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Słowo wstępne

Kultura pod koniec XX wieku stała się jednym z elementów wyjaśniających procesy gospodarcze 

i zjawiska ekonomiczne. Wiązało się to z tzw. „zwrotem kulturowym” w naukach społecznych, kiedy 

to na fali poszukiwań przyczyn różnego rodzaju zjawisk, uświadomiono sobie rolę zjawisk kulturo-

wych i jej relację do innego rodzaju zjawisk. Odwołano się w tym przypadku bezpośrednio do analiz 

Maxa Webera poszukującego wyjaśnień zjawisk gospodarczych w czynnikach kulturowych czy nawet 

cywilizacyjnych dotyczących szerokich kręgów wartości, religii czy wzorów zachowań. Perspektywa 

ta jest do dnia dzisiejszego obecna w wyjaśnianiu zjawisk gospodarczych oraz wykorzystana została 

w nurcie analizującym przedsiębiorstwa, czyli organizacje, poprzez pryzmat kultury, co znalazło wy-

raz w koncepcji kultury organizacyjnej.

Poniższe artykuły dotyczą relacji pomiędzy kulturą a gospodarką. Anna Zofia Kowalczyk w arty-

kule pt. „Kulturowe uwarunkowania gospodarki” dokonuje ogólnej refleksji teoretycznej na temat 

uwarunkowań gospodarki poszukując wyznaczników kulturowych w diagnozie procesów gospodar-

czych. Aleksandra Bargieł w artykule pt. „Proces podejmowania decyzji konsumenckich na rynku 

nieruchomości w kontekście uwarunkowań kulturowych i gospodarczych” ukazuje amerykańskie 

i europejskie zróżnicowania kulturowe, które decydują o sytuacji na rynkach, w tym przypadku na 

rynku nieruchomości. Katarzyna Hełpa-Liszkowska w swoim artykule zatytułowanym „Różne płasz-

czyzny udziału kultury lokalnej w procesie stymulowania rozwoju regionów i budowania ich przewag 

konkurencyjnych” zajmuje się problematyką kultury lokalnej czy regionalnej i jej wykorzystania do 

budowania pozycji regionu w kontekście jego rozwoju. Artykuł ten wpisuje się w ważny współcześnie 

model neoregionalizmu wyjaśniający zjawiska społeczno-gospodarcze poprzez pryzmat czynników 

kulturowych i wykorzystujących kulturę, tradycję, do procesów stymulowania rozwoju. Katarzyna 

Sadowy w tekście „Nowa architektura dla sztuki nowoczesnej – narzędzie demokratyzacji czy uryn-

kowienie kultury?” zajmuje się urynkowieniem kultury, również często występującym zjawiskiem we 

współczesnym świecie. Ostatnie dwa artykuły odnoszą się do modelu kultury organizacyjnej. Mariola 

Wiater w tekście pt. „Kultura organizacji jako determinanta budowania przewagi konkurencyjnej” 

ukazuje model kultury organizacyjnej w kontekście budowania przewagi konkurencyjnej firmy, a Ma-

riusz Wyrostek w artykule „Wpływ kultury organizacyjnej na jakość pracy w przedsiębiorstwie” ana-

lizuje jeden z elementów kultury organizacyjnej jakim jest jakość pracy.

Zapraszamy do lektury i dyskusji
Robert Geisler
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Anna Zofia Kowalczyk, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Kulturowe uwarunkowania gospodarki
i rozwoju gospodarczego

The Cultural Aspects of the Economy 
and Economic Development

The economists unwillingly consider a culture as a possible 
indicator of economic phenomena. However lately we can ob-
serve the increased interest in analyzing the culture as an ele-
ment that influences the economic processes. The article pre-
sents and discusses cultural values (indicators) that contribute or 
hinder the economic development. The article does not exhaust 
the full spectrum of analysis of the culture and economy relation-
ships. However it tries to show that present economy and econo-
mic development are tightly connected with the cultural aspects, 
and that some cultural patterns contribute to the development 
while others hinder the economical development.

Ekonomiści dość niechętnie polegają na kulturze jako moż-
liwym wyznaczniku zjawisk ekonomicznych. W ostatnich latach 
dostrzec jednak można zwiększone zainteresowanie badaniami 
kultury jako elementu warunkującego przebieg procesów gospo-
darczych. W artykule przedstawione i omówione zostaną wartości 
(czynniki) kulturowe sprzyjające oraz sprzeciwiające się rozwojowi 
gospodarczemu. Artykuł nie wyczerpuje pełnego spektrum moż-
liwości analizy związków kultury i gospodarki, jest jednak próbą 
pokazania, że współcześnie gospodarka oraz rozwój gospodarczy 
są mocno skorelowane z uwarunkowaniami kulturowymi i że 
pewne wzorce kulturowe są prorozwojowe, a inne hamują roz-
wój gospodarczy.
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„Człowiek rozwijając kulturę oswoił siebie samego 
i w trakcie tego procesu wytworzył całą nową serię światów, 
z których jeden różni się od drugiego”.

E. Hall

Wstęp

Ekonomiści dość niechętnie polegają na kulturze jako 
możliwym wyznaczniku zjawisk ekonomicznych. W ostat-
nich latach dostrzec jednak można zwiększone zaintere-
sowanie badaniami kultury jako elementu warunkującego 
przebieg procesów gospodarczych. Idea mówiąca, że kultura 
jest istotnym czynnikiem wpływającym na gospodarkę oraz 
jej rozwój nie jest nowa i została zaprezentowana już w 1905 
roku przez Maxa Webera (Weber 1994) w jego głośnym 
dziele zatytułowanym: „Etyka protestancka a duch kapitali-
zmu”. Weber ukazał w jaki sposób etyka protestancka przy-
czyniła się do rozkwitu kapitalizmu. Zdaniem autora prote-
stantyzm dokonał tego  przez określenie i usankcjonowanie 
zasad etycznych codziennego postępowania, które sprzyjały 
sukcesowi w interesach. Zdaniem Webera protestantyzm, 
a dokładniej jego kalwińskie odgałęzienie, zawdzięczał swój 
wyjątkowy wpływ doktrynie predestynacji, zgodnie z któ-
rą zbawienie nie zależy od wiary czy uczynków, lecz zostało 
z góry ustalone i zmiana losu nie jest możliwa. Według kal-
winizmu jednak dobroć i prawe postępowanie stanowi wia-

rygodną oznakę namaszczenia. Silna wiara w predestynację 
nie utrzymywała się dłużej niż dwa pokolenia, jednak została 
przekształcona w świecki kodeks postępowania, w skład któ-
rego weszły między innymi pracowitość, uczciwość, powaga, 
oszczędność czasu i pieniędzy.

D. Kahneman, laureat Nagrody Nobla z 2002 r., za-
mienił irracjonalność ekonomiczną przewidywań gospo-
darczych na ich racjonalność psychologiczną. Autor zapre-
zentował tezę mówiącą, że w decyzjach gospodarczych 
występują prawidłowości, które z ekonomią nie mają nic 
wspólnego, są z jej punktu widzenia nieracjonalne i nie-
przewidywalne na podstawie jej teorii. Konkluzję Kahne-
mana można sprowadzić na zachowania, które są zdetermi-
nowane przez prawa ich dotyczące. W tych prawach spory 
udział ma właśnie kultura, ponieważ dostarcza wzorców 
oraz systemów wartości. Do motywacji uzasadnienia za-
chowań podmiotów gospodarczych, oprócz biologii, czy 
psychologii, zaliczyć więc można również kulturę. Dowo-
dem dostrzegania czynników pozaekonomicznych mających 
wpływ na gospodarkę jest także znana zasada konwergencji 
ekonomisty G. Sachsa, mówiąca, że kraje mniej rozwinię-
te mogą nadrobić dystans do bardziej rozwiniętych dzięki 
jednoczesnemu wdrożeniu środków gospodarczych, poli-
tycznych i społecznych. W obu ostatnich tkwią explicite ele-
menty kultury. Myśl ta nie jest nowa, ponieważ o związkach 
ekonomii, etyki i polityki mówili już Platon i jego kontynu-
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ator – Arystoteles, podejmując próby zharmonizowania 
tych czynników. Próbami takimi są teoria sprawiedliwości 
Platona i koncepcja wspólnoty politycznej Arystotelesa (Ja-
siński 2007: 24).

