dania

Powiadomienie sprzedawcy

Estonia

W okresie rezygnacji po wskazaniu formy wybranej
przez sprzedawcę

Finlandia

Konsument powiadamia sprzedawcę o odstąpieniu
od umowy

Francja

Konsument wysyła do sprzedawcy powiadomienie

Niemcy

Konsument składa powiadomienie na piśmie lub przy
zwrocie towaru

Grecja

Konsument powiadamia sprzedawcę
na piśmie lub w inny sposób

Irlandia

W ciągu 7 dni w dowolnej formie

Włochy

Na piśmie, listem poleconym

Litwa

Pisemne powiadomienie sprzedawcy

Polska

Pisemne powiadomienie w ciągu 14 dni

Szwecja

Na konsumencie spoczywa obowiązek udowodnienia,
że przesłał powiadomienie o odstąpieniu od umowy

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy form odstąpienia od umowy na odległość w poszczególnych krajach.

Pełnowartościowy towar zakupiony przez Internet można zwrócić. Konsumentowi przysługuje tzw. prawo do namysłu, oznacza to, że kupujący ma 10 dni kalendarzowych,
w trakcie których może odstąpić od umowy i zwrócić niechciany towar bez konieczności uzasadniania swojej decyzji.
Należy jednak mieć na uwadze, że pełnowartościowy produkt można oddać w przypadku, jeśli określony towar został
zakupiony na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.
W innym przypadku zwrot pełnowartościowego towaru tylko dlatego, że konsument się rozmyślił, co do zasady
nie jest dozwolony prawem. Wyjątek stanowi fakt, że przedsiębiorca określa w umowie warunki i terminy odstąpienia
od niej. W tym przypadku konsumentowi przysługuje, tzw.
umowne prawo odstąpienia od umowy, którego warunki,
terminy określa sama umowa.
Wybrane przypadki odstąpienia od umowy zawartej na
odległość:
1. Aukcje internetowe:
• w przypadku zakupu towaru od osoby fizycznej,
nieprowadzącej działalności gospodarczej, (zawarcie umowy między konsumentami) nie obowiązują
zasady typowe dla umowy na odległość, dlatego
konsumentowi nie przysługuje prawo do namysłu;
• w przypadku licytacji transakcja jest zwykłą umową
sprzedaży, która podlega kodeksowi cywilnemu a nie
ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów oraz
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt
niebezpieczny. Oznacza to, że konsumentowi nie przy25
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sługuje prawo do odstąpienia od umowy na odległość;

• opcja „kup teraz” umożliwia konsumentowi zakup

towaru po ustalonej z góry cenie. Dlatego też stanowi jedynie ofertę a nie ma charakteru licytacji.
Oznacza to, że konsument korzystając z opcji ma
prawo do odstąpienia od zawartej umowy, jeśli dokonał zakupu od przedsiębiorcy.

2. Zakup biletów na koncerty i imprezy rozrywkowe:
Przy zakupie biletów na koncerty lub imprezy rozrywkowe przez Internet konsumentowi nie przysługuje prawo
do namysłu. Ponadto sprzedawca nie ma obowiązku zwrotu
pieniędzy w przypadku rezygnacji z zamówienia o ile sprzedawca nie dopuszcza możliwości częściowego lub całkowitego zwrotu pieniędzy w regulaminie.
3. Zakup przez Internet dokonany przez osoby niepełnoletnie:
Osoby powyżej 13. roku życia mogą zawierać umowy
bez zgody rodziców lub opiekunów prawnych, gdy dotyczą
drobnych spraw życia codziennego. W pozostałych przypadkach każdy zakup na odległość osoby niepełnoletniej musi
zostać potwierdzony przez rodzica lub opiekuna prawnego
pod rygorem unieważnienia umowy.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie
przysługuje w przypadku, gdy:
• przed rozpoczęciem świadczenia usług, za zgodą
konsumenta, przed upływem terminu 10 dni od
zawarcia umowy;
• tzw. klauzuli celofanowej, w przypadku, gdy konsument usunie oryginalne opakowanie z nagrań
audiowizualnych i wizualnych oraz zapisanych na
nośnikach programów komputerowych;
• umów dotyczących świadczeń, za które cena lub
wynagrodzenie zależą wyłącznie od ruchu cen na
rynku finansowym;
• towarów wykonanych na specjalne zamówienie;
• świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą
zostać zwrócone, lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
• dostarczania prasy;
• usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.
Jeśli strony nie postanowiły inaczej umowa powinna
zostać wykonana najpóźniej w terminie 30 dni po złożeniu
oświadczenia o zawarciu umowy przez konsumenta. Ponadto, jeśli po zawarciu umowy towar nie jest dostępny, przedsiębiorca powinien niezwłocznie, a najpóźniej w terminie
30 dni od zawarcia umowy poinformować klienta i zwrócić
gotówkę. W sytuacji, gdy sprzedawca nie może spełnić zobo26

wiązania może spełnić świadczenie zastępcze. Jeśli klauzula
została zawarta w umowie i konsument wyraził zgodę na
takie świadczenie.
Konsumentowi przysługuje prawo do reklamowania
wadliwego towaru. Składanie reklamacji może przebiegać
z gwarancji albo z tytułu niezgodności towaru z umową.
Reklamacje należy złożyć na piśmie i zamieścić następujące
informacje:
• datę zawarcia umowy sprzedaży;
• wskazanie czy roszczenie wynika z gwarancji czy tytułu niezgodności towaru z umową;
• cechy towaru lub usługi;
• kwotę i sposób płatności;
• numer zlecenia lub klienta;
• przyczynę reklamacji;
• żądanie (wymiana towaru, zwrot pieniędzy).
Do pisemnego oświadczenia należy dołączyć wadliwy towar i przesłać sprzedawcy. Koszt przesyłki pokrywa sprzedawca, o ile konsument w żądaniu reklamacyjnym poprosi o zwrot
kosztu przesyłki. Sprzedawca ma 14 dni, by ustosunkować się
do roszczenia. Jeżeli tego nie zrobi, to uznaje się, że sprzedawca
traktuje żądanie konsumenta za zasadne.
W przypadku, gdy sprzedawca nie uzna reklamacji, konsument może zwrócić się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów, Inspekcji Handlowej lub organizacji
pozarządowej np. Federacji Konsumentów lub Stowarzyszenia
Konsumentów Polskich. W przypadku, gdy interwencja również nie przyniosła oczekiwanych rezultatów konsument może
dochodzić swoich praw przed sądem powszechnym.

Podsumowanie
Zakupy na odległość zyskują coraz większe grono zwolenników. Decydującym kryterium wyboru tej formy zakupów przez konsumentów jest czas i cena. Dlatego istotnym
elementem propagującym tę formę zakupów jest wzmocnienie bezpieczeństwa użytkowników, regulacje prawne
a w przyszłości prace nad kwestiami logistycznymi zapewniającymi sprawniejszą i tańszą obsługę zakupów na odległość.
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Ochrona sprzedającego podczas
zbywania nieruchomości
Protection of the Seller
While Selling a Real Estate

Celem tego artykułu jest ochrona osoby sprzedającej nieruchomość i zapewnienie jej otrzymania umówionej ceny
w terminie wynikającym z umowy w wyniku autorskiego projektu wzmianki jako przeciwstawności się osobom zmierzających do
uzyskania nieruchomości bez zapłaty lub dokonania tylko częściowej zapłaty, jak to jest obecnie często praktykowane przez różne
podmioty, już de facto in iure.

The aim of the article is to protect the seller of the real estate, and assure him/her the receiving of the established payment
on the due date under the contract thanks to the project of the
changes aiming at opposing the people who want to acquire the
property without payment, or by making a partial payment, which
is done by various parties practically in iure.

Wstęp

W naturze każdego człowieka tkwi głęboko zakorzeniona potrzeba posiadania własności domu, którą to potrzebę
staramy się zrealizować na różnych etapach naszego życia.
Niektórym udaje się osiągnąć wyznaczony cel szybciej, innym w późniejszych okresach życia, ale zawsze dążymy do
jednego celu, nawet często poprzez zbycie innej nieruchomości dla wygenerowania dostatecznych środków pieniężnych.
W Polsce, zarówno ustawodawstwo, jak i sektor bankowy nie pomaga nam przeprowadzić transakcji sprzedaży
nieruchomości w sposób należycie bezpieczny, stąd nasze zachowanie i towarzyszące sprzedaży podejmowane
czynności wzbudzają lęk przed utratą majątku zbywanego,
a niekiedy doprowadzają do eskalacji całego przedsięwzięcia. Zbywając nieruchomość niezależnie od jej substancji, często zadajemy sobie pytanie, jak sprzedać np. lokal
mieszkalny bez ryzyka utraty środków pieniężnych, stanowiących cenę zbywanej nieruchomości? Niezależnie od
tego jak będziemy nieufni lub jaki będzie dzielił nas dystans
wobec kupującego, transakcja zbycia nieruchomości od tej
pory do chwili obecnej, będzie stanowiła niebezpieczeństwo jej utraty na rzecz kupującego, względnie niebezpieczeństwo nieuzyskania ceny w całości.
Zbywając nieruchomość możemy mieć wiele powodów do
obaw. Przede wszystkim nieuczciwość kupującego, który może
po prostu nam nie zapłacić, a ponadto sprzedać przedmiotową
nieruchomość na rzecz innych osób i w ten sposób wyzbyć się
majątku. Zatem brak możliwości uzyskania od tegoż kupującego
jakiegokolwiek zwrotu utraconego przez nas majątku.

Po zmianach w systemie gospodarczym w Polsce w roku
1989, nisko wykształcony rynek nieruchomości przeżył eksplozję transformacji właścicielskiej, lecz niestety nieproporcjonalnej do obowiązujących norm prawnych w zakresie
optymalnej ochrony podmiotu zbywającego nieruchomość.
Zatem zrealizowanie tego celu samoistnie powierzono
różnym autorom, którzy swoim zaangażowaniem, myślą
i działaniem, przyczyniają się do podjęcia próby rozszerzenia ochrony zbywcy nieruchomości już znormalizowanego
systemu prawnego w zakresie prawa rzeczowego, prawa
zobowiązań oraz prawa egzekucyjnego.
Nawiązując zatem do otwartej i niedoskonałej problematyki ochrony zbywcy nieruchomości, opracowałem
przesłankę dla nowych norm prawa cywilnego, nazywając
wzmianką, która ma na celu zapewnienie optymalnej ochrony podmiotu zbywającego nieruchomość poprzez prawną
eliminację określonych zachowań u osób kupujących.
Wprowadzenie wzmianki do porządku prawnego polega na tym, że osoba sprzedająca nieruchomość, nie wyzbywa się jej z chwilą (jak stanowią to normy prawne w obecnym porządku prawnym) podpisania (zawarcia) umowy
sprzedaży w formie aktu notarialnego a pozostawia się (tę
sprzedaż) przeniesienie własności nieruchomości w fazę
oczekującą na zapłatę ceny przez kupującego.
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Również śmierć kupującego lub współ-kupującego
nieruchomość a także rozwód lub upadłość konsumencka
osoby fizycznej względnie firmy jako kupującego może spowodować utratę zbytej nieruchomości.
Mając na uwadze wiele czynników towarzyszących zbyciu nieruchomości a jednocześnie utrudniających uzyskanie
ceny, można by wywnioskować, że idealnym zabezpieczeniem zapłaty byłoby przeniesienie zbywanej nieruchomości
na rzecz nabywcy wtedy, kiedy cena za nabywaną nieruchomość zostanie zabezpieczona a przejście nieruchomości
na rzecz nabywcy nastąpi po jej zabezpieczeniu.

Obecny porządek prawny
Niestety w naszym ustawodawstwie jeszcze nie doczekaliśmy się właściwej ustawy oraz przepisów wykonawczych, które skutecznie zabezpieczałyby stronom umowy
jej wykonanie – dla zbywcy zapłatę ceny a dla kupującego
nabycie nieruchomości. W obecnym porządku prawnym
zbycie nieruchomości polega na tym, że strony umowy,
a więc zbywca i kupujący, zawierając umowę sprzedaży
w formie aktu notarialnego1 na zasadzie art. 158 KC w zw.
z art. 73 §2 KC, który przenosi własność nieruchomości
z chwilą złożenia na akcie swojego podpisu. Natomiast
kupujący w zależności od jego statusu materialnego, płaci
gotówką z chwilą zawierania umowy sprzedaży i przeniesienia na jego rzecz własności nieruchomości lub za pośrednictwem instytucji finansowej np. banku, odroczonej
w czasie. I właśnie ten moment stanowi dla sprzedającego
niebezpieczeństwo utraty nieruchomości bez uzyskania zapłaty ceny, tak w części, jak i w całości, albowiem przeniesienie własności nieruchomości następuje z chwilą złożenia
przez zbywcę podpisu – w języku prawniczym nazywanym
złożeniem oświadczenia woli, na zasadzie art. 56 KC w zw.
z art. 66 KC.
Nadto należy wskazać, że ustawodawca tworząc normę
prawną stypizowaną w art. 157 KC nie popisał się wyobraźnią w zakresie ochrony sprzedającego, albowiem z jednej
strony zapewnił swobodne przeniesienie własności nieruchomości, a z drugiej zaś strony wykluczył możliwość przeniesienia własności nieruchomości np. pod warunkiem
zapłaty ceny, wywołał tym samym przesłanki dla wystąpienia rażąco wysokiego ryzyka na okoliczność uzyskania przez
zbywcę przedmiotowej nieruchomości ceny zapłaty. Jeśli
ustawodawca zezwoliłby nam na zawarcie umowy przenoszącej własność nieruchomości pod warunkiem zapłaty ceny w ustalonym terminie, to z tego punktu widzenia
(wysoce uproszczonego), transakcja zbycia nieruchomości
stałaby się przyjazna dla obu stron – tzn. kupujący byłby
wpisany do ksiąg wieczystych jako właściciel tylko i wyłącz28

nie po uiszczeniu ceny. Forma wyżej opisana stanowiłaby
znacznie bezpieczniejsze rozwiązanie aniżeli podporządkowanie się sformułowanej treści brzmienia art. 157 KC. Dlatego też, chciałbym zwrócić uwagę na konieczność właściwego przygotowania się do dokonania czynności prawnych
w zakresie zbycia nieruchomości oraz przybliżyć ryzyko
wynikające z wywołanych przez nas skutków prawnych dla
tychże czynności i jednocześnie przedstawić innowacyjne
rozwiązanie wskazywanych problemów.

Przesłanki wprowadzenia
autorskiej „wzmianki”
Przede wszystkim należy podkreślić, że każde podjęte
działanie ad rem w zakresie sprzedaży nieruchomości wymaga konieczności jego wykonania w myśl paremi: pacta
sunt servanda i tylko takie zachowanie stron gwarantuje
jego skuteczność oraz bezkonfliktowe uzyskanie przedmiotu umowy. Jednak praktyka niekiedy jest daleka od
zakładanej teorii. Stąd zaprezentowana forma bezpiecznego przeniesienia własności nieruchomości na nabywcę dla
jednej strony staje się bezpieczna, lecz dla sprzedającego
może zrodzić różne skutki ujemne. Skutek ten objawia się
przede wszystkim poprzez niedokonanie na rzecz sprzedającego zapłaty ceny lub może spowodować oddalenie terminowe co do zapłaty ceny w części, jak i w ogóle.
W najprostszej formie, w tym zakresie można by było
zaproponować rozwiązanie polegające na tym, że kupujący zabezpieczy roszczenie na rzecz zbywcy poprzez poddanie się dobrowolnej egzekucji z całego swojego majątku,
wprost z aktu, na zasadzie art. 777 §1 pkt 4 względnie pkt
5 KPC. Uregulowanie prawne w kodeksie postępowania cywilnego na powyższą okoliczność, nie gwarantuje jednak
uzyskania fizycznych środków pieniężnych – ceny za sprzedaną nieruchomość, ale umożliwia zbywcy realne zabezpieczenie na całym majątku kupującego jednak w granicach
wartości jego osobistego majątku. W praktyce oznacza
to, że poddanie się dobrowolnej egzekucji niekoniecznie
zaspokoi uzyskanie ceny zapłaty zbywanej nieruchomości
wraz z kosztami dalej idącej egzekucji, albowiem wartość
majątku może okazać się znacznie niższa od wartości transakcji dla zbywanej nieruchomości.
Naturalnie zbywana nieruchomość na rzecz kupującego, który poddał się dobrowolnej egzekucji, weszła do jego
majątku i można by przyjąć, że jeżeli majątek kupującego
w chwili zawierania umowy sprzedaży nie mógłby samoistnie zabezpieczyć zapłaty ceny to przedmiotowa nieruchomość stała się dalszą częścią składową jego majątku, i w tej
chwili wartość majątku nabywcy mogłaby pokryć powstałe
roszczenie zbywcy. Należy jednak wskazać, że przedmioto-
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wa nieruchomość weszła do majątku kupującego bez żadnych ograniczeń, zatem rozporządzenie przez nabywcę już
jego majątkiem również jest wolne od jakichkolwiek ograniczeń, stąd kupujący może swobodnie i bez ograniczeń
rozporządzić tą nieruchomością np. poprzez sprzedanie
nawet w tym samym dniu, w którym nabył rzeczoną nieruchomość. Stąd istotnym elementem w zastosowanej procedurze byłoby sporządzenie przez kupującego i złożenie listy
jego stanu majątkowego do aktu wraz oświadczeniem, że
wykazany majątek nie podlega żadnemu zajęciu i nie będzie
zbywany do czasu całkowitej zapłaty ceny nieruchomości
objętej umową sprzedaży.
Zatem łatwo daje się wywnioskować, że poddanie się
przez kupującego dobrowolnej egzekucji z całego jego majątku, w myśl przepisów kodeksu postępowania cywilnego, nie stanowi tzw. „twardego” zabezpieczenia w zakresie
uzyskania ceny ze sprzedaży, ale może być elementarnym
uzupełnieniem w stosowanych procedurach zabezpieczających uzyskania ceny ze sprzedaży. Dlatego też ważnym
elementem dla zabezpieczenia ceny zapłaty na rzecz sprzedającego, byłoby zdeponowanie przez nabywcę na rzecz
sprzedającego środków pieniężnych na rachunku powierniczym – w banku lub podobnej instytucji finansowej. Należy jednak zaznaczyć, że przyjęcie środków pieniężnych do
depozytu przez notariusza, adwokata lub radcy prawnego
nie jest tożsame z gwarancją ich powrotnego otrzymania,
albowiem podmioty te najczęściej nie posiadają majątku
o wielkich rozmiarach, zatem mogą w każdej chwili stać się
osobami niewypłacalnymi, w przeciwieństwie do banku,
który dysponuje znacznie większym majątkiem oraz podległy jest ścisłej procedurze prawa i nadzoru bankowego,
a w naszej sytuacji jako gwaranta dla transakcji w krótkim
okresie czasowym.
Zdeponowanie środków pieniężnych przez kupującego,
miałoby służyć gwarancji zapłaty w okresie odpowiednim
dla dokonania przez właściwy sąd czynności procesowych
polegających na wykreśleniu z ksiąg wieczystych zbywcy
jako dotychczasowego właściciela przedmiotowej nieruchomości a wpisaniu w to miejsce kupującego. Naturalnie
wyżej opisana forma zapłaty, byłaby optymalnym zabezpieczeniem zapłaty ceny, lecz może ona odnosić się tylko do
okoliczności, w których nabywca przedmiotowej nieruchomości byłby tzw. płatnikiem gotówkowym bez korzystania
z obcych źródeł finansowych np. banku.
Otóż, w obecnym okresie nabywca nieruchomości,
najczęściej pozyskuje środki pieniężne z zewnątrz czy to
z kredytu bankowego czy korzysta z dobrodziejstw rodziny,
zatem nie dysponuje w chwili sprzedaży ilością środków
pieniężnych niezbędnych dla wykonania umowy – zapłaty
ceny. W przypadku wskazanym a najbardziej zbliżonym do