Wiele lat później także David Landes w rozważaniach 
nad znaczeniem kultury doszedł do wniosku, że Max Weber 
miał rację. Autor stwierdza, że: „studiując historię rozwoju 
gospodarczego, nie sposób oprzeć się wrażeniu, że kultura 
przesądza prawie o wszystkim” (Landes 2003: 42).

Należy tutaj zaznaczyć, że poza kulturą istnieje jeszcze 
wiele innych uwarunkowań o charakterze ekonomicznym 
wpływających na gospodarkę. Czynniki, które determinują 
rozwój gospodarczy to na przykład: stabilne warunki ma-
kroekonomiczne, przejrzyste i sprawne instytucja rządowe, 
adekwatna infrastruktura, wykształcona siła robocza, wy-
sokiej jakości system ochrony zdrowia. Zastanawiając się 
nad poziomem rozwoju gospodarczego danego narodu na-
leży wziąć pod uwagę choćby uwarunkowania klimatyczne 
oraz geograficzne i zasoby bogactw naturalnych. Większość 
państw „bogatych” leży w strefie umiarkowanej, a więk-
szość krajów najbiedniejszych położona jest w tropikach. 
Wyjątki od tej reguły skłaniają jednak do głębszych analiz 
i przemyśleń. Rosja na przykład leży na tej samej szeroko-
ści geograficznej co Kanada i rozwinięte państwa Europy 
Północnej. Niemniej jednak celem niniejszego artykułu jest 
zaprezentowanie zależności pomiędzy czynnikami kulturo-
wymi a funkcjonowaniem gospodarki. Nie ulega wątpliwo-
ści, że postawy, wartości i przekonania będące elementami 
składowymi pojęcia „kultura” wywierają istotny wpływ na 
ludzkie zachowania, rozwój cywilizacyjny a tym samym na 
gospodarkę i rozwój gospodarczy. 

Pojęcie kultury cechuje wieloznaczność niemal od sa-
mego początku jego wprowadzenia do języka. Definicje 
kultury są często rozbieżne, a nawet sprzeczne. Znaczące 
są więc słowa niemieckiego filozofa Johanna Herdera, który 
już w XVIII wieku w przedmowie do Myśli o filozofii dziejów 
napisał „Nie ma nic bardziej nieokreślonego niż słowo kul-
tura i nic bardziej zwodniczego, jak stosowanie go do całych 
ludów i całych epok” (Herder 1962: 4). Lawrence Harrison 
także zauważa wielowymiarowy charakter kultury i stwier-
dza, że: „Kultura jest trudnym tematem do rozważań, tak 
ze względów politycznych, jak i emocjonalnych. Również 
na płaszczyźnie intelektualnej nastręcza wielu problemów, 
ponieważ wymyka się łatwemu zdefiniowaniu i pomiarowi, 
a związki przyczynowo-skutkowe łączące ją z innymi zmien-
nymi, takimi jak polityka, instytucje oraz rozwój gospodar-
czy, mają charakter wielostronny” (Harrison 2003: 38).

Antonina Kłoskowska formułuje kulturę jako: „względ-
nie zintegrowaną całość obejmującą zachowania ludzi prze-
biegające według wspólnych dla zbiorowości społecznej 

wzorów wykształconych i przyswajanych w toku interakcji 
oraz zawierającą wytwory takich zachowań” (Kłoskowska  
1980: 40).

Najbardziej znaną i po dziś cytowaną definicją kultury 
jest definicja Edwarda Tylora, pochodząca z dzieła Primitive 
culture z 1871 roku: “Kultura, czyli cywilizacja, jest to złożo-
na całość, która obejmuje wiedzę, wierzenia, sztukę, moral-
ność, prawa, obyczaje oraz inne zdolności i nawyki nabyte 
przez ludzi jako członków społeczeństwa” (Sikorski  1986: 
15). Zauważyć można, że Tylor traktował zamiennie pojęcia 
“kultura” i “cywilizacja”. Inni badacze, którzy zajmowali się 
kulturą, chętnie się odwoływali do tej definicji kultury, bądź 
też ją modyfikowali. 

Powyższe definicje kultury dają obraz wieloznaczności 
tej kategorii. W niniejszym artykule autor skupia się przede 
wszystkim na tym, w jaki sposób kultura wpływa na go-
spodarkę i rozwój gospodarczy, dlatego przyjmuje za Sa-
muelem P. Huntingtonem, że kultura to wartości, postawy, 
przekonania, opinie oraz leżące u ich podstaw przeświad-
czenia powszechne wśród członków danej społeczności 
(Huntington 2003: 14).

Kultura ekonomiczna determinantą 
postępu gospodarczego

Kultura ekonomiczna jest częścią szeroko rozumianej 
kultury. Powstaje ona i zmienia się pod wpływem homo 
oeconomicus (jednostki gospodarującej), która  ją tworzy, 
utrzymuje w istnieniu, modyfikuje i przekazuje z pokolenia 
na pokolenie. Na kulturę ekonomiczną składają się dwa ele-
menty, takie jak (Gardocka 2005: 232):

• kapitał społeczny, czyli system wartości, sposób organi-
zacji życia społeczno-gospodarczego oraz nieformalne 
struktury powiązań jednostek,

• kapitał ludzki, czyli wiedza, zdolności, aspiracje, kre-
atywność, gotowość do podejmowania ryzyka.

Kultura ekonomiczna wpływa w znaczący sposób na 
rozwój kapitału ludzkiego, na potrzeby gospodarki, wpły-
wa na otoczenie, w którym zachodzą procesy ekonomicz-
ne, na normy zachowania się członków społeczności oraz 
na jakość stosunków międzyludzkich w organizacjach. Jej 
istota zawiera się w uwarunkowaniach społeczności, która 
ją kreuje. Według M. Portera kulturę ekonomiczną tworzy 
zbiór przekonań, postaw i wartości, które mają związek 
z aktywnością gospodarczą (Porter 2003: 59). Wpływ kul-
tury ekonomicznej na rozwój gospodarczy rozpatruje się 
najczęściej w dwóch wymiarach:
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• ogólnych cech kulturowych uważanych za korzystne 
(pracowitość, przedsiębiorczość),

• czynników makroekonomicznych (skłonność do oszczę-
dzania i inwestowania).

Wpływ wymienionych czynników na rozwój gospodar-
czy zależy od uwarunkowań sytuacyjnych. Te same cechy 
mogą powodować zupełnie odmienne efekty w zależności 
od społeczności i etapu, na jakim się znajduje. Dla przykła-
du w Japonii skłonność do oszczędzania przyczyniła się do 
rozwoju gospodarczego po II wojnie światowej, ale bloko-
wała wyjście z kryzysu w okresie recesji.

Istotną kwestią w rozwiązaniach na temat zależności 
gospodarki od kultury jest paradygmat produktywności. 
Zakłada on, że dobrobyt danego narodu jest pochodną 
produktywności z jaką gospodaruje on swoimi zasobami 
ludzkimi, kapitałowymi i naturalnymi oraz, że nie istnieją 
dobre i złe sektory gospodarki. Zgodnie z paradygmatem 
produktywności nie istnieją dobre i złe sektory, nie ma też 
znaczenia jaki charakter ma gospodarka danego kraju (rol-
niczy, usługowy czy wytwórczy) i coraz mniejsze znaczenie 
ma podział na przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne.  
Zwiększenie produktywności zależy od sposobu uprawia-
nia konkurencji i następuje poprzez wdrażanie zaawanso-
wanych strategii i nowoczesnych technologii. 