prozy naszego życia, proponowany depozyt bankowy stanowiłby bardziej przeszkodę aniżeli ułatwienie dokonywanej
transakcji, stąd depozyt należałoby zamienić w gwarancję
bankową (gwarancja należytego wykonania kontraktu)
stwierdzającą płatność ceny na rzecz sprzedającego pod
warunkiem dokonania wpisu w dziale II księgi wieczystej,
a więc w miejscu przeznaczonym dla właściciela. Jednocześnie należy podkreślić, że warunek wyżej wskazany nie
stanowi przesłanki wyczerpującej brzmienie art. 157 KC,
albowiem jest to warunek zakreślony w umowie bankowej, zatem w innym dokumencie aniżeli umowa sprzedaży
przedmiotowej nieruchomości w formie aktu notarialnego.
Oczywiście gwarancja bankowa pozostaje w ścisłym
związku z umową sprzedaży nieruchomości, ale jednak jest
oderwana i nie stanowi treści umowy sprzedaży, co oznacza, że przeniesienie własności nieruchomości nie nastąpi
pod warunkiem. Wadę gwarancji bankowej w naszym kraju
stanowi nie tyle koszt jej uzyskania, lecz brak dostatecznej
wiedzy o jej ogólnych walorach przeznaczenia względnie
wykorzystania – nie tylko u klientów, ale również u pracowników bankowych, stąd należy uznać tę formę zabezpieczenia jako trudną w realizacji. Również życie dowodzi, że
społeczeństwo w naszym kraju mentalnie odbiega od standardów w wykorzystywaniu instrumentów finansowych.
Zatem zaproponować należałoby inne zabezpieczenie
na rzecz sprzedającego, np. w postaci klauzuli o zadatku
pieniężnym odpowiadającym np. 20 % ceny zapłaty, w myśl
art. 394 KC. Powyższe rozwiązanie jest z natury bardzo prostym, niewymagającym specjalnej wiedzy w zakresie wskazanych wyżej instrumentów finansowych, ale ma tę wadę,
że zawęża krąg potencjalnych nabywców. W dodatku nie
każdy nabywca posiada żądaną kwotę, ponieważ zadatek
uiszczany jest najczęściej do rąk zbywcy przedmiotowej nieruchomości, rzadziej zaś na rachunek bankowy.
Można by stwierdzić, że ustawodawca wprowadzając
do porządku prawnego art. 157 KC, nie tylko pozbawił nas
bezpiecznej sprzedaży nieruchomości, ale jednocześnie nie
unormował w sposób bezpiecznie należyty przeniesienia
własności nieruchomości, co wskazuje na powstałą lukę
w prawie (luka contra legem1), którą łatwo można wykorzystać przeciwko sprzedającemu w celu pozbawienia jego
przedmiotowej nieruchomości lub nieuiszczenia ceny zapłaty w części, jak i w całości.
Również brak normy prawnej regulującej prawo bankowe w zakresie postawienia do dyspozycji dla kupującego
środków pieniężnych w celu zapłaty ceny za nabywaną nieruchomość bez konieczności przeniesienia własności, może
1
Luka contra legem – występuje gdy dla danego stanu faktycznego (kwestii prawnej) obowiązuje norma prawna (przepis prawny), ale nie jest ona
taka, jak być powinna (przypis autora).
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wyzwolić u kupującego zachowanie opisane wyżej. Oznacza
to w praktyce, że bank wymusza na kliencie, aby ten zawarł
umowę sprzedaży wraz z przeniesieniem nieruchomości
na jego rzecz i jednocześnie obciążył przedmiotową nieruchomość ograniczonym prawem rzeczowym – hipoteką,
na rzecz banku.
Wyżej wskazana luka w prawie oraz brak ścisłych regulacji w prawie bankowym na powyższą okoliczność, w wielu
przypadkach może posłużyć osobom jako możliwość pozyskania nieruchomości bez konieczności uiszczenia ceny
względnie wymuszenia na zbywcy rażącego obniżenia ceny
zapłaty za przedmiotową nieruchomość.

Geneza dla możliwości uchylenia
się od zapłaty
Otóż, kupujący nieruchomość i jednocześnie korzystający z zewnętrznego źródła finansowego np. banku, zawiera umowę kredytową w celu zapłaty ceny przedmiotowej
nieruchomości. Bank przedkładając umowę kredytową żąda
zabezpieczenia środków kredytowych na tę nieruchomość,
które postawi do dyspozycji dopiero po zawarciu umowy
kredytowej oraz po złożeniu oświadczenia przez właściciela przedmiotowej nieruchomości o ustanowieniu na rzecz
banku hipoteki. Jednocześnie w każdej umowie kredytowej
jest zapis, że bank może wypowiedzieć umowę w sytuacji
niewykonania warunków umowy albo utraty zdolności kredytowej kredytobiorcy, na zasadzie art. 75 prawa bankowego.
Należy podnieść, że w myśl art. 75 prawa bankowego,
bank posiada nieograniczoną władzę, wynikiem której może
powstać nieodwracalna szkoda w majątku zbywcy, albowiem
zbywca przeniósł własność nieruchomości na rzecz kupującego – dłużnika banku, oczekując uruchomienia kredytu
i zapłaty ceny, natomiast bank np. ponownie zweryfikował
klienta i uznał u niego brak zdolności kredytowej, wypowiadając tym samym zawartą uprzednio umowę kredytową.
Podkreślenia wymaga okoliczność, że do wywołania
sytuacji wyżej przedstawionej, mogłoby dojść w wyniku
wcześniej już przygotowanego przez kupującego działania,
który właśnie wykorzystując lukę w prawie oraz brak ostrych
norm prawnych w tym zakresie, „rękoma banku” nabędzie
nieruchomość.
Dlaczego „rękoma banku”? Ponieważ kupujący może
zawsze oświadczyć, że jego wolą było nabycie rzeczonej nieruchomości, ale to bank zawinił, i ostatecznie nie wypłacił
środków kredytowych, a tymczasem nieruchomość została
sprzedana (tutaj wyprowadzona) z jego majątku na rzecz
innej osoby.
Natomiast inną okolicznością, która może doprowadzić
do powstania szkody u zbywcy, podczas zbycia nieruchomo30

ści, jest niewykonanie w całości zobowiązania przez kupującego lecz jedynie w jej części.
Jak wyżej wskazano, kupujący, który jednocześnie staje
się dłużnikiem wobec banku na mocy zawartej umowy kredytowej, aby otrzymać środki pieniężne, jest zobowiązany
do przedłożenia dokumentów zakreślonych w warunkach
do umowy. Warunki do umowy oznaczają, że dopiero po ich
wykonaniu bank uruchomi środki kredytowe i postawi do
dyspozycji kupującemu. Zatem uiszczenie ceny za przedmiotową nieruchomość staje się uzależnione od kupującego,
który wykorzystując tę sytuację, może opieszale doręczać
dokumenty jednocześnie utrzymywać zbywcę w niepokoju
pozostając w zwłoce w wykonaniu zobowiązania.

Zasadność wprowadzenia autorskiej
„wzmianki” do kodeksu cywilnego
Mając powyższe na uwadze, nie trudno jest dojść do
wniosku, że w obecnym porządku prawnym, nie znajdziemy pełnego zabezpieczenia transakcji sprzedaży nieruchomości wraz z przeniesieniem własności na rzecz nabywcy,
w sytuacji odroczonej płatności np. z umowy kredytowej.
Dlatego też, optymalnym rozwiązaniem dla wyżej opisywanych niebezpieczeństw, byłoby wprowadzenie do kodeksu cywilnego normy prawnej – przeze mnie nazwanej –
wzmianką, w dziale III księgi wieczystej, polegającej na tym,
że: sprzedający wraz z nabywcą zawierają umowę przeniesienia nieruchomości, której warunkiem jest dokonanie
przez właściwy dla miejsca nieruchomości Sąd Rejonowy
Wydział Ksiąg Wieczystych, wpisu – wzmianki w dziale III,
informującej o zawartej umowie sprzedaży.
Wzmianka o zawarciu umowy jest wzmianką o charakterze jawnym, a więc każdy, nie tylko uczestnik postępowania, będzie mógł powziąć informację o zawartej
umowie warunkowej sprzedaży nieruchomości objętej
księgą wieczystą. Celem wpisu wzmianki jest informowanie wszystkich potencjalnych zainteresowanych o dokonaniu czynności prawnej, zmierzającej do zmiany właściciela
nieruchomości.
Taka informacja, do dziś niemożliwa, spowoduje brak
możliwości ponownej sprzedaży lub uzewnętrznienia nieruchomości każdemu potencjalnemu innemu nabywcy.
Następnie, po ujawnieniu wzmianki w dziale III KW,
notariusz uzyskawszy właściwy odpis z księgi wieczystej,
zawiadomi kupującego przedmiotowej nieruchomości doręczając jemu odpis z KW działu III, potwierdzający dokonanie wnioskowanej czynności, oświadczając jednocześnie
kupującemu, że wystąpiły przesłanki co do dokonania na
rzecz zbywcy zapłaty ustalonej w umowie ceny. W powyższym przypadku, zarówno kupujący, jak i sprzedający,
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uzyskują dostateczne oraz skuteczne zabezpieczenie, które dla sprzedającego jest zapłatą za zbytą nieruchomość,
a dla nabywcy pewność, że na podstawie wzmianki w dziale
III sprzedający nie będzie posiadał prawa do powtórnego
zbycia lub uzewnętrznia przedmiotowej nieruchomości na
rzecz osób trzecich.
Również w sytuacji, kiedy kupujący zamierza wykonać
zobowiązanie wykorzystując środki pieniężne pochodzące
z kredytu, bank nie będzie wymagał już przeniesienia własności nieruchomości przed uiszczeniem ceny zapłaty, lecz
w wyniku wpisanej wzmianki oraz ustanowienia zabezpieczenia na przedmiotowej nieruchomości postawi do dyspozycji kredytobiorcy kupującemu środki pieniężne w celu
zapłaty ceny.
Wprawdzie proces ten wywoła naturalną potrzebę ponownej wizyty u notariusza w celu złożenia sygnatury na
umowie dla czynności prawnej polegającej na przeniesieniu
własności rzeczonej nieruchomości na rzecz kupującego –
kredytobiorcę, ale w ocenie wyżej wskazanego dotychczasowego ryzyka, taka powinność nie może budzić żadnych
kontrowersji, tym bardziej, że podczas zawierania pierwotnej umowy sprzedaży, strony mogą umocować właściwie
notariusza lub jego pracowników do dokonania powyższej
czynności już bez ich udziału. Zatem ponowne przybycie do
notariusza staje się zbędne.
Należy również podnieść, że wzmianka winna posiadać
bezwzględny charakter dokonania wpisu, którego celem
byłoby wyeliminowanie uchylenia się od złożonych przez
stronę skutków oświadczenia woli, na zasadzie art. 83 KC
i następnych, a tym samym gwarantując skuteczne nabycie
przedmiotowej nieruchomości, zaś sprzedającemu uzyskanie ceny w całości.

Podsumowanie
Reasumując, zasadność wprowadzenia autorskiej
wzmianki rozszerzającej obecny porządek prawny w zakresie prawa rzeczowego, prawa zobowiązań oraz prawa
egzekucyjnego, udzielającej podmiotom ochrony podczas
zbywania nieruchomości stałaby się optymalnym rozwiązaniem prawnym towarzyszącym zarówno sprzedaży
wraz z przeniesieniem własności na rzecz kupującego, jak
i ochroną wierzycieli w sytuacji, kiedy zbywca rzeczonej
nieruchomości byłby dłużnikiem i zamierzałby w szybkim
procesie uzewnętrznienia majątkowego wyzbyć się majątku
w tej postaci, albowiem wnioskowi stron do Sądu o dokonanie wpisu wzmianki, towarzyszą czynności prawne sporządzane w czasie zależnym od administracji Sądu Rejonowego Wieczystoksięgowego.

Bibliografia
1.
2.
3.
4.

Artykuły 56, 66 §1, 73 §2, 83 §1-2, 157 §1-2, 158, 394 §1, 535 §1
Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16
z 1964 r., poz. 93 z późn. zm.).
Art. 777 §1 pkt 4-5, Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r., nr 0, poz. 101).
Artykuły 69 pkt 1, 2 ppkt 8, 75 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 1997 r., nr 140, poz. 939).
Dział II księgi wieczystej §38 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz. U. nr 102-7510, poz. 1122).

REKLAMA

31

Rynek – Społeczeństwo – Kultura | nr 1/2014

Ocena podaży i popytu na obiekty
wielkopowierzchniowe
w regionie łódzkim
Assessment of Supply and Demand
for Big-Box Retail Centres in the Region of Łódź

Niniejszy artykuł przedstawia proces zachodzących zmian
w ramach rynku handlowego w oparciu o popyt i podaż na powierzchnię handlową w regionie łódzkim. Ponadto omówiono cykl
życia centrów handlowych oraz wskazano dwa kluczowe kierunki
rozwoju dzisiejszych przestrzeni handlowych. Wyjaśniono dlaczego Łódź jest miastem o największych możliwościach, w zakresie
wielopłaszczyznowego rozwoju rynku gospodarczego kraju.

The paper presents the changes in a trade market focusing
on a supply and a demand for a retail space in the region of Łódź.
Moreover, there is discussed the typical life cycle of retail centres, and there are indicated two crucial development directions
of present retail centres. It has been explained why Łódź is the
city with the biggest possibilities in terms of the multilayer national economic market.

Wstęp

nomii jest to relacja, w której kupujący i sprzedający określają
co, i na jakich warunkach zamierzają sprzedawać czy kupować. Jest to proces o charakterze samokorygującym, reprezentowany przez dwa istotne pojęcia – „dwie strony rynku”
podaż i popyt (Czapaluk 2001). Według Nowej Encyklopedii
Powszechnej PWN definicja popytu rozumiana jest jako „ilość
dobra lub usługi, którą konsumenci chcą i mogą kupić; popyt
odzwierciedla nie tylko potrzebę posiadania dóbr, ale przede
wszystkim zdolność do zapłacenia za nie” (Nowa Encyklopedia Powszechna PWN t. 4 1996: 935). Potocznie mówiąc popyt oznacza po prostu to, czego ludzie chcą. Podaż natomiast
to „ilość produktów, którą przedsiębiorstwo jest gotowe
dostarczyć na rynek przy różnych poziomach ceny” (Nowa
Encyklopedia Powszechna PWN t. 6 1996: 251). Bywa i tak,
że relacja między popytem i podażą przy danej cenie panującej na rynku jest sobie równa. Mamy wówczas do czynienia z tzw. równowagą rynkową. W latach 2010-2012 podaż
w Polsce ustabilizowana była na poziomie średnio 500 000
m2 powierzchni centrów handlowych rocznie. Polski rynek
handlowy wkroczył wówczas w fazę zrównoważonego rozwoju. Obecnie polski rynek centrów handlowych rozpoczyna trzecią dekadę ciągłego i szybkiego rozwoju. Zauważamy
wzmożoną falę podaży i spodziewamy się utrzymania jej do
roku 2015, o ile nie nastąpi radykalne załamanie koniunktury ekonomicznej w Europie. Zestawienie podaży powierzchni handlowej w Polsce od roku 2004 do 2014 przedstawia
wykres 1.

Rynki handlowe w poszczególnych regionach Polski
istotnie różnią się między sobą zarówno pod względem
stopnia rozwoju, jak i lokalnych uwarunkowań (Colliers
International 2013b). Zatem dość trudno porównać je ze
sobą. Istnieją jednak pewne kluczowe cechy, które warunkują sukces projektowanej inwestycji w określonej lokalizacji. Cechy te mogą zarówno ułatwić realizację projektu
i zagwarantować jego sukces, ale mogą także uczynić go
wręcz niemożliwym do zrealizowania. Do najważniejszych
cech rynku należy zaliczyć: nastawienie władz lokalnych,
rozwój infrastruktury czy dostępność gruntów, ale nie
można przy tym zapomnieć o zwyczajach zakupowych lokalnej społeczności. Tak więc podstawowym i pierwszym
czynnikiem, który należy przeanalizować zanim rozpocznie
się planowanie budowy nowej przestrzeni handlowej jest
analiza danej lokalizacji pod kątem istniejącej i przyszłej
konkurencji, a także sytuacji społeczno-ekonomicznej. Zatem nadrzędnym celem niniejszego artykułu jest określenie
ryzyka związanego z budową nowych przestrzeni handlowych w danym regionie – regionie łódzkim.

Wpływ podaży i popytu na rozwój rynku
Ludzie chcą kupować, ale lubią wybierać. To właśnie ich
potrzeby, upodobania, oczekiwania czy wreszcie dochody
kształtują rynek. Myśląc „rynek” przywołujemy skojarzenie
miejsca – targowiska, bazaru. Jednak z punktu widzenia eko32
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Wykres 1. Podaż powierzchni handlowej w Polsce w latach
2004-2014
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Źródło: CBRE report development, (2013) Raport – rynek
powierzchni handlowych. Inwestycje budowlane, http://cdn12.
muratorplus.smcloud.net/t/myfile/Rynek-powierzchni-handlowych_raport-CBRE.pdf [17.10.2013].

Deweloperzy zaczęli dostosowywać tempo i kierunki ekspansji do istniejących warunków. Rynek handlowy
w Polsce stał się bardziej dojrzały zarówno pod względem
formy, jak i lokalizowania obiektów. Nadal dominują największe aglomeracje, jednak zaczynamy dostrzegać trend
lokowania centrów handlowych w mniejszych ośrodkach
miejskich – w miastach regionalnych, gdzie istnieje już dobra i sprawdzona przestrzeń handlowa oraz w miastach,
gdzie dopiero powstają pierwsze galerie handlowe. Porównanie podaży powierzchni handlowej na rynkach największych miast Polski zostało przedstawione w wykresie 2.
Wykres 2. Podaż powierzchni handlowych na rynkach regionalnych
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Źródło: CBRE report development, (2013) Raport – rynek
powierzchni handlowych. Inwestycje budowlane, http://cdn12.
muratorplus.smcloud.net/t/myfile/Rynek-powierzchni-handlowych_raport-CBRE.pdf [17.10.2013].

Jones Lang LaSalle w swoim raporcie podkreśla, że najbardziej aktywny okres uruchamiania tego typu obiektów
nastąpi w ciągu najbliższych dwóch lat. Obecnie w budowie jest 813 000 m2 nowej powierzchni handlowej (Sekuła
2013). W najbliższych dwóch latach spodziewamy się również rozbudowy istniejących obiektów handlowych, które

stanowią ważny i perspektywiczny trend na rynku polskim.
Zauważono, że od roku 2010 około 20% oddawanej co roku
podaży przestrzeni handlowej to rozbudowy. Analitycy prognozują wzrost tej tendencji w najbliższych latach. Należy
zatem założyć rozwój bardziej jakościowy niż ilościowy –
dominować będą modernizacje i rozbudowy istniejących
obiektów handlowych.
Według raportu Jones Lang LaSalle na koniec III kwartału 2013 r. całkowita podaż nowoczesnej powierzchni handlowej w Polsce wyniosła 11,4 mln m2 powierzchni najmu.
Blisko 72% (8,2 mln m2) stanowią centra handlowe. Pozostałą część stanowią parki handlowe, hale hurtowe, centra
wyprzedażowe i magazyny handlowe.
Mimo, że rynek nieruchomości handlowych w kraju zaczyna wykazywać pewne oznaki nasycenia, Polska jest nadal
bardzo atrakcyjnym miejscem dla międzynarodowych sieci
handlowych. Odnosi się to zarówno do firm, które dopiero
wchodzą na rynek polski, jak i tych firm, które chcą ustabilizować swoją pozycję poprzez indywidualny rozwój. Można
zatem wnioskować, że w najbliższym czasie popyt na rynku
nieruchomości handlowych będzie dość selektywny.

Analiza łódzkiego rynku
nieruchomości handlowych
Łódź będąca trzecim co do wielkości miastem w Polsce
bywa przez inwestorów nazywana miastem możliwości (Colliers International 2013a). Ze względu na swoje położenie
geograficzne ma duże szanse zostać czołowym centrum logistycznym kraju oraz kluczowym polskim węzłem komunikacyjnym. Umiejscowienie miasta Łodzi i regionu łódzkiego na
tle układu komunikacyjnego w Polsce przedstawia rysunek 1.
Głównymi atutami Łodzi są:
• lokalizacja w centrum kraju – przy skrzyżowaniu głównych tras komunikacyjnych: autostrad A1 i A2 oraz dróg
ekspresowych S8 i S14;
• budowa w jej regionie ważnego węzła kolejowego –
szybkiej linii kolejowej Warszawa-Poznań-Berlin i Warszawa-Wrocław;
• istniejące lotnisko międzynarodowe;
• łatwy dostęp do największych stref inwestycyjnych
i biznesowych w Polsce;
• szybko rozwijająca się w ostatnich latach infrastruktura
komunikacyjna;
• ciągłe tworzenie nowych miejsc kulturalno-rozrywkowych;
• najwyższy poziom pomocy publicznej w Europie – do
70% (Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna... 2013);
• rozwijający się rynek hotelowy;
• potężne zaplecze akademickie.
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Rysunek 1. Lokalizacja regionu łódzkiego na tle układu komunikacyjnego Polski

Rysunek 2. Centra handlowe w granicach administracyjnych
miasta Łodzi

Źródło: opracowanie własne.

Źródło: ŁSSE SA, (2013) Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna – Strefa Twojego Sukcesu, http://lsse.home.pl/images/stories/
download/LSSE% 20katalog.pdf [13.11.2013].

Z upływem lat, Łódź przekształciła swój profil gospodarczy, oparty dotychczas głównie na przemyśle włókienniczym, w gospodarkę bazującą na wiedzy i usługach.
W chwili obecnej priorytetem dla rozwoju Łodzi stały się
branże takie jak, centra usług biznesowych, przemysł elektroniczny, produkcja AGD czy biotechnologia. Sprzyjające
środowisko biznesowe oparte jest na prężnie działającej
Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (ŁSSE) i Bionaparku otwartym w 2012 r. Ponadto w Łodzi prowadzone
są prace budowlane przy największej publicznej inwestycji europejskiej – Nowym Centrum Łodzi, a także przy budowie trasy W-Z (Trasa Wschód-Zachód) mającej na celu
usprawnienie wzajemnej relacji komunikacji pieszej, kołowej i tramwajowej w ścisłym centrum miasta. Wszystkie te
zabiegi powodują, że Łódź stała się miastem rewolucyjnych
przemian urbanistycznych. Różnorodność i ciągła zmiana
rynku łódzkiego wymaga zatem przeprowadzenia analizy
zachodzących zmian oraz oceny ich wpływu na podaż i popyt na wielkopowierzchniowe obiekty handlowe zarówno
w skali regionu, jak i kraju. Lokalizację czołowych obiektów
handlowych w Łodzi umieszczono na rysunku 2.
Rynek handlowy w Łodzi obecnie znajduje się w stanie
równowagi. „Na ofertę handlową Łodzi składa się 14 centrów oraz trzy specjalistyczne, co łącznie daje 519 500 m2
powierzchni najmu. Na każde 1 000 mieszkańców przypada
tu 460 m2 powierzchni handlowej. W 2012 roku rynek łódzki został powiększony o specjalistyczny projekt centrum
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wyprzedażowego Ptak Outlet, oferującego 21 000 m2 powierzchni najmu w Rzgowie. Łódzka Manufaktura, o powierzchni najmu 110 000 m2, jest największym centrum
handlowym w Polsce i należy do najlepszych tego typu projektów w Europie” (CBRE report development 2013: 220).
W 2013 roku ruszyła budowa kolejnego centrum – Sukcesji,
która ma dostarczyć prawie 50 000 m2 nowej powierzchni
najmu. Zestawienie czołowych obiektów handlowych w Łodzi przedstawione zostało w tabeli 1.
Tabela 1. Zestawienie czołowych obiektów handlowych w Łodzi
Nazwa
centrum
handlowego

Adres

Powierzchnia najmu
[m2]

Liczba
sklepów

Rok
otwarcia

MANUFAKTURA

Łódź
Drewnowska 58

110 000

306

2006

PORT ŁÓDŹ

Łódź
Pabianicka
245

103 000

250

2009/2010

GALERIA
ŁÓDZKA

Łódź
Piłsudskiego 15/23

45 000

165

2002/2008

M1 ŁÓDŹ

Łódź
Brzezińska
27/29

38 000

76

1999

PASAŻ ŁÓDZKI

Łódź
Jana Pawła
II 30

37 000

70

2002/2011

Źródło: opracowanie własne.

Analizując rynek nieruchomości handlowych w regionie łódzkim pod względem formatów handlowych, należy
zauważyć, że 90% wszystkich obiektów stanowią tradycyjne centra handlowe, natomiast istnieje tylko jeden park
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handlowy jakim jest Port Łódź. Podobnie jest z centrum
wyprzedażowym, w regionie zrealizowane zostało zaledwie
jedno takie centrum – Ptak Outlet w Rzgowie. Jeśliby badać łódzki rynek handlowy pod względem oferty handlowej, okaże się, że najwięcej do zaoferowania klientom ma
Manufaktura – blisko 320 sklepów, a zaraz za nią Port Łódź
– 250 sklepów i Galeria Łódzka – 165 sklepów.
W najbliższych latach planowana podaż nowoczesnej
powierzchni handlowej w samej Łodzi powiększy się zgodnie z tabelą 2.
Tabela 2. Planowana podaż nowoczesnej powierzchni handlowej w Łodzi do 2014 r.
Nazwa
centrum handlowego

Planowany rok
ukończenia budowy

Powierzchnia najmu
[m2]

SUKCESJA

jesień 2014

ok. 50 000

ŁÓDŹ PLAZA

II połowa 2014

ok. 35 000

VIS A VIS

2013

5 700

GALERIA ŁÓDZKA
(rozbudowa)

2014

ok. 11 000

Źródło: opracowanie własne.

Kierunki rozwoju rynku powierzchni
handlowych w regionie łódzkim
Zważywszy na poziom popytu i podaży na powierzchnię handlową w największych miastach w Polsce, oraz na
osiągnięty już zakładany udział handlu w rynku krajowym,
inwestorzy spowolnili tempo ekspansji i zaczęli koncentrować się na najbardziej dochodowych lokalizacjach. Obecnie
można zauważyć, jak deweloperzy zagospodarowują najkorzystniejsze obszary inwestycyjne, tzn. lokalizacje w okolicach
węzłów komunikacyjnych, niezabudowane tereny w ścisłych
centrach miast czy lokalizacje w rozwijających się obszarach
mieszkaniowych.
Zarówno miasto Łódź, jak i jego region są doskonałym
przykładem zastosowania wymienionych wyżej działań inwestorskich. Bez trudu znajdziemy tutaj zrealizowane najlepsze
projekty obiektów handlowych z ostatnich lat. Doskonałym
przykładem może być otwarta w 2006 roku Manufaktura
czy realizowany obecnie projekt o nazwie „Nowe Centrum
Łodzi”. Wspomniany drugi przykład jest zamierzeniem na
skalę światową i ma na celu uwolnienie atrakcyjnego terenu
pod inwestycję przy jednoczesnym utworzeniu bezpiecznej
i atrakcyjnej przestrzeni publicznej w centrum Łodzi. Pozwoli
to uatrakcyjnić ofertę kulturalno-edukacyjną miasta. Ponadto należy podkreślić, że na całość inwestycji składa się jeszcze

zagospodarowanie historycznej tkanki urbanistycznej, rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i budowa nowego nowoczesnego węzła kolejowego. Świadczy to o chęci rozwoju
i otwartości miasta na nowe innowacyjne rozwiązania, także
w dziedzinie handlu, które przyczynią się do wyjścia regionu
łódzkiego z cienia największych aglomeracji kraju.
Aktualnie, łódzki rynek handlowy oferuje niemałą liczbę
centrów handlowych zróżnicowanych zarówno pod względem wielkości i formy, jak i samej jakości. „Wiele z nich ma
już ponad 10 lat i dotarło do etapu dojrzałości swojego cyklu życia. Obiekty te są przestarzałe, nieatrakcyjne i brakuje w nich powierzchni handlowej dla nowych najemców.
Krótko mówiąc wymagają modernizacji. Aby uniknąć wejścia w etap schyłkowy i przedłużyć dochodowy okres życia
projektu, właściciele obiektów handlowych muszą podjąć
stosowne działania” (Jones Lang LaSalle 2012). Każdy obiekt
handlowy przechodzi przez cztery etapy cyklu swojego życia. Etapy te zostały zobrazowane na rysunku 3. Czas trwania
poszczególnych etapów warunkowany jest wieloma czynnikami np.: wzrostem konkurencji, nieustannie zmieniającymi
się oczekiwaniami klientów, zmienną sytuacją ekonomiczną
kraju i regionu czy nawet szybko rozwijającą się sprzedażą
internetową. Czas, w którym obiekt handlowy osiąga swoją
„dojrzałość” rynkową jest czasem, w którym właściciel czy
zarządca centrum musi podjąć ryzykowne, ale konieczne
decyzje. Polem manewru dla jego decyzji staje się projekt
odnowy, przebudowy, rozbudowy czy rekomercjalizacji istniejącej powierzchni handlowej. Przewagą właścicieli istniejących centrów handlowych jest to, że znają oni profil swoich
klientów, otoczenie biznesowe centrum a także jego układ
funkcjonalny. Potrafią zatem dość sprawnie przyjąć taką
strategię rozwoju danego centrum handlowego, aby dostosować obiekt do aktualnie panujących trendów rynkowych
i popytu.
Rysunek 3. Cykl życia centrów handlowych

Źródło: Jones Lang LaSalle /advance/, (2012) Odnowa, przebudowa, rozbudowa. Kierunki rozwoju polskich centrów handlowych. Jesień 2012, www.propertynews.pl [14.11.2013].
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Obecnie rozwój łódzkiego rynku handlowego zmierza
w dwóch kierunkach. Pierwszy nastawiony jest na „reanimację” istniejących dużych założeń handlowych opartych
na bazie hipermarketu, natomiast drugi na modernizacji
istniejących mniejszych obiektów handlowych lub budowę
nowych, ale dostosowanych wyłącznie do lokalnego rynku,
tzw. małych formatów handlowych.
Istotny jest fakt, że w istniejących obiektach handlowych jeszcze do niedawna wiodącą rolę pełniły hipermarkety. „W ciągu ostatnich 10 lat z 50% do 74% wzrósł udział
centrów handlowych, wśród których galeria stanowi główną siłę napędową w stosunku do projektów hipermarketowych” (Jones Lang LaSalle 2012: 4).
Szacuje się, że do końca 2014 roku udział ten wzrośnie
do 78%. Zależność tę przedstawia wykres 3.
Wykres 3. Wiodący element w centrum handlowym
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Źródło: Jones Lang LaSalle /advance/, (2012) Odnowa, przebudowa, rozbudowa. Kierunki rozwoju polskich centrów handlowych. Jesień 2012, www.propertynews.pl [14.11.2013].

Doskonałym łódzkim przykładem realizacji projektu tego typu modernizacji jest Real w Pasażu Łódzkim.
W obiekcie tym, nieproduktywna powierzchnia hipermarketu została wykorzystana w celu zwiększenia przestrzeni
galerii, a następnie wydzielono z niej miejsca dla nowych
najemców.
Należy jeszcze podkreślić, iż sami konsumenci wymuszają i stymulują zmiany w istniejących centrach handlowych. Na przełomie lat znacznie zmienił się profil klienta.
Teraz, zakupy nie są już jedynym czynnikiem, który skłania
ludzi do wizyty w centrum handlowym czy galerii handlowej, oczekuje się raczej, aby centrum handlowe pełniło
także rolę społeczno-kulturową. Wymusza to na właścicielach centrów tworzenie nowej relacji między otoczeniem
a lokalną społecznością.
Bywa i tak, że pragnienia i oczekiwania klientów zmuszają przedstawicieli CH do wprowadzenia łakomych marek, czyli rekomercjalizacji. Jest to zmiana obecnych najemców w istniejącej przestrzeni handlowej na nowych,
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bardziej pożądanych. Najczęściej proces ten odbywa się
przy jednoczesnym remoncie istniejącego obiektu.
We wspomnianym już drugim kierunku rozwoju rynku
powierzchni handlowych w regionie łódzkim, istnieją tzw.
małe formaty handlowe – small retail formats. Obiekty
tego typu zyskują na popularności z powodu kilku istotnych cech:
• niskich nakładów inwestycyjnych deweloperów;
• krótkiego procesu komercjalizacji;
• niskich opłat za wynajem powierzchni handlowej;
• zmieniających się zwyczajów i potrzeb klientów.
Należy zatem wnikliwiej zastanowić się nad istotą małych formatów handlowych. Można przyjąć, że są to zarówno obiekty handlowe nowobudowane, jak i budowane po
1990 roku lecz gruntownie modernizowane, o powierzchni
najmu nie większej niż 5 000 m2, stanowiące zespół kilku do
kilkunastu lokali handlowych. Upraszczając, są to osiedlowe
centra handlowe convenience centers lub niewielkie pasaże
handlowe strip malls lokalizowane w mniejszych miastach
liczących od 50 000 do 100 000 mieszkańców, ale również
lokalizowane na osiedlach mieszkaniowych większych aglomeracji miejskich. Do sieci handlowych specjalizujących się
w mniejszych formatach handlowych należą Atut, Czerwona Torebka, Dekada, Family Point, Multibox, STOP. SHOP
czy Vis a Vis.
W ostatnich latach na rynku łódzkim zauważono szczególną aktywność dwóch z wyżej wymienionych sieci: Dekada i Vis a Vis (Stolarczyk 2013).
W związku z tym, iż nie ma jeszcze jednoznacznej kategoryzacji tego typu obiektów, firma DTZ przygotowała indywidualny podział budynków typu małych form handlowych,
uwzględniając przy tym układ powierzchni, lokalizację, dobór najemców oraz funkcję i charakterystykę obiektu.
Podział małych formatów handlowych z ich cechami
charakterystycznymi został zaprezentowany w tabeli 3.
Małe formaty handlowe poza tym, że stanowią niszę
rynkową, mają jeszcze jedną dość istotną zaletę. Mogą one
tworzyć dla inwestora-dewelopera szansę na dywersyfikację portfela inwestycji.
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Tabela 3. Typy małych formatów handlowych
Typ