Na kształtowanie dobrobytu mają wpływ pewne posta-
wy, przekonania i zachowania. Zaliczają się do nich (Fryzeł 
2005: 103):

• dominujące w danym społeczeństwie poglądy na te-
mat źródeł dobrobytu,

• wiara w możliwości pomnażania majątku, które zale-
żą od potencjału twórczego i intuicji a nie od kontroli 
zasobów,

• konsekwencją takiego sposobu myślenia jest inwesto-
wanie w naukę oraz edukację i nowe technologie.

Poprzez przyjęcie paradygmatu konkurencyjności po-
jawia się wiele pozytywnych postaw i wartości. Zaczyna 
się dostrzegać zalety innowacyjności, konkurencji, odpo-
wiedzialności, wysokich standardów produkcji, a także 
konieczność inwestowania w nowe technologie i potencjał 
naukowy. Znaczenia nabiera edukacja oraz podwyższanie 
kwalifikacji, a w procesie długotrwałej i właściwie ukierun-
kowanej edukacji wytwarza się w świadomości jednostki 
głęboki poziom kultury ekonomicznej.

Od przemian w zakresie kultury ekonomicznej zależy 
poprawa szeroko pojmowanej konkurencyjności danego na-
rodu na arenie międzynarodowej oraz umocnienie postępu 
gospodarczego. Nieproduktywność ekonomiczna kultury 
nie wynika zatem z wrodzonych cech danej społeczności, 

ale z niewiedzy lub ulegania wpływom fałszywej teorii. Za-
chowania społeczne ludzi zależą bowiem w dużej mierze od 
sygnałów i bodźców tworzonych przez system gospodarczy, 
w którym żyją, a ludzkimi działaniami w sferze gospodarczej 
kierują w dużym stopniu poglądy na temat źródeł dobrobytu.

Często cechy narodowe przypisywane kulturze mają 
podłoże ekonomiczne i często trudności przysparza od-
dzielenie zachowań uwarunkowanych kulturowo od wy-
wołanych przez warunki gospodarcze. Historia oraz sytu-
acja polityczna również wywiera istotny wpływ na kulturę 
ekonomiczną odciskając na niej swoje piętno. Polityka spo-
łeczna i decyzje podejmowane w jej ramach, także mają 
duże znaczenie dla procesu kształtowania się kultury eko-
nomicznej. Rozbudowany system opiekuńczy wpływa na 
postawę ludzi wobec pracy, ich skłonność do oszczędzania 
oraz inwestowania w edukację. Wiele aspektów kultury 
ekonomicznej jest bezpośrednio lub pośrednio adapto-
wanych z gospodarki. Wyjątkiem są przekonania, postawy 
i wartości, które są pochodną decyzji moralnych czy spo-
łecznych i nie wynikają z rachunku ekonomicznego, i które 
mogą oddziaływać bezpośrednio na kulturę ekonomiczną 
danego kraju. Przykładem mogą być: nastawienie społecz-
ne do osób starszych, normy interakcji międzyludzkich, czy 
też treść nauk religijnych (Porter 2003: 74). 

Podsumowując możemy stwierdzić, że kultura eko-
nomiczna odgrywa i wciąż będzie odgrywała istotną rolę 
w procesie rozwoju gospodarczego i budowania dobrobytu. 
W dobie gospodarki globalnej kultura ekonomiczna oraz 
różnice kulturowe mogą stać się czynnikiem przewagi kon-
kurencyjnej wpływającym na kierunek rozwoju gospodar-
czego.

Kulturowa typologia rozwoju 
gospodarczego

Rozwój gospodarczy można zdefiniować jako niekoń-
czącą się sekwencję decyzji sprzyjających inwestycjom, in-
nowacjom i wolnej konkurencji podejmowanych w obliczu 
zagrożenia tendencji rozwojowych. Zgodnie z tą tezą każdy 
naród, nawet najbogatszy, w celu zapewnienia ciągłości 
procesu rozwoju gospodarczego powinien reinwestować 
środki na cele prorozwojowe, a nie przeznaczać je jedynie 
na konsumpcję, sukces procesu akumulacji nie powinien 
oznaczać jego zakończenia. Decydujący wpływ na kształto-
wanie się mentalności wywierają obowiązujące w ramach 
danej kultury wartości, pojmowane jako ten element sys-
temu symbolicznego, który służy do dokonywania wybo-
rów spośród wielu alternatyw. Tylko narody dysponujące 
systemem prorozwojowych wartości są w stanie zapewnić 
sobie długofalowy rozwój gospodarczy. Istnieją dwie ka-
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tegorie wartości: instrumentalne i wewnętrzne. Wartości 
pełnią funkcję pomostu łączącego krótko i długoterminowe 
oczekiwania (Grondona 2003: 102-103).

Wartości instrumentalne mają charakter tymczasowy,  
są postrzegane za ważne, ponieważ przynoszą bezpośred-
nie korzyści. Wszystkie wartości ekonomiczne mają charak-
ter instrumentalny – chcemy mieć pieniądze, bo zapewnia-
my sobie dzięki nim dostęp do dóbr niematerialnych typu 
dobre samopoczucie, szczęście, wolność, bezpieczeństwo. 
Z kolei owe niematerialne dobra nazywane są wartościami 
wewnętrznymi. Wartości wewnętrzne, to takie przy których 
trwamy bez względu na ewentualne zyski lub straty, nie 
mają charakteru ekonomicznego. Pomimo swojego poza-
ekonomicznego charakteru nie mogą jednak być antyeko-
nomiczne. Muszą być pozaekonomiczne i jednocześnie pro 
ekonomiczne. To one pchają ludzi do ciągłego inwestowa-
nia. Rodzi się specyficzna etyka prorozwojowa – określony 
system wartości rozpowszechniony w ramach danej kultury 
danego kraju. Wartości akceptowane lub odrzucane przez 
dany naród są zależne od kultury. Tym samym po raz ko-
lejny dochodzi się do wniosku, że rozwój gospodarczy jest 
uwarunkowany kulturowo. Ekonomia wraz z resztą nauk 
społecznych podejmują próby zidentyfikowania tych warto-
ści, które mogą sprzyjać lub utrudniać rozwój gospodarczy, 
a nawet próbują stworzyć modele kultur pro- i antyrozwo-
jowych.

Mariano Grondona wyróżnił 20 czynników kulturowych 
decydujących o tym, czy dana kultura hamuje, czy sprzyja 
rozwojowi (Grondona 2003: 105-113):

1. Religia 

• etyka protestancka (tzw. nurt faryzejski) jest źró-
dłem wartości prorozwojowych, promuje postawy 
sprzyjające rozwojowi, zarówno bogaci, jak i biedni 
dążą do poprawy sytuacji poprzez akumulację ka-
pitału i inwestycje,

• rzymski katolicyzm (tzw. nurt plebejski) propaguje 
wartości przeciwne rozwojowi, rozwój gospodar-
czy jest utrudniony, usprawiedliwia ubóstwo a bo-
gatych utożsamia z grzesznikami. 

2. Wiara w jednostkę - głównym motorem napędzającym 
rozwój gospodarczy jest praca i kreatywność poszcze-
gólnych jednostek, poczucie swobody i panowania 
nad własnym losem skłania do podejmowania ryzyka 
i przejawiania inwencji. Wiara w jednostkę, pokładanie 
nadziei w jej możliwościach stanowi jeden z elemen-
tów tworzących system wartości sprzyjający rozwojo-
wi. Brak zaufania do jednostki, rozbudowany system 
nadzoru i kontroli jest typowy dla społeczności prze-
ciwnych rozwojowi. Podporządkowanie się odgórnym 

zaleceniom powoduje, że w społeczeństwie zaczyna 
brakować świeżych pomysłów i innowacji. Bunt nato-
miast odciąga energię od konstruktywnych celów i kie-
ruje ją w stronę destrukcji. 