Cechy charakterystyczne

- centra handlowe służące codziennym zakupom
- obiekty najczęściej jednopoziomowe
Osiedlowe
- położone najczęściej na terenie osiedli mieszkacentra handlowe niowych
- typowe kategorie handlowe: operator spożywczy,
apteka, drogeria, moda, usługi
- obiekty najczęściej wielopoziomowe
- zlokalizowane w centrach miast, najczęściej przy
głównych ulicach handlowych
Małe
- część tego typu obiektów stanowią zmodernizośródmiejskie
wane domy handlowe/ towarowe o ugruntowanej
centra handlowe
pozycji na lokalnym rynku
- typowe kategorie handlowe: drogeria, moda,
usługi
- obiekty handlowe z dużym udziałem lokalnych
najemców
- obiekty dostarczone głównie przez lokalnych
Małe lokalne
centra handlowe deweloperów
- typowe kategorie handlowe: wyposażenie
wnętrz, elektronika, moda, usługi

Małe parki
handlowe

- obiekty parterowe
- osobne wejście (od ulicy, od parkingu) do każdego z lokali handlowych
- często położone w bezpośrednim sąsiedztwie
dyskontu/supermarketu
- typowe kategorie handlowe: operator spożywczy,
art. spożywcze, usługi, apteka, moda

Źródło: Stolarczyk A., (2013) Poland – small retail formats /
Polska – małe formaty handlowe, DTZ Insight, http://qbusiness.
pl/uploads/Raporty/dtzhandel12013.pdf [17.10.2013].
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Niniejszy artykuł wykazał, że w chwili obecnej, rynek
powierzchni handlowych w regionie łódzkim oraz samym
mieście Łodzi, pozostaje w stanie równowagi. Istnieje niewielkie ryzyko przeinwestowania związane z budową nowych, wielkopowierzchniowych obiektów, gdyż region łódzki nie został jeszcze w pełni nasycony tego typu budynkami.
Należy jednak zauważyć, że taki stan rynku gwałtownie się
zmienia i w każdej chwili może wykazać nieopłacalność inwestycji. Obecnie w Łódzkiem są jeszcze dostępne dla inwestorów atrakcyjne lokalizacje. Ponadto, w samej Łodzi,
można wskazać rejony, gdzie istnieje potrzeba tworzenia
nowoczesnych przestrzeni handlowych. Lokalna społeczność miasta i regionu, akceptuje nową formę spędzania
wolnego czasu, jaką jest pobyt w nowoczesnych centrach
handlowo-usługowo-rozrywkowych.
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O pewnych problemach wielkich miast
i próbach ich rozwiązania na gruncie
teorii dóbr publicznych
On Problems of Big Cities and Attempts of Solving them
on the Basis of the Public Goods Theory

Celem artykułu jest ukazanie pewnych aspektów związanych
z dobrami publicznymi, w szczególności zaś z ruchem samochodowym w dużych miastach. Zaprezentowany zostanie tzw. paradoks
wspólnego pastwiska oraz podane zostaną jego teoretyczne i historyczne rozwiązania. Po krótkiej charakterystyce dóbr publicznych oraz efektów zewnętrznych opisany będzie problem korków
miejskich. Na koniec przedstawione będą aplikacje praktyczne
omawianych zagadnień w przestrzeni miejskiej, w szczególności
zaś w wielkich miastach przyszłości, tzw. smart cities.

The purpose of the article is to present some aspects related
to public goods, in particular to traffic in big cities. The so-called
tragedy of the commons will be presented and there will be also
given its theoretical and historical solutions. A problem of traffic
jams in the cities will be described after a brief description of public goods and external effects. Eventually practical applications
of these urban issues will be presented, especially in the huge
cities of the future, so-called smart cities.

Wstęp

zbadania problemu wspólnych zasobów, drugi zaś powiązany jest z próbą odpowiedzi na pytanie, jak wyglądać będą
wielkie miasta w niedalekiej przyszłości? Dynamiczny rozwój gospodarek, a w szczególności rozwój technologiczny,
prowadzi nieodzownie do rozrastania się miast oraz migrowania doń coraz większych mas ludności, to zaś rodzi
problemy opisywane w tym tekście.

Powszechnie znane są słowa Adama Smitha o tym, iż
„nie od przychylności rzeźnika, piwowara czy piekarza oczekujemy naszego obiadu, lecz od ich dbałości o własny interes”, dalej zaś pisze on o tym, że „w tym, jak i w wielu innych przypadkach, jakaś niewidzialna ręka kieruje nim tak,
aby zdążał do celu, którego wcale nie zamierzał osiągnąć.
Społeczeństwo zaś, które wcale nie bierze w tym udziału,
nie zawsze na tym źle wychodzi” (Sedlacek 2009: 212). Indywidualne zatem interesy zdają się prowadzić do sytuacji
korzystnej dla ogółu – czy jednak zawsze tak jest?
Punktem wyjścia dla tej pracy jest teoriogrowy model
tzw. „paradoksu wspólnego pastwiska”. Model ten jest obrazem sytuacji, w której indywidualna racjonalność gospodarujących wspólnymi zasobami zawodzi – społeczeństwo
zaś, które bierze w tym udział, wychodzi na tym źle.
Praca ta ma charakter praktyczny – prezentowane
kwestie teoretyczne (paradoks wspólnych zasobów, efekty
zewnętrzne) odniesione są do problemów przestrzeni miejskiej, a dokładniej problemu korków. Dokonany jest przegląd sposobów rozwiązania problemu korków w mieście,
finalnie zaś przestrzeń miejska utożsamiona jest ze wspólnym pastwiskiem oraz zaproponowane jest rozwiązanie
tego problemu bazujące na rozwiązaniach teoretycznych
i historycznych problemu wspólnych zasobów.
Motywacja do zajęcia się prezentowanym tematem
jest zatem dwojaka – pierwszy jej aspekt to chęć bliższego
38

Paradoks wspólnego pastwiska
Wyobraźmy sobie sytuację następującą – pewien ograniczony teren służy pięciu osobom za miejsce wypasu bydła (Malawski, Wieczorek, Sosnowska 2004) – dla ustalenia
uwagi niech będą to krowy. Początkowo każdy z gospodarujących wyprowadza na to pole jedną krowę, a z tytułu
jej produktywności otrzymuje określoną korzyść. Pole jest
wspólne, a wspólnota ma charakter pierwotny i nieuregulowany, zatem nie istnieją żadne odgórne normy ani przepisy regulujące wypas, stąd każdy z gospodarzy może wprowadzić na pole także drugą sztukę bydła, jeśli taka będzie
jego wola. Oczywiście, można także wycofać swoje krowy.
Z punktu widzenia teorii gier sytuacja jest więc pięcioosobową grą, w której każdy z graczy ma do wyboru
trzy strategie – tj. wyprowadzać na pastwisko odpowiednio: zero, jedną lub dwie krowy. Wypłata każdego z graczy
uzależniona jest oczywiście od jego własnego wyboru oraz
wyborów pozostałych graczy rozpatrywanych łącznie. Jeśli
założymy, że wydajność pastwiska wynosi 12 - K, gdzie K
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jest liczbą wszystkich krów wyprowadzonych na pastwisko,
wypłatę każdego gracza obliczyć będziemy mogli według
formuły ki x (12 - K), gdzie ki oznacza liczbę krów i-tego gracza (wypłata każdego gracza jest proporcjonalna do iloczynu liczby wyprowadzonych przez niego krów oraz wydajności pastwiska). Tabela 1 pokazuje korzyści rozpatrywane
z punktu widzenia pojedynczego gospodarza, w zależności
od ilości krów jego własnych oraz pozostałych gospodarujących.
Tabela 1. Paradoks wspólnego pastwiska
Krowy
innych
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0

0

0

0

0

0

0
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Krowy
własne

Źródło: Malawski M., Wieczorek A., Sosnowska H., (2004)
Konkurencja i kooperacja. Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 58.

Pobieżna analiza sytuacji danego gospodarza prowadzi
do następującego wniosku: strategia wypasu dwóch krów
dominuje pozostałe strategie, zatem racjonalnie postępujący decydent zdecyduje się tyle właśnie krów wyprowadzać
na wspólne pole. Podobne rozumowanie przeprowadzają
wszyscy pozostali gracze, w wyniku czego na pole wyprowadzonych będzie w sumie 10 krów, stąd równowagą gry
jest wektor wypłat (4,4,4,4,4) (wypłata każdego gospodarza
wynosić będzie 4).
Ale chwila refleksji wystarczy, by zorientować się, że nie
jest to równowaga paretooptymalna (Straffin 2001). Gdyby
gospodarze zdecydowali się wyprowadzać na wspólne pole
po jednej krowie wówczas wypłata każdego z nich wynosiłaby 7, a zatem układ byłby opisywany przez wektor wypłat
(7,7,7,7,7). Ale jeśli cały układ znajduje się w równowadze
reprezentowanej przez ten wektor wypłat, a jeden z graczy
– dla ustalenia uwagi niech to będzie pierwszy gracz – zdecyduje się wyprowadzić na pole dodatkową krowę, układ
przesunie się do punktu (12,6,6,6,6). Kontynuując to rozumowanie dla wszystkich pozostałych graczy otrzymujemy
finalnie wynik (4,4,4,4,4). Widzimy zatem, że nawet jeśli
zostałaby osiągnięta równowaga o większej efektywności,
to i tak każdy z decydentów nie miałby motywacji do tego,
żeby w dalszym ciągu brać pod uwagę interes reszty – zmiana swojej postawy mogłaby przynieść mu większą korzyść,
niż strata każdego innego gracza z osobna.
Oczywiście, powyższy model ma przyjęte umownie założenia, że gospodarujących jest pięciu, każdy z nich ma

tylko dwie krowy, a produktywność całego pastwiska wynosi 12 - K, jednak w ogólności zarówno liczba gospodarujących, jak i samych posiadanych przez nich krów mogłyby
być dowolne, zatem dla zadanej produktywności pastwiska dałoby się je finalnie doprowadzić do efektywności nie
tylko mniejszej niż paretooptymalna, ale w ogóle zerowej
(całkowite wyeksploatowanie zasobów).
Powyższy problem, zwany „paradoksem wspólnego pastwiska” (także: „tragedią wspólnego pastwiska” lub „dylematem wspólnych zasobów”) jest jedną z wersji wieloosobowego dylematu więźnia. Choć każdy z osobna postępuje
racjonalnie, to jednak wynik końcowy nie jest korzystny dla
wszystkich. Racjonalność grupowa nie idzie w tej sytuacji
w parze z racjonalnością indywidualną.
Miejscami, w których wystąpić może problem eksploatacji wspólnych zasobów są na przykład łowiska ryb, duże
połacie lasu, drogi i autostrady (ogólnie: infrastruktura
transportowa), parki miejskie etc.
Pierwszym, który zainteresował się tym problemem na
tyle, by go przeanalizować był brytyjski ekonomista William
Forster Lloyd (1832), powszechnie jednak przyjmuje się, że
jego autorem w powyższej konwencji (tzn. z pastwiskiem
i krowami) był biolog Garrett Hardin, opisując go w 1968
roku w czasopiśmie „Science” (Tragedia wspólnego pastwiska 2013).
W ogólności z problemem wspólnego pastwiska mamy
do czynienia wszędzie tam, gdzie występują jednocześnie
wspólna własność oraz prywatne interesy, przy czym nie
bez znaczenia jest tutaj fakt ograniczoności eksploatowanego zasobu. W szczególności zatem paradoks wspólnych
zasobów dotyczyć będzie dóbr publicznych.

Dobra publiczne
Istotną grupą dóbr, których dotyczy opisywany paradoks, są dobra publiczne. Oczywiście, może mieć on odniesienie także do dóbr wolnych (jak powietrze), jednak zdecydowanie bardziej bezpośrednia jego szkodliwość przejawia
się w przypadku eksploatacji zasobów ograniczonych.
W niniejszym artykule przytacza się za Samuelsonem,
że dobrem publicznym nazywamy „towary, które mogą być
dostarczane wszystkim (w kraju lub w mieście) przy koszcie
nie większym od kosztu koniecznego do dostarczenia ich
jednej osobie. Korzyści wynikające z takich dóbr są niepodzielne i ludzi nie można wyłączyć z korzystania z nich. (...)
Są przeciwieństwem dóbr prywatnych, takich np. jak chleb,
które skonsumowane przez jedną osobę nie mogą być już
skonsumowane przez kogoś innego” (Samuelson, Nordhaus
2000: 509).

39

Rynek – Społeczeństwo – Kultura | nr 1/2014

Dobra publiczne są zatem takimi dobrami, na których
wytworzenie potrzeba nakładów niewspółmiernie wysokich w stosunku do kosztów ponoszonych w trakcie ich
użytkowania – przykładowo na wybudowanie autostrady
wymagane są wielkie kwoty, natomiast kiedy już jest ona
gotowa koszt przejazdu nią jest praktycznie zerowy. Podobnie w przypadku budowy parku oraz korzystania z niego
już po jego wybudowaniu itd. Pod tę kategorię podchodzi
także wolnostojąca łąka, której „dostarczenie” (w celu wypasu krów) wszystkim zainteresowanym osobom pociąga
za sobą zerowy koszt, a zatem koszt „nie większy od kosztu
dostarczenia go jednej osobie”.
Z konsumpcji dóbr publicznych nie można także nikogo
wyłączyć, co polegać ma na tym, że jeśli już dobro publiczne zostanie oddane do użytku, każdy może z niego korzystać nie ponosząc kosztów (przykładem podanym przez
Samuelsona jest latarnia morska, która raz postawiona
zapewniać będzie światło statkom niezależnie od tego, czy
którykolwiek ze statków zapłaci za tę usługę czy nie). Innymi słowy konsumpcja tego dobra przez krańcowego konsumenta wiąże się z zerowym kosztem (Kwiatkowski 2013).
Wreszcie z dóbr publicznych korzystać może wiele osób
nie przekreślając swym jednorazowym aktem konsumpcji
tego dobra możliwości jego konsumowania przez następne
osoby.
Wszystkie powyższe charakterystyki dóbr publicznych
wystarczają do konstatacji, że mamy do czynienia z dobrem, którego własność jest w pewnym sensie wspólna,
korzystanie z niego związane jest z interesami prywatnymi,
a przy tym jest ono ograniczone – zatem możemy stosować w odniesieniu do dóbr publicznych kryteria zarysowane w paradoksie wspólnego pastwiska. Uzasadnione jest
podejrzenie, iż korzystanie z tych dóbr wiązać się będzie
z efektywnością mniejszą niż w przypadku dóbr prywatnych, a taki stan rzeczy umocowany będzie w racjonalności
poszczególnych osób z tego dobra korzystających, nie zaś
w złej woli kogokolwiek.

Rozwiązania teoretyczne i historyczne
Rozwiązania problemu wspólnego pastwiska sprowadzają się do przeprowadzenia odpowiednich regulacji, a ich
typy podzielić można z grubsza na trzy kategorie:
• normy moralne i umowy nieformalne;
• rozwiązania administracyjne i prawne;
• ustalenie praw własności (prywatyzacja).
W przypadku małych grup o względnie silnych więziach
społecznych problem rozwiązywany bywa przez wpojenie
jednostkom odpowiednich norm moralnych. Jeśli pastwi40

sko należy do pięciu znających się doskonale rodzin, z których każda wie dobrze, kto ile krów wyprowadza, próby
oszustwa zakończyć się mogą niepowodzeniem. Efektem
takich działań może być na przykład ostracyzm polegający
na całkowitym wykluczeniu danej rodziny z użytkowania
wspólnego dobra.
Próba regulowania dostępu do wspólnych zasobów na
zasadzie wpojonych norm moralnych traci swą efektywność w przypadku większych społeczności, gdzie więzi międzyludzkie odgrywają mniejszą rolę. W takich sytuacjach
rozwiązaniem może okazać się odpowiednie rozporządzenie administracyjne, na przykład wprowadzenie opłat od
wypasu każdej dodatkowej sztuki bydła (Malawski, Wieczorek, Sosnowska 2004). Tabela 2 prezentuje wypłaty poszczególnych graczy, z omawianego wcześniej przykładu,
po nałożeniu podatku od drugiej krowy (wysokość podatku
ustalona została na 10).
Tabela 2. Paradoks wspólnego pastwiska – wersja z opłatami
Krowy
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0

Źródło: Malawski M., Wieczorek A., Sosnowska H., (2004)
Konkurencja i kooperacja. Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 58.