3. Imperatyw moralny – w kulturach prorozwojowych ist-
nieje powszechna zgodność praw i norm, które nie są 
nadmiernie wymagające i przez to możliwe do egze-
kwowania. Obligacje moralne i rzeczywistość społeczna 
idą ze sobą w parze. W kulturach antyrozwojowych ist-
nieją dwa odmienne światy: szczytne idee i najwyższe 
standardy oraz codzienna rzeczywistość pełna skrywa-
nej obłudy i powszechnej hipokryzji. Prawo jest utopij-
nym ideałem a rzeczywistość nie przystaje do żadnej 
moralności. 

4. Dwa wymiary bogactwa – w społeczeństwach proroz-
wojowych bogactwo rozumiane jest jako to, co „jeszcze 
nie istnieje”, głównym bogactwem są nierozpoczęte 
jeszcze procesy innowacji. W społeczeństwach prze-
ciwnych rozwojowi bogactwo składa się z tego, co „już 
istnieje”, to bogactwo z ziemi i jej darów. 

5. Dwa poglądy na temat konkurencji – w społeczeń-
stwach sprzyjających rozwojowi, konkurencja i współ-
zawodnictwo postrzegane jest jako podstawa zdobycia 
bogactwa i osiągnięcia doskonałości (w odniesieniu 
do gospodarki oraz innych sfer życia). Konkurencja 
sprzyja demokracji, kapitalizmowi i różnicowaniu po-
glądów. W społeczeństwach przeciwnych rozwojowi 
konkurencja jest potępiana i traktowana jako forma 
agresji, nierówności. Propagowane w zamian są soli-
darność, lojalność, współpraca. Współzawodnictwo 
akceptowane jest tylko w sporcie. W społeczeństwach 
antyrozwojowych negatywne poglądy o konkurencji 
wynikają z usankcjonowania zawiści i dążeń do utopij-
nej równości. 

6. Dwie koncepcje sprawiedliwości – w społeczeństwach 
przeciwnych rozwojowi sprawiedliwość dystrybutywna 
obejmuje teraźniejsze pokolenie – panuje tendencja do 
konsumpcji i brak tradycji oszczędzania. W społeczeń-
stwach prorozwojowych ma się na uwadze interesy 
także przyszłych pokoleń, tego typu społeczeństwa 
przywiązują większą wagę do oszczędzania. 

7. Wartość pracy – tylko w społeczeństwach prorozwo-
jowych praca cieszy się szacunkiem, duże znaczenie 
ma etyka pracy (np. kalwińska etyka pracy). W społe-
czeństwach przeciwnych rozwojowi praca nie cieszy się 
szacunkiem, przedsiębiorca i robotnik fizyczny nie mają 
dobrej opinii, a na szczycie hierarchii społecznej znaj-
dują się intelektualiści, artyści, politycy.  
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8. Rola herezji – tylko nieskrępowany dogmatami umysł 
pełen wątpliwości rodzi innowacje, które stanowią siłę 
napędową rozwoju gospodarczego. Społeczeństwa  
ortodoksyjne (jak np. były Związek Radziecki) tłumią 
wszelkie przejawy innowacyjności. Wraz z ogłoszeniem 
tezy o swobodnej interpretacji Biblii Luter stał się pio-
nierem pluralizmu intelektualnego, i to w czasach, kie-
dy herezję uważano za niewybaczalną zbrodnię.

9. Edukacja – system edukacji umożliwiający jednostce 
samodzielne docieranie do prawdy służy rozwojowi. 
Antyrozwojowy system wartości posługuje się eduka-
cją jako przekazicielem dogmatów i jest narzędziem 
do wychowywania pokolenia konformistów i wiernych 
wyznawców. 

10. Znaczenie użyteczności – rozwinięte społeczności nie 
ulegają niesprawdzalnym teoriom skupiając się na 
rzeczach weryfikowalnych i o praktycznym znaczeniu. 
W społeczeństwach przeciwnych rozwojowi, dominują 
natchnione wizje prowadzące do gospodarczej zapaści. 

11. Cnoty mniejsze – zaawansowane społeczeństwa wy-
soko cenią sobie: solidne wykonanie pracy, porządek, 
uprzejmość, punktualność. Cnoty te wpływają  na wy-
dajność ekonomiczną i harmonijność stosunków mię-
dzyludzkich. W społeczeństwach zachowawczych nie 
mają znaczenia, przegrywają w konkurencji z wielkimi 
tradycyjnymi cnotami takimi jak: miłość, sprawiedli-
wość, odwaga.

12. Wymiar czasowy – społeczeństwa zaawansowane sku-
piają swą uwagę i działania na niedalekiej przyszłości, 
bo tylko w tym przedziale czasowym można skutecznie 
planować. Cechą tradycyjnej kultury jest kult przeszło-
ści, jeśli interesują się przyszłością to tylko tą najbar-
dziej odległą.

13. Racjonalność – liczy się we współczesnym świecie, po-
nieważ pozwala określać cel, przebieg i koniec zadania, 
daje satysfakcję z dokonań. Postęp to efekt długiej serii 
niewielkich osiągnięć. Kultury przednowoczesne sku-
piały się na realizacji projektów o ogromnym rozmachu 
np. piramidy, rewolucje. W tych krajach pełno jest nie-
dokończonych dróg, zakładów przemysłowych, hoteli. 

14. Władza – oparta na prawie występuje w społeczeń-
stwach racjonalnych, a w zachowawczych władza księ-
cia, dyktatora albo państwa przypomina władzę gniew-
nego i nieprzewidywalnego boga. Nie przestrzega się 
prawa, lecz przewiduje kaprysy władcy, stąd też bierze 
się niestabilność takich społeczeństw.

15. Światopogląd – w kulturach prorozwojowych świat to 
pole do działania, stoi otworem przed osobą, która 

pragnie coś zmienić, a w antyrozwojowych świat to 
niezmierzony, niebezpieczny, nieprzewidywalny byt, 
przed którym trzeba się chronić. Jednostka w społe-
czeństwie zachowawczym miota się między fanaty-
zmem a fatalizmem.

16. Pogląd na życie - w kulturze progresywnej to my kieru-
jemy i aktywnie tworzymy życie, jesteśmy aktywnymi 
twórcami; w przeciwnej rozwojowi, z życiem trzeba się 
pogodzić, bo jest ono dane z góry. 

17. Zbawienie – wg tradycyjnego katolicyzmu to ucieczka 
z „padołu łez”, może go dostąpić tylko ten, kto oprze 
się pokusom czyhającym na drodze do lepszego świa-
ta;  wg purytańskich protestantów zbawienie zależy od 
wysiłków zmierzających do przebudowy świata. Sym-
bolem koncepcji katolickiej jest mnich a protestanckiej 
przedsiębiorca. 

18. Dwie utopie - kultury zarówno pro- i antyrozwojowe są 
swego typu utopiami mogącymi skończyć się fanaty-
zmem lub fatalizmem. W kulturze progresywnej świat 
dąży stopniowo, za sprawą kreatywności i wysiłków 
jednostek w stronę odległej utopii, a w kulturze za-
chowawczej jednostka poszukuje rychłej utopii, która 
znajduje się poza jej zasięgiem.

19. Natura optymizmu - optymistą w kulturze prorozwo-
jowej jest osoba gotowa przedsięwziąć wszelkie nie-
zbędne kroki w celu zapewnienia sobie zadawalają-
cej przyszłości, osoba przeświadczona, że jej wysiłki 
wpłyną na bieg wydarzeń. W kulturze antyrozwojowej 
to osoba wierząca, że szczęście, Bóg albo możni tego 
świata będą jej sprzyjać. 

20. Dwie wizje demokracji – kultury zachowawcze wyra-
stają z tradycji absolutyzmu, nawet jeśli przybierają 
postać ludowej demokracji nieprzewidującej żadnych 
prawnych ograniczeń ani form instytucjonalnej kon-
troli. Kultury prorozwojowe cechują się liberalną, kon-
stytucyjną demokracją, gdzie władza jest rozproszona, 
a prawo pełni funkcję nadrzędną.