Podatek skutecznie obniżył zyski z wyprowadzania
na pole większej ilości krów, zatem w tej zmodyfikowanej
grze zachowujący się racjonalnie gracze otrzymają wypłaty
zadane wektorem (7,7,7,7,7). Innym rozwiązaniem w tym
samym duchu byłoby po prostu zakazanie wypasu więcej
niż jednej krowy – efekt tego działania byłby w tym modelu
dokładnie taki sam.
Rozwiązaniem, które pojawiło się historycznie w sposób ewolucyjny był proces grodzenia. W średniowiecznej
Anglii panowie feudalni przejmowali grunty, by następnie
wydzierżawić je chłopom. Z czasem dzierżawione przez
nich grunty stawały się ich własnością. Jest to zatem połączenie prywatyzacji z podjęciem decyzji przez władzę
centralną.
Niejako w kontraście do powyższego warto wspomnieć
o preriach na Dzikim Zachodzie, które przed kolonizacją
były terenami żyznej zieleni. Nie pojawił się tam jednak
żaden sposób rozwiązania problemu wspólnych zasobów,
stąd eksploatacja tych ziem doprowadziła je do stanu obecnego (Murray N. Rothbard 2013; Chmielowski 2012).
Oczywistą korzyścią z prywatyzacji jest fakt, iż zwiększa
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ona motywację do inwestowania. Jak pisze Krzysztof Dzierżawski „głęboki zazwyczaj związek pomiędzy własnością
i odpowiedzialnością (...) jest przyczyną większej sprawności sektora prywatnego. Właściciel gospodarstwa rolnego
ma silne poczucie odpowiedzialności za majątek, którym
dysponuje” (Dzierżawski 2006: 227).
W ogólności wyróżnić można kilka podstawowych
warunków, które muszą być spełnione, aby możliwa była
sprawna koordynacja działań jednostek danej zbiorowości
w celu rozwiązania dylematu wspólnych zasobów (Dixit,
Nalebuff 2008). Przede wszystkim należy wskazać:
• jednostki eksploatujące dany zasób;
• zakres działań dozwolonych oraz niedozwolonych;
• system kar za złamanie powyższych zasad;
• system wykrywania oszustw.
Dokładne określenie powyższych kwestii jest kluczowe
do tego, by spróbować znaleźć skuteczne rozwiązanie paradoksu wspólnego pastwiska.

Efekty zewnętrzne
Kolejnym zagadnieniem związanym z eksploatacją dóbr
publicznych są efekty zewnętrzne. Na potrzeby tego artykułu ten temat zostanie jedynie wspomniany, bowiem sam
w sobie jest dość rozległy, a ponadto jego znaczenie dla
naszych rozważań nie jest aż tak wielkie.
Z efektami zewnętrznymi mamy do czynienia wszędzie
tam, gdzie skutek działania jednej osoby przenoszony jest
na osoby trzecie. Przy tym efekty zewnętrzne mogą być
negatywne lub pozytywne, ale pamiętać należy o tym, że
jest to klasyfikacja dość arbitralna – koniec końców daną
sytuację każda jednostka może wartościować po swojemu,
a nie ma żadnych podstaw do tego, by zakładać, że preferencje wszystkich osób są jednakowe – a nawet wręcz przeciwnie, istnieją poważne podstawy do tego, by zakładać, że
jest odwrotnie. Ocena danego efektu jest w gruncie rzeczy
trudnym zadaniem.
Przykładami efektów zewnętrznych będą towarzyszący
koncertowi hałas słyszany z pobliskich domów, ale też powodowana przez widok atrakcyjnej osoby na ulicy emocja
każdego z przechodniów, który zwróci na nią uwagę (o pozytywnych efektach zewnętrznych mówić będziemy mogli
w przypadku tych jednostek, w których tą emocją będzie
np. zachwyt, w negatywnych – zazdrość). Innym, klasycznym przykładem efektów zewnętrznych są zanieczyszczenia
emitowane przez fabrykę bądź zakład produkcyjny.
Klasycznym pomysłem rozwiązania kwestii negatywnych efektów zewnętrznych jest tzw. internalizacja efektów
zewnętrznych, czyli ich uwewnętrznienie. W praktyce spro-

wadza się to do nałożenia opłat, a więc podatku od danego efektu zewnętrznego. Opłaty takie mają dwa cele – po
pierwsze uczynienie określonej działalności powodującej
dany efekt mniej opłacalną (wówczas ulegnie ona redukcji,
co wpłynie na ograniczenie tego efektu) oraz ewentualną
rekompensatę dla osób pokrzywdzonych tym efektem.
Inne proponowane rozwiązanie to na przykład próba
znalezienia porozumienia na drodze negocjacji pomiędzy
powodującym efekty a tymi, których one dotykają. R. Coase
sformułował i udowodnił twierdzenie mówiące o tym, że
negocjacje takie prowadzić będą do efektywnych wyników
o ile ich koszt jest niski, a prawa własności dobrze określone (Samuelson, Nordhaus 2000).
Ostatecznie też rozwiązaniem tej kwestii może być próba dochodzenia odszkodowań na drodze sądowej. W gruncie rzeczy ta propozycja jest wariantem agresywnych negocjacji, których wynik będzie korzystny dla tylko jednej ze
stron.
Jak pisze D. Friedman „efekty zewnętrzne i dobra publiczne to dwa różne sposoby patrzenia na ten sam problem” (Friedman 2008: 328). Tam, gdzie mamy do czynienia z dobrem publicznym występują pozytywne efekty
zewnętrzne, jeśli natomiast efekty zewnętrzne są negatywne (jak niewątpliwie w przypadku zanieczyszczeń) to
dobro takie bywa niekiedy nazywane dobrem negatywnym lub „złem” (Samuelson, Nordhaus 2000). Takie dobro
negatywne, choć może nie być ogólnie opłacalne (tzn. po
przeanalizowaniu wszystkich jego kosztów i korzyści), jest
jednak dostarczane na rynek, a powodem tego jest fakt, że
producent nie ponosi wszystkich jego kosztów – zatem dla
niego samego kalkulacja zysków i strat prowadzi do wniosku, że produkcja jest opłacalna.
Oczywistym problemem w przypadku negatywnych
efektów zewnętrznych, niezależnie od wybranej opcji ich
rozwiązania, jest też sama kalkulacja ich kosztów. Dokładna wycena strat powodowanych jednej jednostce z powodu działań podejmowanych przez inną jednostkę, celem
rekompensaty tych strat, jest praktycznie niewykonalna.
Wydaje się zatem, że najlepszym rozwiązaniem mogą być
negocjacje, w wyniku których ustalony zostanie optymalny
poziom danego efektu zewnętrznego i rekompensaty, akceptowalne przez obie strony, problem pojawia się jednak
w przypadku efektów zewnętrznych dotyczących większych
społeczności, gdzie przeprowadzenie negocjacji może nie
być możliwe.
Istotną kwestią jest także skutek, jaki finalnie wywoła rozwiązanie problemu danego efektu zewnętrznego –
może się bowiem zdarzyć, że rozwiązanie jednego efektu
zewnętrznego spowoduje kolejny – przykładem niech będzie nałożenie na fabryki opłat od zanieczyszczeń i powstałe
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w ich wyniku przeniesienie tych fabryk na tereny nieobjęte
opłatami (Gwiazdowski 2013).
Wszystkie powyższe kwestie należy mieć na uwadze,
zajmując się tematem dóbr publicznych. Problem negatywnych efektów zewnętrznych rodzi wiele komplikacji w tej
i tak już dość zagmatwanej (z powodu dylematu wspólnych
zasobów) materii.

Problem korków w mieście
Wraz z rozwojem technologii samochody stają się coraz wygodniejsze, zaś wzrostowi zamożności społeczeństwa
towarzyszy także wzrost ich dostępności. Dawniej samochód był przywilejem bogatych, obecnie stał się standardem dostępnym dla większości. Samochód jest nie tylko
podstawowym środkiem transportu w dzisiejszych czasach,
ale także wyznacznikiem dobrego smaku – jego posiadanie
jest elementem próżnowania na pokaz (Veblen 2008).
Jak pisze Becker: „Samochody ze wspomaganiem kierownicy, napędem na cztery koła, lepszymi oponami, klimatyzacją, telefonami komórkowymi i zaawansowanym sprzętem grającym stały się wygodniejsze, bardziej niezawodne
i bezpieczniejsze” (Becker, Posner 2012: 99). To wszystko
sprawia, że potrzeba posiadania samochodu jest dziś nie
mniejsza niż, kiedy Ford rozpoczął masową produkcję.
Niezależnie od tego wszystkiego, wydaje się naturalne,
że wcześniej czy później przyrost komfortu życia, jaki umożliwia nam posiadanie samochodu, stawać się będzie coraz
mniejszy – wynika to z prawa malejącej użyteczności krańcowej. Zjawiskiem zaś, które iść będzie w parze z tym malejącym przyrostem komfortu z tytułu jazdy samochodem,
jest wzrastający dyskomfort powodowany negatywnymi
skutkami ilości dostępnych samochodów: korki na drogach.
Problem ten dotyczy przede wszystkich wielkich miast,
głównie w godzinach szczytu. Przy tym też należy dodać,
że najbardziej nim dotknięte są zwłaszcza miasta już istniejące, o starej architekturze, w których stosunkowo trudne
(kosztowne) lub wręcz niemożliwe jest poszerzanie ulic
bądź dodawanie do nich kolejnych pasów ruchu.
Miastami borykającymi się z tym problemem są chociażby Nowy Jork, Los Angeles, Chicago, Meksyk, São Paulo, Paryż, Rzym, Londyn, Tokio, Pekin, Szanghaj i Bombaj
(Becker, Posner 2012). W samej Polsce zaś zagrożone nim
są Warszawa, Kraków, Wrocław, Łódź, Poznań, Gdańsk,
Szczecin, Katowice i wszystkie inne miasta, pretendujące
do miana centrum danego regionu (Korki w miastach 2012;
Zobacz, ile każdego kierowcę... 2013).
Przyczyn powstawania korków jest kilka. Przede wszystkim należy zaliczyć do nich złą organizację świetlną, niewystarczającą ilość pasów ruchu, a także remonty i budowy dróg
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(Raport o korkach w Polsce... 2013).
Oprócz tych podstawowych przyczyn wskazać można
również na spowolnienie ruchu wywołane nadmiernym
rozglądaniem się kierowców – powodem może być wypadek drogowy – jak w zadanym przez Schellinga pytaniu:
dlaczego wypadek po prawej stronie autostrady powoduje korek po lewej stronie? (Frank 2007) lub rzecz bardziej
banalna jak np. billboardy reklamowe rozwieszone wzdłuż
drogi. Dla każdego kierowcy koszt zwolnienia, by zaspokoić
swoją ciekawość, jest w takiej sytuacji niewielki (kilka sekund), jednak skumulowane łączne koszty dla ostatniego
kierowcy w danej kolumnie samochodów mogą wynosić
nawet godzinę postoju. Podobny mechanizm występuje
także w przypadku rozglądania się w celu ocenienia zagrożeń itd.
Inną przyczyną powstawania korków, choć może się
to wydawać sprzeczne z intuicją, jest zbudowanie nowej
drogi, zaburzającej dotychczasowy układ ruchu. Szczegółowo zjawisko to opisuje paradoks Braessa (Drosser 2011;
Dryś 2013; Karabon 2013). W ogólności dotyczy on sytuacji,
w których nowo wybudowany odcinek drogi grupuje ruch
do tej pory rozkładający się na dwa osobne odcinki, w wyniku czego powstaje tzw. „wąskie gardło”.
Oprócz wymienionych powyżej przyczyn, głównym
powodem powstawania korków w mieście jest oczywiście
wzrost liczby samochodów.
Im więcej samochodów w danym mieście tym więcej
korków. W 2011 roku liczba samochodów w powiecie miasta stołecznego Warszawy wynosiła niemal 965 tys., zaś
w powiecie miasta Katowice w tym samym roku zarejestrowanych było 160 tys. samochodów, i jak wynika z raportu
jednej z firm konsultingowych „najłatwiej podróżuje się po
Katowicach, a najtrudniej po Warszawie” (Raport o korkach
w 7 największych... 2013). Wykres 1 prezentuje wzrost liczby samochodów w wybranych powiatach miejskich.

Koszt korków
Korki są niekorzystne przede wszystkim dlatego, że
generują niepotrzebny koszt. Koszt ten wyraża się zmarnowanym czasem i paliwem. Z ekonomicznego punktu widzenia jest to zatem koszt utraconych możliwości – czas, który
marnuje się na stanie w korku można by przeznaczyć na
bardziej produktywne zajęcie bądź odpoczynek, podobnie
też w przypadku pieniędzy wydanych na paliwo – istnieją
inne sposoby ich wydania, można przypuszczać, że bardziej
odpowiadające potrzebom osób stojących w korkach.
Jeśli wierzyć szacunkom, mieszkaniec Warszawy w drodze do pracy i z powrotem stoi w korku średnio ponad 7
godzin miesięcznie (Raport o korkach w Polsce... 2013), zaś
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Wykres 1. Samochody w wybranych miastach Polski
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, (2013) http://www.stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.display?p_id=784378&p_token=0.48434357643471104# [29.09.2013].

mieszkaniec Poznania marnuje na stanie w korkach średnio
13 dni rocznie (Ile czasu rocznie... 2013). Z innych badań
wynika, że stojąc w korkach kierowcy tracą w Warszawie
25 minut każdego dnia, w Krakowie natomiast pół godziny
(Zobacz, ile każdego kierowcę... 2013).
Łącznie stojąc w korkach mieszkańcy Katowic, Łodzi,
Gdańska, Poznania, Krakowa, Wrocławia i Warszawy tracili
w 2011 roku 13,6 mln zł dziennie (Raport o korkach w 7
największych... 2013).
Wszystkie powyższe dane, jakkolwiek jedynie szacunkowe, unaoczniają jednak skalę problemu.

Korki w miastach – rozwiązania
Mając na uwadze przedstawione kwestie można zadać
uzasadnione w tym miejscu pytanie: czy jest na tę chorobę
jakieś remedium? Czy istnieją sposoby zapobiegania, ograniczania bądź w ogóle całkowitego likwidowania korków
w wielkich miastach? Odpowiedź jest twierdząca, natomiast jej aplikacja wymaga każdorazowego przeanalizowania danego przypadku.
Tak jak zostało już zaznaczone, problem ten dotyczy
głównie miast już istniejących, w których ulice podlegają
modyfikacjom w stosunkowo niewielkim stopniu. W przypadku miast nowo budowanych nic nie stoi na przeszkodzie, aby – uwzględniając wiedzę nabytą wraz z rozwojem
cywilizacji – budować ulice o większej liczbie pasów, pozwalające zmieścić więcej samochodów, których liczba najpewniej cały czas będzie rosnąć.
Co natomiast mogą zrobić wielkie miasta o architekturze już ugruntowanej? Wydaje się, że rozwiązań należy
szukać analizując przyczyny powstawania korków. Rozsądnym pomysłem w pierwszej kolejności byłaby optymalizacja sygnalizacji świetlnej. Koszt tego rozwiązania ogranicza

się do wynajęcia firmy konsultingowej, przeprowadzającej
odpowiednie symulacje, celem takiego zaprojektowania
systemu świateł, by czas zmarnowany na stanie w korkach
był jak najmniejszy – a zatem, by ruch odbywał się możliwie
najsprawniej (Drosser 2011).
Inne rozwiązania oparte są na pomyśle przeniesienia
części ruchu pod lub nad istniejące obecnie drogi. Pomysł
ten zakłada więc budowanie estakad oraz przejść podziemnych dla pieszych oraz innych samochodów. Podstawą tego rozwiązania jest obserwacja, że ilekroć pas ruchu
samochodów przecięty zostaje przez przejście dla pieszych
(bądź inny pas ruchu samochodów), ruch zostaje chwilowo
wstrzymany. Każde takie wstrzymanie oraz ponowna mobilizacja samochodów z danej kolumny to skumulowany efekt
domina, powodujący w efekcie korki. Przeniesienie części
ruchu na inne poziomy wiąże się ze sporymi kosztami związanymi z budową odpowiednich przejść, ze względu jednak
na wielką ilość przecięć kilku pasów pomysł ten może prowadzić do znacznej poprawy ruchu w danym mieście.
Warto także rozważyć likwidację parkingów wzdłuż
ulic, celem dołączenia kolejnego pasa ruchu. Oczywiście,
spowoduje to wzrost popytu na miejsca parkingowe, co
z dużym prawdopodobieństwem doprowadzi prywatnych
inwestorów do zainwestowania kapitału w wynajem okolicznych nieruchomości i udostępniania ich odpłatnie kierowcom.
Kolejnym rozwiązaniem umocowanym w przyczynach
powstawania korków jest wyłączanie odpowiednich ulic
z ruchu, w oparciu o opracowania dotyczące paradoksu
Braessa. Historia pokazuje, że takie rozwiązania mają sens
– przykładami są zamknięte ulice w Nowym Jorku czy Seulu
(Dryś 2013). Niestety, sytuacje, w których ten pomysł daje
się zastosować są dość rzadkie. Dla przykładu w Bostonie
jedynie sześć ulic po zamknięciu spowodowałoby poprawę
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ruchu w mieście, w Londynie – siedem, w Nowym Jorku
zaś – dwanaście (Karabon 2013). Atutem tego rozwiązania
jest na pewno jego niski koszt – ogranicza się on w gruncie
rzeczy do wykonania odpowiedniej symulacji oraz wyłączenia z ruchu ulic, które zostaną w ten sposób wskazane jako
zaburzające przepływ.
Rozwiązanie, które warte jest przeanalizowania pod
kątem usprawniania ruchu w mieście, to budowa okrężnej
ulicy zahaczającej o centrum. Pomysł ten został wykorzystany w przypadku metra moskiewskiego (patrz rysunek 1),
gdzie Linia Okrężna przebiega przez wszystkie pozostałe,
umożliwiając wygodne przesiadanie się pomiędzy poszczególnymi stacjami, do których bezpośrednie dotarcie byłoby
trudne (Jak od filiżanki 2013).
Rysunek 1. Plan moskiewskiego metra

potrzebowanie na rynku. Przedstawia tę sytuację wykres 2.
Wykres 2. Popyt na dobra darmowe

Źródło: opracowanie własne.

Podaż niektórych dóbr – jak na przykład ziemi – jest
stała. Wówczas opisywana sytuacja będzie wyglądać tak jak
na wykresie 3.
Wykres 3. Popyt na dobra darmowe – podaż stała

Źródło: opracowanie własne.

Źródło: Metro w Moskwie, (2013) http://pl.wikipedia.org/
wiki/Metro_w_Moskwie [30.09.2013].