Powyższa typologia jest poniekąd tworem idealnym. 
Należy mieć świadomość, że w rzeczywistości nie istnieją 
systemy zachowawcze ani prorozwojowe. Pozostaje jed-
nak faktem, że w niektórych krajach panują warunki bar-
dziej sprzyjające rozwojowi gospodarczemu niż w innych. 
Im dana społeczność znajduje się bliżej sprzyjającego ide-
ału, tym łatwiej jej będzie osiągnąć długotrwały i stabilny 
wzrost gospodarczy. Natomiast dla społeczeństwa znajdu-
jącego się bliżej zachowawczego modelu, wejście na drogę 
rozwoju ekonomicznego sprawiać będzie znacznie więcej 
problemów.
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Mentalność ekonomiczna jako
czynnik prorozwojowy 

Mentalność  ekonomiczna, obok postaw ekonomicz-
nych, czyli tych poglądów, które są czynnikami ekonomicz-
nymi – to składnik świadomości ekonomicznej. Mentalność 
stanowi ten obszar świadomości ekonomicznej, który jest 
nieuświadamiany i niezwerbalizowany, i wyraża się w ży-
wiołowych nastawieniach wobec świata. Jednostka nie zda-
je sobie w pełni sprawy z tych nastawień, gdyż ujawniają 
się one dopiero w momencie podejmowania konkretnych 
działań (Becker  1993: 22). 

Mentalność ekonomiczna jest takim sposobem inter-
pretacji otaczającego świata, który ujmuje całość poglądów 
ekonomicznych i równocześnie informuje, co stanowi oś tej 
całości. Mentalność ekonomiczna jest wynikiem całokształ-
tu socjalizacji, ale także doświadczeń jednostki i całych grup 
społecznych związanych z gospodarką, dlatego określone 
typy mentalności powstają pod wpływem sytuacji ukształ-
towanych przez różne mechanizmy regulacji gospodarczej, 
w których jednostki i grupy uczestniczyły w ciągu życia (Ko-
zek 1994).

Kultura jest czynnikiem, który w znacznym stopniu de-
terminuje zdolność danego narodu do pomyślnego rozwo-
ju, gdyż kształtuje wyobrażenia jednostek na temat ryzyka, 
gratyfikacji i dostępnych możliwości. Wartości kulturowe są 
istotne w procesie rozwoju społeczeństwa, ponieważ wpły-
wają na sposób myślenia jednostek o postępie i rozwoju 
gospodarczym. W szczególności wartości kulturowe od-
grywają tak istotną rolę, ponieważ stanowią zasady, wokół 
których organizowana jest działalność ekonomiczna, a bez 
niej postęp nie jest możliwy (Lindsay 2003: 412).

Rozwój gospodarczy zależy w dużej mierze od zmiany 
sposobu w jakim ludzie myślą o generowaniu bogactwa. 

Mowa jest tutaj o głęboko zakorzenionych postawach, prze-
konaniach i założeniach, które leżą u podstaw decyzji po-
dejmowanych przez liderów, a prowadzą do złego funkcjo-
nowania gospodarki. Problemem wydaje się być myślenie 
oparte na przewadze komparatywnej, która nie jest w sta-
nie zapewnić krajom wysokiego standardu życia. Istnieje 
potrzeba zmiany myślenia i mentalności z komparatywnej 
na konkurencyjną.

W tabeli 1. wymienione zostały niektóre wzorce my-
ślowe charakterystyczne dla przewagi komparatywnej 
i konkurencyjnej. Zestawienie to unaocznia związek między 
kulturą i konkurencyjnością ekonomiczną. Sposób, w jaki 
ludzie myślą o przedsiębiorczości, gospodarce i konkuren-
cji wpływa na charakter podejmowanych przez nich decyzji 
strategicznych, i tym samym na rozwój gospodarczy.

Lawrence Harrison  wyróżnia dziesięć wartości, postaw, 
czy też rodzajów mentalności, które odróżniają kultury po-
stępowe od kultur zachowawczych (Harrison 2003: 434-
435): 

• orientacja czasowa: kultury postępowe uwypuklają 
znaczenie przyszłości; w kulturach zachowawczych naj-
ważniejsza jest przeszłość i teraźniejszość. Orientacja 
przyszłościowa pociąga za sobą postępowy światopo-
gląd – kontrolę nad własnym przeznaczeniem, wiarę, 
że cnoty zostaną nagrodzone w życiu doczesnym, eko-
nomię o sumie dodatniej,

• w kulturach postępowych praca jest podstawą dobrego 
życia, natomiast brzemienna w kulturach zachowaw-
czych. W tych pierwszych praca tworzy strukturę co-
dziennego dnia; pracowitość, kreatywność i osiągnięcia 
są nagradzane nie tylko finansowo, lecz również sta-
nowią źródło satysfakcji i szacunku dla samego siebie.

Tabela 1. Przewaga komparatywna i przewaga konkurencyjna

Cechy antyrozwojowe Cechy prorozwojowe

Chronione rynki
Koncentrowanie uwagi na poziomie makroekonomicznym
Dostęp do liderów
Koncentrowanie uwagi na kapitale fizycznym/ finansowym
Hierarchia i sztywna organizacja
Ekonomia skali
Zależność od zagranicznych partnerów
Podejście reaktywne
Rząd jako główny planista
Redystrybucja bogactwa
Paternalizm

Globalizacja i konkurencja
Koncentrowanie uwagi na poziomie mikroekonomicznym
Produktywność na poziomie firmy
Koncentrowanie uwagi na kapitale ludzkim/wiedzy
Elastyczne, merytokratyczne organizacje
Elastyczność
Strategie migracji
Podejście proaktywne
Wspólna wizja i współdziałanie
Generowanie bogactwa
Innowacyjność

Źródło: (Lindsay 2003: 419).
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determinują one sposób wyrażania i dostrzegania proble-
mów. Liczne badania socjologiczne potwierdzają obecność 
z mniejszym lub większym natężeniem składników mental-
ności nie sprzyjającej postępowi. Zgodnie z dominującymi 
w Polsce wartościami wyprowadzonymi z tradycji katolic-
kiej i totalitarnego państwa paternalistycznego odziedziczy-
liśmy inną niż w Europie Zachodniej mentalność. Jej szcze-
gólnym znamieniem jest nacisk na oceny według kryteriów 
słuszności społecznej, które musiały się zderzyć z ostrymi 
kryteriami racjonalności ekonomicznej, narzuconymi w wy-
niku szoku transformacyjnego (Bal-Woźniak 2010: 103).

Rola kapitału społecznego i zaufania 
jako warunku osiągania dobrobytu

Zaufanie to jeden z głównych elementów wpływają-
cych na rozwój kapitału społecznego. Zdaniem Putnama 
zaufanie jest kluczowym składnikiem kapitału społeczne-
go, ponieważ napędza współpracę, której prawdopodo-
bieństwo wzrasta z poziomem zaufania w społeczeństwie 
(Putnam 1995: 258). 

Kapitał społeczny to zestaw nieformalnych wartości 
i norm etycznych wspólnych dla członków określonej gru-
py i umożliwiających im skuteczne współdziałanie. Jeżeli 
przedstawiciele danej grupy mają podstawy sądzić, że inni 
członkowie będą postępować w stosunku do nich w sposób 
uczciwy i rzetelny, to zaczną darzyć się wzajemnym zaufa-
niem. Zaufanie działa niczym smar, który zwiększa wydaj-
ność funkcjonowania każdej grupy lub instytucji (Fukuyama 
2003: 169).