Wszystkie powyższe rozwiązania mają sens, każde jednak pociąga za sobą określone koszty, a efekty, jakie można dzięki nim uzyskać, są ograniczone. Spójrzmy jednak na
rozważany problem z perspektywy bliższej teorii ekonomii.
Przede wszystkim zwróćmy uwagę na fakt, iż „popyt na
dobra darmowe zawsze przekracza ich podaż” (Becker, Posner 2012: 99). Skutkiem takiej sytuacji jest niedobór. Rozwiązaniem tego problemu jest podniesienie ceny tak, by
popyt i podaż zrównały się – wówczas wyznaczona zostanie
optymalna ilość danego dobra, na jaką faktycznie jest za44

Oczywiście, przestrzeń miejska – a o to właśnie toczy
się batalia – jest z całą pewnością dobrem o ograniczonej
podaży. Obecnie, w większości miast, dostęp do tej przestrzeni jest darmowy – jest to dobro publiczne. Korzystanie
z przestrzeni publicznej wiąże się ze wspólną własnością oraz
prywatnymi interesami – z punktu widzenia poszczególnego decydenta decyzja o tym, by jechać samochodem (a nie
na przykład autobusem, rowerem, pieszo lub wcale) będzie
opłacalna zawsze – a to znaczy, że także wtedy, kiedy podróż
jego jest zbytkiem ponad normę. Wydaje się zatem, że sensownym pomysłem na poradzenie sobie z tym problemem
byłoby podniesienie ceny analizowanego dobra. Wprowadzenie opłat związanych z ruchem skutkowałoby obniżeniem
popytu, a co za tym idzie – ograniczeniem samego ruchu.
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Ponadto, problem ruchu w miastach jest przykładem
paradoksu wspólnego pastwiska. Istnieje pewien optymalny poziom relacji jeżdżących samochodem w stosunku do
wybierających inne środki transportu, a z powodu tego, że
koszt marginalny jazdy samochodem jest niewielki, większość wybiera samochód. Niezależnie zatem od tego, co
zrobią inni, danej jednostce zawsze opłaca się wstawić na
łąkę swoją krowę, a więc jechać samochodem – tym samym obniżając całkowitą efektywność. Jak zostało pokazane wcześniej, rozwiązania tego typu problemów są trzy.
W przypadku zbiorowości tak licznych, jak kierowcy miast
wielkości Warszawy, nie można raczej liczyć na siłę zobowiązań moralnych. Niewielu będzie gotowych wyrzec się
wygody na rzecz tego, by nie sprawiać problemów innym,
a nawet jeśli znalazłyby się takie osoby, to w ich miejsce
z całą pewnością lada moment pojawią się kolejne, które tworzyć będą korki. A zatem rozwiązania należy szukać
wśród dwóch pozostałych sposobów eliminowania problemu wspólnych zasobów.
Przykładami rozwiązań administracyjnych dla rozważanego problemu są zakazy wjazdu do danych dzielnic
miasta w określonych godzinach. Oczywiście, takie podejście do tego tematu prowadzi do całkowitej eliminacji
korków w danych dzielnicach, jednak czy rozwiązywanie
problemów komunikacyjnych poprzez zakazy jest dobrym
pomysłem? Z punktu widzenia teorii gier, jest to sytuacja,
w której godzimy się na zerowe wypłaty dla każdego z graczy, ponieważ mamy świadomość tego, że równowaga Nasha nie jest paretooptymalna – ale zauważmy, że zerowy
wektor wypłat również nie jest paretooptymalnym rozwiązaniem tej gry. Zatem podejście zorientowane na zakazywanie wjazdu nie jest z ekonomicznego punktu widzenia
dobrym pomysłem – choć oczywiście bywa niekiedy uzasadnione (na przykład wówczas, gdy celem takich działań
jest nie wzrost efektywności systemu komunikacyjnego
miasta, a ochrona zabytkowych zabudowań itp.).
Rozwiązaniami administracyjnymi są także opłaty parkingowe, w ogólności zaś – podatki nakładane na kierowców: VAT i akcyza (liczone w cenie paliwa). Idea stojąca za
tego typu pomysłami jest następująca: zwiększenie kosztów użytkowania samochodu spowoduje spadek popytu
na jego użytkowanie, zatem zatłoczenie w miastach będzie
mniejsze – i oczywiście rozumowanie to jest poprawne. Stoi
ono jednak w sprzeczności z problemem, którego dotyczy
niniejsza analiza. Wzrost opłat związanych z użytkowaniem samochodów zmniejsza popyt w skali całego kraju,
niezależnie od regionu, zatem w równym stopniu wpływać
będzie na miejsca, które są zatłoczone, jak i na te, gdzie
przepływ odbywa się swobodnie. Obciąża się zatem kosztami także tych, których problem ten w ogóle nie dotyczy.

Przy tym rozwiązanie to wpływa na korki w mieście jedynie
w niewielkim stopniu, bowiem w ogólnej liczbie kierowców,
tych którzy generują miejski tłok jest stosunkowo niewielu. Ogólnie więc spora część kosztów mających w zamyśle
ustawodawcy zniechęcać kierowców do generowania ruchu miejskiego omija tak naprawdę tych, którzy powinni
je ponosić. Co się zaś tyczy opłat parkingowych, problem
jest podobny – opłaty te dotyczą nie tego dobra, o które
toczy się gra. Dobrem tym są w gruncie rzeczy przejazdy,
nie zaś same w sobie samochody, czy też zajmowana przez
nie przestrzeń (Harford 2011). Ani liczby samochodów, ani
przestrzeni miejskiej nie można tak naprawdę zbyt łatwo
zmienić – pierwsza najprawdopodobniej rosnąć będzie stale jeszcze przez długi czas, druga zaś, o ile nie ponosi się
kosztów związanych z budowaniem kładek i dodatkowych
przejść, jest po prostu stała. To ilość przejazdów jest parametrem, którym pożądane jest w odniesieniu do omawianych zagadnień odpowiednie sterowanie.
Powyżej podane rozwiązania stosowane są dziś powszechnie w wielu państwach i spierać się można z tym,
czy celem ich wprowadzenia jest likwidacja korków w wielkich miastach czy też zwykła próba wyłudzenia od obywateli pieniędzy i zwiększenia wpływów do budżetu. Jednak
niezależnie od tych powodów faktem jest, że wpływ tych
rozwiązań na kwestię korków jest raczej znikomy.

Podatek czy opłata?
Spójrzmy na problem w sposób następujący: dobrem
nadmiernie eksploatowanym jest ilość przejazdów, podobnie jak w przypadku wspólnego pastwiska była nim
możliwość wypasu krowy na wspólnym polu. Tak samo
jak w przypadku problemu wspólnego pastwiska, rozwiązaniem była prywatyzacja – tzn. uczynienie dobra wspólnego dobrem prywatnym – tak też w przypadku korków
w mieście spodziewać się możemy podobnych rezultatów.
Jak zatem uczynić z dobra publicznego – przejazdu – dobro
prywatne? Z kwestią tą powiązana jest bardzo ściśle sprawa
patrzenia na pewne zjawiska w odpowiedni sposób.
Jeśli przedsiębiorca pobiera za swoją działalność określone opłaty, wówczas dobrowolna transakcja między nim
a nabywcą produkowanych przez niego dóbr bądź świadczonych usług nastąpi jedynie wtedy, kiedy dla obu stron
tej transakcji jest to korzystne – zaś kiedy państwo nakłada
na obywatela podatki, to niezależnie od celu, na jaki są one
przeznaczane, i woli obywatela, by je płacić, transakcja taka
będzie mieć miejsce. Innymi słowy, o ile obywatel może
uniknąć płacenia za usługi czy dobra danej firmy, jeśli nie
ceni ich wyżej niż wynosi ich cena, o tyle też nie ma takiego wyboru w przypadku płacenia podatków i korzystania
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z finansowanych z nich usług. Dygresja ta wyda się komuś
być może nie na miejscu, a jednak poczynienie jej tutaj jest
konieczne – ma bowiem kluczowe znaczenie fakt, czy to
o czym dalej będziemy mówić, powinniśmy nazywać raczej
podatkiem czy opłatą miejską. Opowiadamy się z całą pewnością za drugą z tych alternatyw.
Podatek jest czymś przymusowym i obligatoryjnym,
z opłatą zaś wiąże się możliwość wyboru. W przypadku
przejazdów określoną drogą mamy do czynienia oczywiście z drugim przypadkiem – każdy kierowca ma możliwość
zrezygnowania z przejazdu, bądź zdecydowania się na ten
przejazd, płacąc za to dobro cenę rynkową. Ponadto podatki przeznaczane są na cele wspólne, opłata zaś jest zyskiem
pobierającego. Uprawomocniony jest punkt widzenia zakładający, że pobierający opłaty za korzystanie z danej drogi
jest po prostu podmiotem świadczącym korzystającym z niej
usługę zwiększenia efektywności przepływu – z rynkowego
punktu widzenia ów przedsiębiorca (nawet, jeśli jest nim
miasto) ma prawo do zysku. Oczywiście, rozsądne z punktu
widzenia analizowanego tematu byłoby przeznaczenie pozyskanych w ten sposób wpływów na przykład na wymienione
wcześniej sposoby eliminacji nadmiernego ruchu miejskiego:
budowanie kładek i przejść, optymalizację sygnalizacji itd.
W takim właśnie duchu proponujemy wprowadzenie
opłat za przejazdy najbardziej zatłoczonymi dzielnicami
wielkich miast – jako wykupienie praw własności do przejazdu daną ulicą w określonym czasie. Z perspektywy teorii
efektów zewnętrznych byłoby to zatem uwewnętrznienie
efektów zewnętrznych – jeśli kierowcy będą musieli płacić
za dany efekt zewnętrzny, który generują (w tym przypadku
korki), wówczas uwzględnią to w swoich przyszłych decyzjach. W ten sposób możliwe jest przejście z przestrzeni dóbr
publicznych do przestrzeni dóbr prywatnych, i choć przejście
takie odbywa się nie bez kosztów zewnętrznych (wyłączamy
z użytkowania dróg miasta pewne jednostki, co prawdopodobnie zwiększy popyt na usługi komunikacji miejskiej) to
jednak nie ulega wątpliwości, że wyłączenie to następuje
w sposób rynkowy. O dostępie do dobra, jakim jest przejazd
daną ulicą, decydować będą wyłącznie preferencje poszczególnych jednostek, które, choć są między sobą wzajemnie
nieporównywalne, to jednak gdy wyrażone w pieniądzu,
prowadzić mogą do alokacji nieporównanie efektywniejszej
niż w przypadku dostępu wolnego na zasadzie „kto pierwszy
ten lepszy”.
Na sam koniec podajmy przykłady zastosowania proponowanego pomysłu w praktyce. Pierwszym miastem, które
wprowadziło tego typu opłaty był Singapur (1975) (Sowell
2008). Opłaty te początkowo były pobierane ręcznie, potem
cały proces uległ automatyzacji. Wysokość opłat uzależniona była od natężenia ruchu, tzn. w godzinach, gdy ruch był
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większy, pobierane opłaty były wyższe. Kolejnym miastem,
które wprowadziło podobne rozwiązania jest Londyn (2003),
choć w tym przypadku opłata za wjazd do centrum i dzielnic
najbardziej zatłoczonych jest opłatą stałą (Becker, Posner
2012). Inny przykład to Sztokholm (2006), gdzie wysokość
opłat również wzrastała wraz z natężeniem ruchu (Sowell
2008). W Singapurze średnia prędkość pojazdów w mieście
wynosiła od 15 do 20 km na godzinę, zaś po wprowadzeniu
opłat – 26 do 32 km na godzinę. W Londynie opłaty ustaliły
średnią prędkość na 17 km na godzinę, w porównaniu do 13
km na godzinę przed wprowadzeniem opłat, a zatłoczenie
samochodów w centrum spadło o 20%. W Sztokholmie całkowity ruch uległ redukcji o 22%. Wszystkie te przykłady pokazują, że rozważane rozwiązania mogą być skuteczne. Przy
tym też warto zauważyć, że najskuteczniej system taki funkcjonować może wówczas, gdy „każdy (...) pojazd wyposażony byłby w urządzenie namierzające, które powiadamiałoby
elektroniczny system bramek o jego położeniu w różnych
momentach. Opłata zależałaby od natężenia ruchu. (...) Pod
koniec miesiąca właścicielom aut miasto naliczałoby łączną
opłatę drogową” (Becker, Posner 2012: 102). Oczywiście,
takie postawienie tematu wiąże się z problemem ingerencji
miasta w prywatność jego mieszkańców i ochronę danych
osobowych, ale jest to temat do rozważań raczej na gruncie
etyki niż ekonomii (Miller 2013).

Podsumowanie
Z przedstawionych rozważań płynie smutny dla niektórych wniosek – wraz z rozwojem wielkich miast, w przeszłość odchodzić będą czasy darmowych przejazdów samochodami. Problem korków w mieście można rozwiązywać
na wiele sposobów, jednak większość z nich nie pozwala
wyeliminować go całkowicie. Jedynie wprowadzenie opłat
za przejazdy może przynieść taki efekt.
Na prezentowany problem proponujemy patrzeć jak
na zagadnienie dylematu wspólnych zasobów – przestrzeń
miejska utożsamiana jest z pastwiskiem, przejazdy samochodami zaś – z wypasanymi krowami. Przyjęcie takiej perspektywy oraz uwzględnienie historycznych i teoretycznych
rozwiązań dla tego paradoksu prowadzi bezpośrednio do
wniosku, że najskuteczniej wyeliminować korki może jedynie „prywatyzacja” – rozumiana w tym przypadku jako
wykupienie prawa do przejazdu daną okolicą miasta.
Wraz z rozwojem technologii wzrastać będą możliwości
pobierania tych opłat – to jednak nieodzownie prowadzić
będzie do wkroczenia zarządzających miastem do sfery prywatnej obywatela. Naturalnym zatem dalszym kierunkiem
badań jest zgłębienie etycznych aspektów proponowanego
przez nas systemu.

Jacek Gładysz – O pewnych problemach wielkich...

Bibliografia
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Becker G.S., Posner Richard A., (2012) Nieoczywistości. Ekonomiczna teoria wszystkiego, Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business.
Chmielowski M., (2012) Anarchokapitalizm, wykład zorganizowany
przez Stowarzyszenie KoLiber Szczecin i Koło Naukowe Ekonomii Aktywni Studenci na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, http://www.youtube.com/watch?v=9B
Rzv3v1t3o [24.14.2012].
Dixit A.K., Nalebuff Barry J., (2008) Sztuka strategii. Teoria gier w
biznesie i życiu prywatnym, Warszawa: MT Biznes Ltd.
Drosser C., (2011) Matematyka. Daj się uwieść!, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Dryś K., (2013) Teoria gier, czyli sposób na korki w mieście, http://
informatyka.wroc.pl/node/1015?page=0,0 [29.09.2013].
Dzierżawski K., (2006) Krótki kurs ekonomii praktycznej, Poznań:
Wydawnictwo Zysk i S-ka.
Frank R.H., (2007) Dlaczego piloci kamikadze zakładali hełmy? Czyli
ekonomia bez tajemnic, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
Friedman D., (2008) Ukryty ład. Ekonomia życia codziennego, Warszawa: Fijorr Publishing Company.
Gwiazdowski R., (2013) O emisji dwutlenku węgla w wywiadzie z B. Wildsteinem, http://www.youtube.com/watch?v=_CC5lwuuUxQ [27.09.2013].
Harford T., (2011) Sekrety ekonomii, czyli ile naprawdę kosztuje
Twoja kawa? Kraków: Wydawnictwo Literackie.
Ile czasu rocznie poznański kierowca stoi w korkach w drodze do pracy?,
(2013) http://poznan.naszemiasto.pl/artykul/1587551,ile-czasu-rocznie
-poznanski-kierowca-stoi-w-korkach-w,id,t.html [29.09.2013].
Jak od filiżanki, (2013) http://www.lubiemetro.pl/jak-od-filizanki/
[30.09.2013].
Karabon M., (2013) Kontr-intuicyjne metody ograniczania korków
w miastach, http://www.tnn.pl/k_675_m_3.html [29.09.2013].
Korki w miastach, (2012) http://citycheck.pl/index.php/pl/ranking-miasta/50-ranking-miast/114-korki-w-miastach [29.09.2013].

15. Kwiatkowski S., (2013) Teoria dóbr publicznych i rynkowe mechanizmy ich produkcji [w:] Machaj M., red., Pod prąd głównego nurtu
ekonomii, http://mises.pl/blog/2013/05/21/kwiatkowski-teoria-dobr-publicznych-i-rynkowe-mechanizmy-ich-produkcji/ [26.09.2013].
16. Malawski M., Wieczorek A., Sosnowska H., (2004) Konkurencja i kooperacja. Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych, Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe PWN.
17. Metro w Moskwie, (2013) http://pl.wikipedia.org/wiki/Metro_w_
Moskwie [30.09.2013].
18. Miller J., (2013) Miasta Przyszłości – utopia czy rzeczywistość?, wywiad z wojewodą małopolskim, http://www.youtube.com/watch?
v=vXCEiHmwPAQ [15.10.2013].
19. Murray N. Rothbard, (2013) O nową wolność. Manifest libertariański, http://libertarianin.org/ksiazki/czytelnia/ [3.10.2013].
20. Raport o korkach w 7 największych miastach Polski, (2013) Deloitte http://www.deloitte.com/view/pl_PL/pl/dla-prasy/5f9b5d71d3016310VgnVCM3000001c56f00aRCRD.htm# [30.09.2013].
21. Raport o korkach w Polsce: do Warszawy „na terapię”, (2013)
http://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,raport-o-korkach-w-polsce-br-do-warszawy-na-terapie,90745.html [29.09.2013].
22. Samuelson P.A., Nordhaus W.D., (2000) Ekonomia 2, Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe PWN.
23. Sedlacek T., (2009) Ekonomia dobra i zła, Warszawa: Studio EMKA.
24. Sowell T., (2008) Fakty i mity w ekonomii, Warszawa: Fijorr Publishing Company.
25. Straffin P.D., (2001) Teoria gier, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
SCHOLAR.
26. Tragedia wspólnego pastwiska, (2013) http://pl.wikipedia.org/
wiki/Tragedia_wspólnego_pastwiska [26.09.2013].
27. Veblen T., (2008) Teoria klasy próżniaczej, Warszawa: Warszawskie
Wydawnictwo Literackie MUZA S.A.
28. Zobacz, ile każdego kierowcę kosztują korki na ulicach polskich
miast, (2013) http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/478048,zobacz_ile_kazdego_kierowce_kosztuja_korki_na_ulicach_polskich_
miast.html [29.09.2013].

REKLAMA

47

Rynek – Społeczeństwo – Kultura | nr 1/2014

Znaczenie terenów zielonych w przestrzeni
publicznej oraz ich wpływ na jakość
życia miejskiego
The Importance of Green Areas in Public Places
and their Impact on the Quality of Urban Life

Przestrzeń publiczna pełni istotną rolę w życiu każdego człowieka bez względu na wiek. Jednakże pewne elementy przestrzeni publicznej stanowią o jej przeznaczeniu, a tym samym posiada cechy umożliwiające korzystanie z niej w określony sposób.
W pracy omówię znaczenie terenów zielonych w przestrzeni publicznej oraz ich wpływ na jakość życia miejskiego. Tereny zielone
w przestrzeni miejskiej pełnią istotną rolę, gdyż poprawiają standard życia mieszkańców miast, przy ciągłym wzroście aglomeracji
miejskiej. Powstają ogrody dachowe, skwery, bulwary, pareczki,
zieleńce przy budynkach mieszkalnych, jak również w okolicach
innych obiektów poprawiając jakość życia człowieka. Tereny zieleni miejskiej w przestrzeni publicznej są obecnie istotnym składnikiem jej struktury oraz tworzą szczególną przestrzeń społeczną.

Wstęp
Człowiek od wieków stanowi część przyrody, którą przekształcał, dostosowywał, wykorzystywał do swoich potrzeb.
Tym samym przekształcał otaczającą go przestrzeń. Najpierw
były to nieznaczne zmiany, a wraz z rozwojem technologii,
przemysłu i urbanizacji ingerencja człowieka w środowisko wzrastała. W środowisku miejskim przyroda poprawia
estetykę oraz jakość środowiska. Miejskie tereny zieleni to
parki, zieleńce, bulwary, pareczki przyblokowe i inne tereny
zaliczane do terenów zieleni. Dlatego istotne jest właściwe
zarządzanie przestrzenią miejską, gdyż „miasto jest specyficznym układem przestrzennym, w którym warunki życia ludzi wynikają ze sposobu zarówno zorganizowania życia, jak
i ukształtowania przestrzeni miejskiej” (Czekaj, Wódz 1991:
7), a „niszczenie środowiska naturalnego powoduje niszczenie samego człowieka” (Sajdok, 1990: 132). W przestrzeni
miejskiej zachodzą ciągłe zmiany. Przestrzeń jest dostosowywana do potrzeb mieszkańców, jak i „przestrzeń miasta
kształtuje zarówno tryb życia mieszkańców (Kardasz, Możdżeń, Spychaj 2012: 7). Ponadto, „przestrzeń miasta stanowi
swoistą scenę, na której rozgrywają się codzienne dramaty
życia ludzkiego, naznaczone charakterystycznymi dla miesz-
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Public places perform a significant role in lives of people regardless their age. However some elements of the public area
define its application, and at the same time the features of the
place define its usage. The study presents the importance of
green areas in public places and their influence on the quality of
life in the city. The green areas play significant role because they
improve the standard of living of the citizens in the cities that
constantly extend their areas. There are created roof gardens,
squares, boulevards, parks and lawns next to the residential and
non-residential buildings which improve the standard of living.
The green areas in the city public places are presently significant
elements in the structure of public places and they create specific social areas.

czaństwa cechami społecznymi (Kardasz, Możdżeń, Spychaj
2012: 7). W przestrzeni miejskiej zachodzą ciągłe zmiany
i wzajemne oddziaływanie przestrzeni i społeczeństwa. Czasami zmiany te są korzystne dla ludzi, a czasami społeczeństwo przekształca przestrzeń czyniąc sobie samym szkodę.
Przestrzeń „jest wytwarzana przez ludzi w efekcie jej postrzegania, nadawania znaczeń i funkcji; stanowi ona rezultat procesów przestrzennej organizacji życia społecznego” (Czekaj,
Wódz 1991: 8). Najbardziej zauważalne zmiany w przestrzeni miejskiej są w okresie rozwoju przemysłu, a tym samym
rozwoju miast. „Wiek XIX to okres przemian gospodarczych,
rozwoju techniki przemysłu transportowego. Powstanie wielkich fabryk spowodowało fale migracji ludności do miast.
Wraz ze wzrostem uprzemysłowienia następowały procesy
urbanizacji, powstawały coraz bardziej zaludnione miasta
bez zaplanowanego układu urbanistycznego, o gęstej zabudowie” (Akincza, Knercer-Grygo 2012: 85). Ponadto „rozwój
cywilizacji przemysłowej i urbanistycznej, niekontrolowany
przez wiele wieków, spowodował dewastację środowiska
przyrodniczego” (Barcik 1990: 136). Teza pracy brzmi: tereny zieleni są istotnym elementem w strukturze przestrzeni
publicznej oraz wpływają na jakość życia w mieście. W pracy
zostaną wykorzystane dotychczas zrealizowane badania oraz
reinterpretacja dostępnej literatury naukowej.
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Charakterystyka terenów zieleni
i przestrzeni publicznej
Tereny zieleni stawały się doceniane. Ogródki działkowe, skwery przymieszkalne, bulwary, pareczki i większe
obszary zieleni zyskały na popularności i stały się pożądane
przez mieszkańców. Tereny zieleni pozwalają na odpoczynek po codziennych zmaganiach, spędzenie wolnego czasu
z dziećmi, czy też na relaks na ogródku działkowym. Tereny zieleni miejskiej stały się ważną kwestią w planowaniu
przestrzeni miejskiej, gdyż nadają szczególny charakter
miejscu oraz dźwigają standard życia. Obecnie zieleń stała
się przez to elementem składowym miasta. Społeczeństwo
pragnie mieszkać w okolicy dużych skupisk zieleni. Fakt
ten jest wykorzystywany przez deweloperów sprzedających nieruchomości w okolicach parku, gdyż cena za takie
mieszkania jest dość wysoka, a i mieszkania są pożądane
przez konsumentów. Ponadto przebywanie wśród zieleni
oddziałuje pozytywnie na człowieka.
Rozwój miast w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju wymusza oszczędną gospodarkę przestrzenią. Oszczędność ta jest realizowana poprzez zagęszczanie osad, przy
jednoczesnym wzroście różnorodności przeznaczenia obszarów składowych. W kształtowaniu środowiska miejskiego ważnym elementem jest zapewnienie odpowiednich
proporcji między obszarami zainwestowanymi i przyrodniczo czynnymi. Dlatego ważną rolę w rozwoju miast pełnią
odpowiednio zaprojektowane plany gospodarcze uwzględniające zieleń jako przestrzeń publiczną. Obecnie władze
państwa coraz większą uwagę poświęcają zagospodarowaniu przestrzennemu, ze szczególnym uwzględnieniem
w planach zagospodarowania przestrzennego terenów
zielonych. Tereny te wymagają odpowiedzialnego zarządzania i umiejscowienia ich w projekcie. Skutkuje to tym,
że zarządzanie terenami zieleni miejskiej jest zagadnieniem
kompleksowym. Plany zagospodarowania przestrzennego
mogą uwzględniać stworzenie nowej zieleni, przywrócenie
zniszczonej zieleni już istniejącej lub wykorzystanie terenów zdegradowanych. „Miejskie tereny zieleni bezspornie
klasyfikowane są jako istotny element systemu przestrzeni
publicznych miasta. Parki i skwery wymieniane są na równi z placami i ulicami, jako strategiczny czynnik wyposażenia miasta w ogólnodostępne obszary dla zebrań i szeroko pojmowanej rekreacji, i innych przejawów aktywności
mieszkańców miasta” (Sutkowska 2006: 186). „Człowiek
jest immanentną częścią przyrody. Nie można rozpatrywać
środowiska naturalnego w oderwaniu od człowieka. Istnieje
sprzężenie zwrotne między oddziaływaniem człowieka na
przyrodę, na środowisko naturalne a oddziaływaniem tegoż

środowiska na człowieka” (Sajdok 1990: 126).
Przez tereny zieleni miejskiej należy rozumieć „zespoły roślinności spełniające cele wypoczynkowe, zdrowotne
i estetyczne, a w szczególności: parki, zieleńce, zieleń na
placach, ulicach, zieleń izolacyjna i pracownicze ogrody
działkowe” (Ustawa o ochronie i kształtowaniu... 1980).
Natomiast zgodnie z definicją zawartą w ustawie o ochronie przyrody, tereny zieleni to „tereny wraz z infrastrukturą
techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi,
pokryte roślinnością, znajdujące się w granicach wsi o zwartej zabudowie lub miast, pełniące funkcje estetyczne, rekreacyjne, zdrowotne lub osłonowe, a w szczególności
parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne,
zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe oraz cmentarze,
a także zieleń towarzyszącą ulicom, placom, zabytkowym
fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom oraz
obiektom kolejowym i przemysłowym” (Ustawa o ochronie
przyrody 2004). Zgodnie z tą definicją, zieleń pełni cztery
główne funkcje: estetyczne, rekreacyjne, zdrowotne lub
osłonowe oraz jest widoczny podział na ogólnodostępne,
jak i o dostępie ograniczonym. Z obu definicji wynika, że
tereny zieleni stanowią jeden z elementów układu przestrzeni miejskiej niezbędny dla prawidłowego rozwoju
człowieka i pełnią funkcję wypoczynkową, estetyczną,
osłonową i zdrowotną. Natomiast przestrzeń publiczna
to „obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający
nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego
położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, określony
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy” (Ustawa o planowaniu... 2003).
Z powyższej definicji wynika, że przestrzeń publiczna ma
również za zadanie pozytywnie oddziaływać na życie mieszkańców uwzględniając ich miejsce zamieszkania. Dlatego
istotny jest odpowiednio zaprojektowany plan zagospodarowania przestrzennego uwzględniający jak największy
obszar zieleni, gdyż zrealizowany wpływa na przestrzeń
i społeczeństwo. Z przeprowadzonej analizy definicji dotyczących terenów zieleni i przestrzeni publicznej można
stwierdzić, że zieleń miejska jest istotnym elementem
w przestrzeni publicznej oraz życiu człowieka. Ponadto oddziałuje pozytywnie na wizerunek miejsca zamieszkania, jak
również na zdrowie ludzi. Zieleń miejska pełni sporo istotnych funkcji w przestrzeni publicznej. Poza tym kształtuje
estetykę miejską, minimalizuje uciążliwości życia w mieście
oraz wiele innych funkcji niezbędnych dla prawidłowego
rozwoju człowieka oraz funkcjonowania środowiska przyrodniczego.

49

Rynek – Społeczeństwo – Kultura | nr 1/2014

Rodzaje terenów zieleni
Tereny zieleni dzielą się ze względu na pełnione funkcje
oraz dostępność użytkowania. Tereny zieleni w przestrzeni publicznej, uwzględniając ich dostępność użytkowania,
mogą być ogólnodostępne, z ograniczoną dostępnością
oraz zamknięte. Tereny ogólnodostępne to przede wszystkim parki, zieleńce, bulwary, lasy komunalne. Natomiast
ogólnodostępne, ale o specjalnym przeznaczeniu, to
ogrody botaniczne i zoologiczne, natomiast zamknięte, to
ogrody działkowe, zieleń prywatna. Ponadto dzieli się je
również pod względem tworzenia, tzn. czy jest naturalna
czy zaprojektowana i utrzymywana. Do naturalnej zieleni
zaliczane są lasy, łąki, zieleń przy zbiornikach wodnych oraz
izolacyjna. Natomiast do zieleni zaprojektowanej wlicza się
zieleńce, parki, zieleń uliczną, cmentarze, ogródki działkowe, trawniki, klomby, bulwary. Natomiast zgodnie z innym
podziałem, tereny zieleni w mieście podzielone zostały na
pięć głównych kategorii, a te kategorie na podkategorie
zgodnie z pełnionymi funkcjami i zadaniami (Pokorski, Siwiec 1998). Są nimi:
• tereny zieleni otwarte do wypoczynku biernego i czynnego, a w tej kategorii mieszczą się: parki spacerowo
-wypoczynkowe, parki ludowe, zieleńce, bulwary i promenady;
• tereny zieleni specjalnego przeznaczenia, a w tym:
pasy zieleni izolacyjnej, zieleń towarzysząca komunikacji, ogrody dydaktyczne, pracownicze ogrody działkowe, cmentarze, parki i ogrody zabytkowe;
• tereny zieleni towarzyszące różnym obiektom, zalicza
się do nich: zieleń towarzysząca zabudowie osiedlowej
i indywidualnej, towarzysząca obiektom usług kulturalno-społecznych, towarzysząca obiektom usługowo
-handlowym i przemysłowym, towarzysząca obiektom
usług gospodarczych bądź usług technicznych;
• tereny gospodarki ogrodniczej, rolnej i leśnej, do których wlicza się: gospodarstwa ogrodnicze oraz szkółki
drzew i krzewów ozdobnych, gospodarstwa produkcyjne, gospodarstwa rolniczo-hodowlane lub lasy produkcyjne;
• tereny zieleni wypoczynkowo-wycieczkowe i turystyczne, a wlicza się do nich: bazy i ośrodki wypoczynkowe
lądowe, przyleśne i przywodne oraz lasy komunalne
tzn. parki leśne.
Zgodnie z takim podziałem każdy z wyżej wymienionych rodzajów zieleni spełnia określone zadania w mieście.
Istotnym jest, aby istniała odpowiednia ilość terenów zieleni w stosunku do ilości mieszkańców w danym mieście.
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Natomiast inny podział (Łukasiewicz, Łukasiewicz 2006) ze
względu na funkcje i zadania zieleni miejskiej to:
• tereny zielni ogólnodostępnej – otwartej, a wlicza się
do niej: parki miejskie, centralne, dzielnicowe, kultury
i wypoczynku, zieleńce, zieleń publiczna, zieleń towarzysząca komunikacji miejskiej, promenady, bulwary,
lasy komunalne, podmiejskie, izolacyjne, pasy przeciwwiatrowe;
• tereny zieleni o ograniczonej dostępności, do których
zalicza się: ogrody botaniczne, zoologiczne, etnograficzne, działkowe, cmentarze (wyznaniowe, historyczne), parki i ogrody zabytkowe;
• tereny zielni towarzyszącej, do której wlicza się: zieleń
osiedlową, przedogródki, ogród za domem, place gier
i zabaw, zieleń przy żłobkach i przedszkolach, szkołach
podstawowych i średnich, przy wyższych uczelniach,
zieleń towarzysząca obiektom kulturalno-społecznym,
budynkom administracji państwowej, centralnej i terenowej;
• tereny produkcyjne;
• tereny zieleni wycieczkowo-wypoczynkowej, a w tym
ośrodki wypoczynkowe, parki narodowe i krajobrazowe;
• tereny agroturystyczne.
Z powyższego wynika, że podział terenów zieleni jest
ściśle powiązany z funkcjami, jakie pełnią na danym obszarze. Dlatego ważne jest prawidłowe rozplanowanie zieleni
w mieście pod względem różnorodności biologicznej. Jak
również pod względem powierzchni oraz samego rodzaju
zieleni w danym miejscu, aby jak najlepiej mogły spełniać
swoje funkcje. Tereny zieleni otwartej umożliwiają każdemu człowiekowi spędzanie czasu wolnego w każdej wolnej
chwili, w przeciwieństwie do terenów zieleni o ograniczonej dostępności, z których nie każdy już może korzystać,
ponieważ obowiązują godziny dostępu oraz mają one określone przeznaczenie. Ważne znaczenie mają również tereny
zieleni przy obiektach budowlanych, gdzie można przysiąść,
odpocząć, pomyśleć. Oprócz wymienionych terenów zielni,
powstaje w Polsce zieleń w nietypowych dotychczas miejscach. Spowodowane jest to tym, że ludzie pragną relaksować się wśród przyrody, zielni. Powstają zielone tarasy
na balkonach, ogrody na dachach budynków, autobusach.
Zdjęcia 1, 2 oraz 3 przedstawiają zieleń wykonaną w takich
miejscach.
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Zdjęcie 1. Zieleń na dachu autobusu

Źródło: Zielone dachy miejskich autobusów, (2010) http://
gardenblog.pl/zielone-dachy-miejskich-autobusow/ [3.10.2013].
Zdjęcie 2. Zieleń wykonana na balkonie

Źródło: Alyson Hurt from Alexandria, Va., USA, (2013) http://
www.optigruen.pl/ [3.10.2013].
Zdjęcie 3. Zieleń wykonana na dachu budynku

Źródło: Alyson Hurt from Alexandria, Va., USA, (2013) http://
www.optigruen.pl/ [3.10.2013].