Zdaniem Fukuyamy zaufanie to mechanizm oparty na 
założeniu, że innych członków danej społeczności cechuje 
uczciwe i kooperatywne zachowanie oparte na wspólnie 
wyznawanych normach. Normy te mogą obejmować głę-
boko zakorzenione wartości dotyczące Boga i sprawiedli-
wości, ale także świeckie formy regulacji, np. standardy 
obowiązujące w danej profesji lub przyjęte normy zacho-
wania (Fukuyama 1997: 38). Noblista Kenneth Arrow mó-
wiąc o zaufaniu stwierdza, że: „obecnie zaufanie ma bar-
dzo wymierną wartość pragmatyczną. Zaufanie to środek 
zmniejszający tarcie wewnątrz systemu społecznego. Jest 
to niezwykle wydajny instrument; możliwość polegania 
na słowie partnera w interesach pozwala oszczędzić wielu 
problemów. Niestety, nie jest to towar, który można łatwo 
kupić. Zaufanie oraz pokrewne wartości, takie jak lojalność 
i prawdomówność stanową przykład czegoś, co ekonomiści 
nazywają „wartościami ubocznymi” (externalities). Każda 
z tych wartości jest towarem, każda ma realną, praktyczną, 
ekonomiczną wartość; każda zwiększa wydajność systemu, 
pozwala produkować więcej dóbr. Jednak nie są to towary, 

• Oszczędność jest matką inwestycji i finansowego bez-
pieczeństwa w kulturach postępowych, i zagrożeniem 
dla „elitarnego” status quo w kulturach zachowaw-
czych, które często charakteryzują się światopoglądem 
o sumie zerowej.

• Edukacja w kulturach postępowych jest podstawą roz-
woju, w kulturach zachowawczych zaś odgrywa jedy-
nie marginalną rolę i jest zarezerwowana wyłącznie dla 
elit.

•  Kompetencja w kulturach postępowych jest konieczna 
do zmian na lepsze. W kulturach zachowawczych liczą 
się koneksje i rodzina.

• Wspólnota: w kulturach progresywnych promień iden-
tyfikacji i zaufania wykracza poza rodzinę i obejmuje 
szersze społeczeństwo. W kulturach zachowawczych 
rodzina wyznacza granice wspólnoty. Społeczeństwa 
o niewielkim promieniu identyfikacji i zaufania są bar-
dziej podatne na korupcję, unikanie podatków i nepo-
tyzm, a także mniej chętnie angażują się w filantropię.

• Kultury postępowe charakteryzują się przeważnie bar-
dziej rygorystycznym kodeksem etycznym. Wszystkie 
zaawansowane demokracje (oprócz Belgii, Tajwanu, 
Włoch i Korei Południowej) należą do grupy dwudzie-
stu pięciu najmniej skorumpowanych krajów świata 
według Instytutu Percepcji Korupcji, opracowanego 
przez Transparency International. Chile i Botswana są 
jedynymi państwami Trzeciego Świata, które pojawiają 
się w pierwszej dwudziestce.

• W kulturach postępowych sprawiedliwość i uczciwość 
są powszechnie oczekiwane w kontaktach międzyludz-
kich. W kulturach zachowawczych sprawiedliwość, po-
dobnie jak osobista kariera, zależą często od znajomo-
ści i zasobności portfela.

• W kulturach postępowych władza ciąży w stronę roz-
proszenia i struktur poziomych, podczas gdy w kultu-
rach zachowawczych – w stronę koncentracji i struktur 
pionowych. Dobrą ilustracją tej tezy może być analiza 
różnic między północą a południem Włoch dokonana 
prze Roberta Puynama w książce: Budowanie sprawnej 
demokracji.

• Sekularyzm: wpływ instytucji religijnych na życie świec-
kie jest niewielkie w kulturach postępowych i zawsze 
znaczne w kulturach zachowawczych. Pierwsze sprzy-
jają heterodoksji i różnicom zdań, w drugich królują 
ortodoksja i konformizm.

Wymienione czynniki stanowią duże uogólnienie, a rze-
czywistość kulturowego zróżnicowania jest o wiele bardziej 
skomplikowana. Wykaz wartości kulturowych wskazuje, jak 
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nieformalnych normach moralnych, bez wyraźnych struktur 
i centralnie umiejscowionych zarządów. Według Fukuyamy 
nie byłoby to możliwe bez odpowiedniego kapitału spo-
łecznego. 

Kapitał społeczny generuje korzyści wykraczające dale-
ko poza sferę gospodarczą. Jest elementem niezbędnym do 
powstania zdrowego społeczeństwa obywatelskiego (grup 
stojących między rodziną a państwem). Kapitał społeczny 
wpływa na sposób przebiegu procesów gospodarczych 
i pozarynkowej produkcji społecznej, ułatwia przezwycię-
żanie kryzysów politycznych i gospodarczych, może spowo-
dować, że kryzys stanie się przełomem, zwrotem czy szan-
są, a nie załamaniem. Zainteresowanie tematem kapitału 
społecznego wynika z jednej strony z tego, że pojęcie to 
wiąże się z funkcjonowaniem kultury, jest tworzony i prze-
kazywany za pośrednictwem mechanizmów kulturowych: 
religii, tradycji historycznej, nawyków. Na kapitał społecz-
ny wpływa system wartości. Z drugiej strony, że wiąże się 
ono z funkcjonowaniem gospodarki: koordynacja rynkowa 
istnieje m.in. dzięki dobrom wspólnym, które stanowią 
podstawę zaufania społecznego, będącego częścią kapitału 
społecznego (Jasiński 2007: 3). 

Zakończenie

Coraz więcej badaczy zajmujących się problematyką 
rozwoju gospodarczego zwraca uwagę, że obok tradycyj-
nych źródeł rozwoju gospodarki, takich jak: surowce, zaso-
by siły roboczej, kapitał czy ziemia, stoją cechy kulturowe 
społeczeństw. Rola uwarunkowań kulturowych, jako czyn-
ników ułatwiających bądź hamujących rozwój gospodarczy, 
jest coraz częściej dostrzegana we współczesnym świecie, 
w którym istotną rolę odgrywa wolny rynek i globalizacja. 
W artykule skoncentrowano się na ukazaniu związków 

których wymiana na wolnym rynku jest technicznie możli-
wa czy nawet uzasadniona” (Fukuyama 1997: 179).

Kapitał społeczny nie jest zasobem kulturowym prze-
kazywanym z pokolenia na pokolenie, jest tworzony spon-
tanicznie przez ludzi. Według Fukuyamy opiera się on na 
wspólnych wartościach, promuje współpracę, obniża koszty 
transakcji i jest podstawą budowy społeczeństwa obywa-
telskiego i demokracji. Do norm etycznych składających się 
na kapitał społeczny należą takie cechy jak: prawdomów-
ność, wywiązywanie się z obowiązków i wzajemność w sto-
sunkach z innymi. Kapitał społeczny wpływa korzystnie na 
innowacyjność i zdolność adaptacji do nowych warunków. 
Każde społeczeństwo dysponuje określonym zasobem ka-
pitału społecznego, elementem różnicującym jest stopień 
zaufania. Należy zauważyć, że umiejętność współpracy 
w społeczeństwach nie jest jednakowa. Przykładem może 
być południe Włoch, gdzie zaufanie ogranicza się do struk-
tur rodzinnych, oraz północ tego kraju, która jest zdolna do 
tworzenia społecznych organizacji. Przykładem mogą być 
także Chiny, szczególnie południowe, które są zdominowa-
ne przez firmy rodzinne, ważniejsza jest lojalność wobec 
członków rodziny niż państwa, poziom uczciwości i współ-
pracy w życiu publicznym jest niski. Konsekwencją takiej 
sytuacji jest korupcja i szerzący się nepotyzm. 