Analiza badań dotyczących postrzegania
terenów zieleni przez społeczeństwo
Na podstawie powyższego podziału terenów zieleni
pod względem ich dostępności można określić jakie funkcje spełniają w przestrzeni publicznej. Badania dowodzą,
że tereny zieleni oraz ich wielkość „ma zasadniczy wpływ
na jakość życia mieszkańców. Warto zatem omówić dziewięć obszarów wpływu zieleni na człowieka, z zachowaniem podziału na ogólny stan zdrowia i aktywność fizyczną, redukcję stresu, rekonwalescencję po zabiegach
operacyjnych i w czasie choroby, tolerancję wobec bólu,
zmęczenie psychiczne i poprawę koncentracji” (Kosmala,
Błaszczyk 2012). Wskazuje to, że tereny zieleni miejskiej
pełnią wiele ważnych funkcji dla mieszkańców miast oraz
wpływają bezpośrednio i pośrednio na ich życie. Obecnie
ludzie żyją w ciągłym pośpiechu, co przyczynia się do życia
w ciągłym stresie, nerwic, depresji. Dlatego dla ludzi bardzo
ważny jest odpoczynek, relaks, rekreacja i miejsca umożliwiające spędzanie czasu wolnego w ten sposób. Zgodnie
z wynikami Raportu Husqvarna dotyczącymi postrzegania
zieleni miejskiej przez społeczność polską, to 1/3 respondentów twierdzi, że w ciągu 10 najbliższych lat obszary
terenów zieleni ulegną zmniejszeniu w miastach, kolejna
1/3 respondentów czuje, że stanie się to szybciej, a kolejna
część respondentów uważa, że tereny zieleni nie ulegną pomniejszeniu. I tak 51% respondentów chciałoby, aby w miastach było więcej zielonych terenów, 56% respondentów
twierdzi, że brakuje ścieżek rowerowych. Natomiast 54%
respondentów jest zadowolonych z miejskich parków i terenów rekreacyjnych. Na pytanie dlaczego odwiedzają tereny zieleni respondenci z Polski wymienili na pierwszym
miejscu spacer, następnie relaks, spokój i ciszę, złapanie
świeżego oddechu oraz ucieczka przed stresem miejskim.
Procentowo odpowiedzi respondentów przedstawiają się
następująco: 53% spaceruje, 46% korzysta z zieleni dla relaksu, 43% ceni spokój i ciszę, natomiast 42% łapie świeży oddech, pozbycie się stresu wskazało 36%. Natomiast
40% respondentów uważa tereny zieleni za istotną część
struktury miasta oraz za czynnik pozytywnie wpływający na
wizerunek miasta, a 74% jest gotowych zapłacić więcej za
mieszkanie w zielonej okolicy (Global Garden Report 2012).
Raport ten potwierdza fakt, że zieleń miejska jest ważnym
czynnikiem wpływającym na postrzeganie miast przez jego
mieszkańców, turystów czy inwestorów. Kolejne badania
przeprowadzone na temat zieleni potwierdzają, że „tereny
zieleni, obok obszarów historycznych (zabytkowych, starych miast) należą do ulubionych miejsc w każdym mieście.
O dużej atrakcyjności parków świadczą także badania opinii
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mieszkańców peryferyjnych osiedli. Są oni skłonni wybrać
się na drugi koniec miasta, aby spędzać wolny czas w parkach. Wiadomo, że parki i inne tereny zieleni znajdują się
zawsze w czołówce tzw. miejsc magicznych, szczególnych,
otoczonych aurą tajemniczości i niezwykłości” (Kosmala,
Błaszczyk 2012).

Funkcje terenów zieleni
W definicjach ustaw o ochronie przyrody, oraz o ochronie i kształtowaniu środowiska, tereny zieleni połączone są
wspólnymi elementami, a są nimi funkcje oraz rodzaje tych
terenów. Zgodnie z tym, tereny zieleni pełnią funkcje rekreacyjne, ekologiczne, wypoczynkowe, zdrowotne. Natomiast
Aleksander Łukasiewicz i Szymon Łukasiewicz (2006: 13-19)
wyróżniają takie role, jak: wpływ na klimat miejski i hałas,
biologiczną, społeczno-wychowawczą, estetyczną i gospodarczą. Dokonując klasyfikacji terenów zieleni oraz analizy
definicji można przyjąć, że najważniejsze funkcje terenów
zieleni w przestrzeni publicznej to: rekreacyjno-wypoczynkowa, ekologiczno-ochronna, zdrowotna, estetyczna, dydaktyczna.
Funkcję rekreacyjno-wypoczynkową pełnią przede
wszystkim parki, promenady, bulwary, lasy, ogrody, zieleń
towarzysząca, które są ogólnodostępne. Tego typu zieleń
umożliwia uprawianie sportu, spotkania towarzyskie, wycieczki, spędzanie czasu w samotności na łonie natury, jak
i z rodziną czy znajomymi. Umożliwia wypoczynek czynny
lub bierny. Umożliwia uprawianie sportów, spacerowanie
alejami, spędzanie czasu w sposób bierny na ławce czy
kocu relaksując się przy książce czy w każdy inny sposób.
W ostatnim czasie, ludzie po zabieganym dniu pragną zrelaksować się wśród zieleni, blisko domu, dlatego na popularności zyskują zielone dachy i tarasy oraz inne miejsca
z możliwością wykonania własnego kąta przyrodniczego.
„Zielone dachy to nowa jakość w światowej architekturze miast. Roślinność na dachach, tarasach, parkingach,
garażach jest zjawiskiem rozpowszechnionym w Europie
Zachodniej i w USA. W Polsce zielone dachy rozpoczynają
swój rozkwit” (Badanie preferencji potencjalnych użytkowników... 2009). Ponadto „zielone dachy mają bardzo dużo
zalet, np. zmniejszają hałas uliczny, wytwarzają tlen, regulują wilgotność powietrza, spełniają funkcję rekreacyjną”
(Badanie preferencji potencjalnych użytkowników... 2009).
Zielone dachy zapewniają wypoczynek, a zapotrzebowanie
na nie świadczy o potrzebie kontaktu człowieka z naturą.
„Coraz więcej osób chce mieć własny „kawałek” zieleni.
Ci, którzy nie mają działek, starają się zagospodarować
dachy, balkony i tarasy tak, żeby mieć namiastkę przebywania wśród przyrody” (Zielony taras, na dachu... 2011),
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co przedstawia zdjęcie 4. Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami „kupnem mieszkania w bloku z zielonym dachem
zainteresowanych jest 65% respondentów, 29% raczej
zdecydowałoby się na zakup takiego mieszkania, zaledwie
3% ankietowanych nie chciałoby kupić takiego mieszkania,
i 3% badanych raczej nie byłoby zainteresowanych kupnem
takiego mieszkania. Taki procentowy rozkład odpowiedzi
może świadczyć o tym, że ankietowanym brakuje zieleni
w miastach i dlatego chcieliby kupić mieszkanie w bloku
z zielonym dachem” (Badanie preferencji potencjalnych
użytkowników... 2009). W Polsce przykładem zielonego
dachu może być wykonany dach warszawskiego Centrum
Nauki Kopernik (zdjęcie 5).
Zdjęcie 4. Zieleń na dachu

Źródło: Zielony taras, na dachu możemy posadzić trawę,
kwiaty, małe krzewy lub drzewka, (2011) http://www.mmlublin.
pl/371848/2011/5/26/zielony-taras-na-dachu-mozemy-posadzic-trawe-kwiaty-male-krzewy-lub-drzewka?category=magazyn
[25.06.2011].
Zdjęcie 5. Dach warszawskiego Centrum Nauki Kopernik

Źródło: Zielone dachy w Polsce, (2010) http://gardenblog.pl/
zielone-dachy-w-polsce/2010 [29.09.2013].

Ponadto „wiele badań potwierdza korzystny wpływ
zielonych terenów rekreacyjnych na zdrowie mieszkańców
miast, na wyższy poziom ich aktywności fizycznej i szybszą

Agnieszka Chojecka – Znaczenie terenów zielonych...

zdolność do relaksowania się. Tereny zielone są dobrą alternatywą dla tras samochodowych tworząc ciągi przemieszczania się na terenie miasta (pieszo, na rowerach, rolkach),
tzw. korytarze ruchu niezmotoryzowanego” (Czachowska
2013). Kolejnym nowatorskim pomysłem spędzania czasu
w sposób wypoczynkowy w otoczeniu zieleni jest wykorzystanie zieleni pod prysznicem. Twórcami tego projektu są
Jun Yasumoto, Vincent Vandenbrouk, Olivier Pigasse, i Alban Le Henry (zdjęcie 6).
Zdjęcie 6. Zieleń pod prysznicem

Żródło: Mini ekosystem w łazience, (2010) http://gardenblog.
pl/mini-ekosystem-w-lazience/ [20.09.2013].

Funkcja ekologiczno-ochronna terenów zieleni polega
na obniżaniu zanieczyszczeń w środowisku, chroni przed
hałasem, poprawia jakość wdychanego powietrza, a tym
samym wpływa na zdrowie mieszkańców aglomeracji miejskich. Zieleń tłumi hałas, zimniejsza zanieczyszczenia w powietrzu przede wszystkim przy szlakach komunikacyjnych.
Zieleń pochłania wytwarzane zanieczyszczenia i wydziela fitoncydy. Dlatego ważny jest odpowiedni dobór roślinności,
gatunek i wysokość drzew pochłaniających zanieczyszczenia
i wzbogacających tlen, tak aby mogły spełniać swoją funkcję. Ponadto, zieleń chroni przed śniegiem, słońcem, pożarami, nawiewami pyłów, czy innych zanieczyszczeń. Zieleń
łagodzi klimat, gdyż „drzewa i tereny zielone obniżają temperaturę w miastach oraz mają wpływ na opady i dostępność wody w skali lokalnej i regionalnej. Dzięki drzewom
i terenom zielonym miasta zyskują czystsze powietrze –
rośliny pełnią ważną rolę w sekwestracji (wychwytywaniu
i magazynowaniu) węgla” (Czachowska 2013).
Funkcja zdrowotna zieleni polega na ochronie ludzi
przed szkodliwymi czynnikami wytwarzanymi przez miasto. Dlatego istotne jest, aby dobrze dobrać roślinność
uwzględniając miejsce, w jakim ma powstać. Zieleń chroni
mieszkańców przed dymem powstającym przy szlakach ko-

munikacyjnych, przed wiatrem oraz nadmiernym słońcem.
Wpływa również na wilgotność powietrza oraz na jakość
i wilgotność gleby, co z kolei wpływa na mikroklimat, który
jest istotny dla zdrowotności mieszkańców miast. Ponadto
poprawia stan zdrowia psychicznego i fizycznego. Tereny
zielni pełniące funkcję zdrowotną są miejscami wypoczynku
biernego i aktywnego, umożliwiają wypoczynek codzienny
oraz różną aktywność sportową, zapewniają kontakt z naturą, zapewniają odprężanie psychiczne po całym dniu pracy, co ma również olbrzymie znaczenie dla zdrowia mieszkańców miast. Sprzyjają utrzymywaniu i pogłębianiu więzi
rodzinnych, gdyż dają możliwość na swoim terenie zabawy z dziećmi, spotkań rodzinnych, wycieczek rodzinnych.
Jednocześnie sprzyjają nawiązywaniu relacji społecznych
poprzez kontakt z innymi ludźmi. Zieleń wpływa na stan
zdrowia psychicznego oraz fizycznego, a tym samym pełni
funkcję zdrowotną.
Funkcja estetyczna polega głównie na nadaniu miastu
specyficznego charakteru. Dobrze zaplanowana zieleń podkreśla architekturę danego miejsca oraz jest dopełnieniem
całokształtu danego terenu. Jak już wspomniałam wyżej,
w obecnych czasach atrakcyjne stają się ogrody na tarasach, ogrody przy mieszkaniach znajdujących się na parterach budynków, ogrody na balkonach i w innych miejscach
umożliwiających ich wykonanie. Dzieje się tak dlatego, że
ludzie nie mają czasu wyjść po pracy relaksować się wśród
przyrody, a każdy pragnie choć chwilę spędzić wśród zieleni, gdzie może się odprężyć. Ogrody w takowych miejscach
poprawiają wizerunek danego obiektu oraz wpływają na
jego atrakcyjność. Ponadto wraz z porami roku zieleń zmienia swój wygląd, co tylko urozmaica wygląd danego terenu.
Funkcja estetyczna zieleni polega również na zasłanianiu
elementów nieatrakcyjnych i nieciekawych. I tak na przykład, zieleń przeznaczona do obniżania hałasu „podnosi estetykę już istniejących ekranów akustycznych” (Czachowska
2013). Natomiast pnącza na budynkach zasłaniają nieciekawą architekturę i ozdabiają miejsca pełniąc w ten sposób
funkcję estetyczną.
Funkcję dydaktyczną pełnią przede wszystkim ogrody
botaniczne, zoologiczne i etnograficzne. Ponadto ogrody
zabytkowe, cmentarze wojenne czy pamiątkowe również
pełnią funkcję dydaktyczną. Kontakt człowieka z naturą
uczy go szacunku dla zieleni. Zieleń w mieście jest wykorzystywana do prowadzenia edukacji, zarówno przyrodniczej,
jak i ekologicznej, poprzez prezentacje ekosystemów i poszczególnych gatunków. Ponadto zieleń umożliwia prowadzenie prac naukowych w postaci badań nad roślinnością
i innych badań naukowych i przez to pełni również funkcję
dydaktyczną.
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zielni przez jej użytkowników, właścicieli oraz władze miasta. Stanowi ona enklawę spokoju dla mieszkańców miast
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Wywiad

Wywiad
Konferencje naukowe z cyklu RSK
Wywiad z Izabelą Skorupą
– prezesem Agencji Managerskiej VIP for You
Co takiego wyróżnia organizowane przez Państwa
konferencje na tle innych, podobnych przedsięwzięć?
Oczywiście interdyscyplinarność oraz wzajemne uczenie się od siebie ludzi badających często te same zjawiska,
niemniej jednak z różnych perspektyw teoretycznych, metodologicznych i nauk jak ekonomia, prawo, socjologia,
nauki o polityce, antropologia kulturowa czy pedagogika
i psychologia. Ponadto ideą jest również wymiana myśli pomiędzy światem nauki i światem praktyki. Jest to szczególnie ważne w dzisiejszej rzeczywistości, gdy naukowcy wielokrotnie współpracują bądź współuczestniczą w środowisku
praktyki. To wydawałoby się oczywiste podejście do obszaru, w którym się poruszamy, czyli rynku, społeczeństwa
i kultury. Okazuje się, że ta właśnie interdyscyplinarność
i otwarcie na wiele aspektów jest niezwykle interesującym
polem dla przedstawicieli różnych nauk badających te same
zjawiska, jednak z odmiennych perspektyw. Choć metodologia nauk ma ogólne, wspólne założenia, to odmienność
szkół i tradycji badawczych w ramach poszczególnych nauk
stanowi o bogactwie intelektualnej dyskusji i owocach
w postaci przemyśleń.
Dodatkowym wyróżnikiem jest chęć współpracy z młodymi badaczami, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki
w polskim środowisku naukowym, doktorantami studiów
stacjonarnych i zaocznych, doświadczonymi badaczami oraz
praktykami, dzięki którym możemy stworzyć prawdziwą
platformę wymiany myśli i doświadczeń.
Czy kolejne edycje są planowane? Ich zakres tematyczny oscyluje w okól tych samych zagadnień?
W 2012 roku odbyła się w Opolu I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Rynek – Społeczeństwo – Kultura”, która zgromadziła przede wszystkim młodych badaczy
zjawisk rynkowych, gospodarczych, kulturowych i społecznych, z różnych ośrodków uniwersyteckich Polski, realizujących swoje projekty badawcze w sposób interdyscyplinarny.
Od tego czasu, każdego roku odbywają się konferencje RSK.
Cieszymy się, że stanowią forum nie tylko wymiany wiedzy
na temat relacji pomiędzy gospodarką, kulturą i społeczeństwem, ale również są okazją do budowania nieformalnych
relacji pomiędzy młodymi badaczami oraz praktykami, zainteresowanymi interdyscyplinarnymi tematami łączącymi

problematykę gospodarki, rynku, kultury i szeroko rozumianych kwestii społecznych.
Przykładamy szczególną uwagę, by każda kolejna edycja obejmowała kolejne, najciekawsze naszym zdaniem
problemy i obszary wiedzy oraz trendy. Temat jest niewyczerpany, a dotychczas odbyte konferencje obejmowały
badania i zagadnienia m.in. z zakresu: edukacji, przedsiębiorczości, Unii Europejskiej, e-gospodarki e-biznesu,
e-handlu, e-przedsięwzięć, e-marketingu, leasingu, marketingu politycznego, bezrobocia, urynkowienia, kupna
i sprzedaży, wyzwań nowych technologii, Uniwersytetów
wobec gospodarki, ekonomiki i finansów małych przedsiębiorstw, monopolu, jakości pracy, prawa i ochrony konsumentów, społecznej odpowiedzialności biznesu, organizacji
pozarządowych, inwestycji społecznych, nowego pokolenia,
wolności słowa, farmakoekonomiki, problemów wielkich
miast, ale także ezoteryki, pisarstwa fantastycznego, sztuki
i mediów czy rodziny i szczęścia jednostki.
Można powiedzieć, że każdy znajdzie coś dla siebie?
Tak, na tym polega nasza idea interdyscyplinarności.
Ukazaniu przez przedstawicieli z różnych ośrodków naukowych i praktyków bardzo często tego samego problemu
z innej perspektywy naukowej, teoretycznej bądź metodologicznej. Tematów, które współistnieją ze sobą, a ich
przedstawienie może przyczynić się do rozwoju nowej
myśli. Wszyscy poddajemy się dyktatowi rynku w różnych
sferach życia. Zmiany współczesnych technologii, procesy
gospodarcze o charakterze globalnym, kwestie polityki finansowej, ale i lokalnej, to nieliczne tylko przykłady tego
rodzaju zjawisk. Przedstawienie i analizy powyższych kwestii w sposób interdyscyplinarny przez ekonomistów, politologów, socjologów, filologów, pedagogów, specjalistów od
zarządzania i marketingu czy prawników pokazuje wielość
podejść teoretycznych, ale jednocześnie wyzwala ożywione
dyskusje metodologiczne.
Cel pozostaje ten sam? Kiedy możemy spodziewać się
kolejnej konferencji?
Wciąż będziemy szli w kierunku, który przyświecał nam
od samego początku – stworzenia platformy, która pozwoli
uczestnikom na swobodną wymianę myśli, wyników badań,
refleksji oraz spostrzeżeń, które nie tylko stanowią przedmiot zainteresowań badawczych, ale również mają istotne
znaczenie o charakterze praktycznym.
Zapraszamy na naszą stronę internetową oraz na Facebooka, gdzie znajdują się najnowsze informacje na temat
naszych planów związanych z organizacją IV i kolejnych
konferencji naukowych z cyklu „Rynek – Społeczeństwo –
Kultura”.
Dziękujemy za rozmowę.
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