Kapitał społeczny odgrywa coraz ważniejszą rolę 
w przedsiębiorstwach. Jest ważny ze względu na rozwój 
firm i ich innowacyjność. Jest to związane z trwającymi od 
połowy ubiegłego wieku zmianami sposobu sprawowa-
nia władzy i odchodzenia od ścisłej hierarchii. Fukuyama 
zauważa, że dzięki temu powstał średni poziom kierow-
nictwa w przedsiębiorstwach i jednocześnie rośnie od-
powiedzialność kierowników. Duża część nowoczesnych 
przedsiębiorstw opiera się na outsourcingu niektórych 
swoich zadań, a jeszcze inne działają jako sieci oparte na 

Tabela 2. W jaki sposób kultura wpływa na postęp

Kultury sprzyjające postępowi Kultury zachowawcze

1. Orientacja przyszłościowa
2. Praca jako podstawa dobrego życia
3. Oszczędności jako źródło inwestycji i finansowego bezpieczeństwa
4. Edukacja jako podstawa rozwoju
5. Kompetencje jako konieczna zmian na lepsze
6. Szeroki promień identyfikacji i zaufania wykraczający poza rodzinę
7. Rygorystyczny kodeks etyczny
8. Sprawiedliwość i uczciwość w kontaktach międzyludzkich
9. Władza ukierunkowana w stronę rozproszenia i struktur poziomych
10. Niewielki wpływ instytucji religijnych na życie świeckie

1. Orientacja na przeszłość i teraźniejszość
2. Praca jest brzemieniem
3. Oszczędność zagrożeniem dla „egalitarnego” status quo
4. Marginalna rola edukacji
5. Koneksje i rodzina koniecznymi warunkami zmian na lepsze
6. Niewielki promień identyfikacji i zaufania – z rodziną wyznaczającą 
     granice wspólnoty
7. Mniej rygorystyczny kodeks etyczny
8. Sprawiedliwość, podobnie jak osobista kariera uzależniona od
    znajomości i zasobności portfela
9. Ciążenie władzy w kierunku koncentracji i struktur pionowych
10. Ortodoksyjne myślenie i konformizm, któremu sprzyjają instytucje 
      religijne

Źródło: (Harrison 2003: 434-435).
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i zależności między cechami kulturowymi narodów a ich 
rozwojem gospodarczym. Nie wszystkie procesy gospo-
darcze można wyjaśnić w kategoriach kulturowych, jednak 
we wszystkich procesach kultura ma mniejszy lub większy 
udział. 
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nieruchomości na podstawie literatury przedmiotu oraz 
określenie specyfiki podejmowania wyborów w analizo-
wanym segmencie. Praca pozwoliła na wskazanie kierunku 
możliwych zmian w analizowanym segmencie w kolejnych 
latach. 

 
Specyfika rynku nieruchomości

Rynek nieruchomości z uwagi na specyficzne właści-
wości, posiada szczególną, niepowtarzalną charakterysty-
kę. Jego cechy funkcjonalne i strukturalne, wyróżniają go 
na tle pozostałych segmentów gospodarki. Jest on ściśle 
powiązany z rynkiem kapitałowym, przede wszystkim w za-
kresie możliwości finansowania indywidualnego zakupu 
mieszkań. Rynek nieruchomości jest definiowany na wiele 
sposobów. Dostępne definicje podkreślają jego cechy cha-
rakterystyczne oraz specyfikę przedmiotu wymiany - nieru-
chomości. Określa się go m.in. jako:

• w skali krajowej - sumę wszystkich transakcji nierucho-
mości w danym kraju;

• określone typy umowy, przez które sprzedający i ku-
pujący, będący stronami umowy – spotykają się w celu 
ustalania ceny, stwarzającej warunki sprzyjające prze-
prowadzeniu wymiany przedmiotu własności (Koła-
kowski 2001: 15-20);

• ogół warunków, dzięki którym możliwy jest transfer 
praw do nieruchomości. W jego ramach zawierane są 

Aleksandra Bargieł, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Proces podejmowania decyzji konsumenckich 
na rynku nieruchomości w kontekście 
uwarunkowań kulturowych i gospodarczych

The Consumer Decisions Making Process Applicable to the Real Estate 
Market in Terms of the Cultural and Economic Aspects

The article is to present the attitudes in the real estate de-
cisions taking, and making a review of the market, social and 
cultural aspects defining the features of the Polish market. This 
article has been inspired by the identified differences in the way 
of investing in the real estate in different countries, and it is to 
present possible factors defining this reality.

Celem artykułu jest przedstawienie podejść do podejmo-
wania decyzji na rynku nieruchomości i dokonanie przeglądu 
uwarunkowań rynkowych oraz społeczno-kulturowych, wyzna-
czających cechy rynku polskiego. Inspiracją do podjęcia tego za-
gadnienia były zidentyfikowane różnice w sposobie inwestowa-
nia w nieruchomości w różnych krajach oraz chęć przedstawienia 
możliwych czynników, określających zastaną rzeczywistość.
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Wstęp

Zmieniające się uwarunkowania gospodarcze przemie-
niają rynek nieruchomości i determinują dostęp społeczeń-
stwa do tego segmentu. Aspekty mentalne i historyczne, 
w tym charakterystyczne dla polskiego społeczeństwa wzo-
ry postępowania i podejmowania decyzji, kreują również 
kształt i dynamikę rynku nieruchomości. Widoczne różnice 
w kształcie rynku nieruchomości mieszkaniowych w Pol-
sce oraz wybranych krajach (Niemcy, USA) potwierdzają 
znaczenie nie tylko indywidualnych preferencji, ale przede 
wszystkim mentalności i poziomu rozwoju gospodarczego 
danego regionu. W pracy przytoczono dane, odnoszące 
się do kształtu rynku nieruchomości w wybranych krajach. 
Podjęto próbę wskazania różnic w modelu podejmowa-
nia decyzji o zakupie nieruchomości zidentyfikowanych 
w Polsce, Niemczech i w Stanach Zjednoczonych Amery-
ki Północnej. Przytoczone zostały argumenty stanowiące 
o znaczeniu i sile uwarunkowań historyczno-kulturowych  
oraz gospodarczych w procesie kreowana się rynku nieru-
chomości w Polsce. 

Celem niniejszego artykułu jest prezentacja najbardziej 
charakterystycznych cech, wyróżniających decyzje podej-
mowane na rynku nieruchomości oraz przedstawienie 
różnic społecznych i gospodarczych zauważalnych w wy-
branych krajach. Przyjęto, że dla realizacji wskazanego celu 
niezbędne jest wyjaśnienie kwestii funkcjonowania rynku 
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również umowy, które stwarzają wzajemne obowiązki 
i prawa połączone z władaniem nieruchomościami (Ku-
charska-Stasiak 1997: 26).

Twórcami popytu na omawianym rynku są użytkow-
nicy, zgłaszający potrzebę posiadania powierzchni do 
spełnienia funkcji gospodarczej bądź mieszkalnej, a także 
inwestorzy, nabywający nieruchomości i traktujący je jako 
aktywa finansowe. Strona podażowa natomiast kreowana 
jest przez deweloperów, dostarczających nowych oraz zmo-
dernizowanych powierzchni, jak również przez właścicieli, 
podejmujących decyzje o sprzedaży posiadanych nieru-
chomości (Kucharska-Stasiak 2004: 17-20). Specyficzność 
rynku nieruchomości wynika z praw oraz cech przedmiotu 
obrotu, czyli samych nieruchomości. Ich cechy mogą mieć 
zarówno pośredni, jak i bezpośredni wpływ na omawiany 
rynek. Do najważniejszych cech należą:

• nieprzenaszalność nieruchomości, spowodowana fak-
tem, iż przedmiotem obrotu na rynku nie jest sama 
nieruchomość, a prawa do niej;

• istnienie różnych praw do nieruchomości, przyczynia-
jąca się do czerpania zysków przez ich właścicieli nie 
tylko ze sprzedaży prawa do nieruchomości, ale także 
ze sprzedaży różnych praw związanych z nieruchomo-
ścią (Bryx 2006: 43).

Rynek nieruchomości nie jest typowym rynkiem dóbr, 
zatem decyzje konsumpcyjne, a właściwie inwestycyjne 
również cechują się swoistymi prawami. Wedle typologii 
prezentowanej przez Grabarskiego, decyzje konsumentów 
na rynku nieruchomości, zaliczyć można do niezrutynizo-
wanych, długo rozważanych. Potwierdzeniem tego jest fakt 
wysokiej wartości przedmiotu wymiany – nieruchomości 
oraz długotrwałych konsekwencji wynikających z podjęcia 
decyzji o zakupie. Czy jednak w każdym przypadku (w wa-
runkach polskich) można mówić jedynie o decyzji konsump-
cyjnej? W wyniku niestabilnej płynności bądź długotrwa-
łych problemów finansowych gospodarstwa domowego, 
właściciele nieruchomości – firmy, bądź osoby prywatne, 
decydują się na sprzedaż posiadanych aktywów. W przy-
padku gospodarstw domowych łączy się to z zamianą 
mieszkania/domu na mniejszy, położony w mniej korzyst-
nej lokalizacji, bądź prezentujący niższy standard. Z drugiej 
strony społeczeństwo w okresie korzystnej koniunktury 
gospodarczej dąży do podniesienia standardu życia, zatem 
często podejmowane są decyzje o sprzedaży nieruchomo-
ści na większą, wygodniejszą, czy lepiej zlokalizowaną. Czy 
zatem kilkukrotne działanie, mające na celu dopasowanie 
warunków lokalowych do aktualnych możliwości finanso-
wych można nazwać inwestowaniem?

Podejmując działania w nowym, nieznanym segmen-
cie, uczestnicy z reguły przeprowadzają analizę m.in. wa-
runków rynkowych, uwarunkowań prawnych i podatko-
wych oraz możliwości finansowania. Wymienione czynniki 
niejednokrotnie wpływają na poziom korzyści, jakie osiąga 
inwestor. Analizę opłacalności inwestycji w nieruchomości 
przeprowadza się w celu identyfikacji sytuacji, w której po-
niesienie kosztów zakupu będzie uzasadnione ekonomicz-
nie. W tej kwestii wymienia się czynniki, mające wpływ na 
decyzje inwestycyjne, w tym:

• cenę zakupu,

• wzrost wartości rynkowej nieruchomości,

• koszty eksploatacyjne,

• efektywny dochód brutto,

• warunki kredytowe, w tym okres udzielonego kredy-
tu, oprocentowanie, stosunek otrzymanego kredytu do 
wartości inwestycji,

• stawkę  podatku oraz ulgę podatkową,

• pożądaną stopę zwrotu,

• oraz przewidywany okres posiadania nieruchomości.

Wymienione czynniki, pomimo, że wpływają na decy-
zje inwestycyjne, nie mają jednakowego wpływu na sukces 
inwestycyjny. Badania przeprowadzone przez A. Jaffe’a oraz 
D.W. Waltersa (Książek, Nowak 2011) wykazały, iż do naj-
istotniejszych zmiennych zaliczyć należy pięć wymienionych 
w podpunktach w pierwszej kolejności. Pozostałe zmienne 
okazały się nie być już tak istotnymi. Badania dowiodły, że 
nie wywierają znaczącego wpływu na wynik finansowy, 
aczkolwiek stymulują zachowania inwestorów. Podstawo-
wa analiza sytuacji rynkowej oraz ocena szans, płynących 
z zakupu nieruchomości, stanowi jedną stronę podejmo-
wania decyzji inwestycyjnych. Motywem przewodnim tego 
procesu jest jednak sfera emocjonalna, niejednokrotnie de-
terminująca jego kształt.

Społeczno-kulturowe uwarunkowania 
podejmowania decyzji na rynku 

nieruchomości

Z socjologicznego punku widzenia mieszkanie trakto-
wane jest jako dobro niezbędne każdej rodzinie. Wraz z roz-
wojem cywilizacyjnym postępuje traktowanie mieszkania  
jako znaczącego elementu rozwoju osobowości człowieka. 
Posiadanie mieszkania pozwala zaspokoić potrzeby podsta-
wowe, jak również potrzeby wyższego rzędu (Bryx 2001: 
13). Traktując mieszkanie jako dobro pierwszej potrzeby 
można stwierdzić, iż jest dobrem warunkującym korzysta-
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nie z wolności i praw społecznych. Wskazuje się, że miesz-
kanie  pozwala realizować funkcje podstawowe człowieka, 
do których należą: mycie, spanie, gotowanie czy odpoczy-
wanie. Dodatkowo, posiadanie mieszkania determinuje 
możliwość zaspokojenia potrzeb wyższego rzędu (Worwa 
2002: 373), w tym potrzeby afiliacji (akceptacji społecznej),  
uznania (prestiżu społecznego, spowodowany posiadaniem 
domu) czy samorealizacji (ułatwianie rozwoju osobowości, 
nauki, pracy zawodowej). Optymalne warunki mieszkanio-
we, w przypadku gospodarstw domowych, służą harmonii 
i prowadzą do prawidłowego rozwoju społecznego rodzi-
ny. Ich brak natomiast utrudnia pełnienie podstawowych 
funkcji i często decyduje o wyparciu społecznym, które ma 
miejsce w przypadku osób bezdomnych.

Oczekiwania w stosunku do posiadanego mieszkania 
oraz ocena warunków, zapewniających godziwe funkcjo-
nowanie w społeczeństwie wynika nie tylko z preferencji 
indywidualnych, osiągniętego poziomu życia czy ilości cza-
su spędzanego w mieszkaniu. Nie bez znaczenia pozostają 

czynniki kulturowe, odnoszące się do mentalności i stylu 
życia, wykreowanego przez lata w danym społeczeństwie.

W Polsce zauważalne jest społeczne dążenie do posia-
dania własnego mieszkania. Ponad 82% Polaków posiada 
własne mieszkania. Odsetek ten zwiększa się co najmniej 
od 2003 r. Średnia krajów UE jest nieco niższa (w 2011 r. 
- 70,7%)1, a statystyki odnoszące się dla przykładu do Nie-
miec, wskazują na niemal równy odsetek społeczeństwa 
wynajmującego i posiadającego nieruchomość na wła-
sność. Porównując sytuację mieszkaniową USA do średnich 
UE, zauważa się większy udział osób wynajmujących miesz-
kanie - 35,4% (UE -29,3%). Wykres 1. przedstawia strukturę 
społeczną w kontekście osób wynajmujących oraz posiada-
jących mieszkania.

Wysokie koszty wynajmu mieszkań oraz możliwość za-
mieszkania w dziedziczonym domu wielopokoleniowym, 
zniechęca Polaków do podejmowania decyzji inwestycyj-
1 Na podstawie: Distribution of population by tenure status, type of ho-
usehold and income group, Eurostat, (http://appsso.eurostat.ec.europa.
eu) [01.09.2012].

Wykres 1. Struktura stanu posiadania nieruchomości mieszkalnych w 2011 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Distribution of population by degree of urbanisation, dwelling type and income group 
2011, Eurostat, (http://appsso.eurostat.ec.europa.eu) [01.09.2012]. 

Wykres 2. Struktura społeczna według rodzaju zajmowanego lokalu mieszkalnego w 2011 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Distribution of population by degree of urbanisation, dwelling type and income group 
2011, Eurostat, (http://appsso.eurostat.ec.europa.eu) [01.09.2012]. 
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nia wyższych przychodów, niezbędnych do jej utrzymania, 
ale również decyduje o budowie bądź zakupie nieruchomo-
ści o wysokim metrażu. W dwudziestym wieku w Polsce, 
z uwagi na wysoką dzietność oraz ograniczone możliwości 
finansowe, decydowano się na budowę domów. Dzięki 
temu, możliwe było zapewnienie komfortowych warun-
ków mieszkaniowych, przy niższych nakładach, w stosunku 
do zakupu mieszkania o takim samym metrażu. Taki doro-
bek społeczny zdecydował o tym, iż obecnie wiele rodzin 
zamieszkuje we własnych domach kilku pokoleniowych, 
o czym już wspominano w niniejszym opracowaniu. Podob-
nie jak w Polsce i Niemczech, w USA większe rodziny rów-
nież decydują się na posiadanie własnego domu. Średnia 
wielkość gospodarstw domowych posiadających na wła-
sność domy wynosi 2,71, natomiast rodziny wynajmujące 
mieszkania liczą średnio 2,52 osoby.2

Wśród znaczących czynników społecznych i kulturo-
wych, obserwowalnych w kwestii podejmowania decyzji 
o zakupie, często wymienia się sferę emocjonalną. Odczu-
walne przywiązanie do otoczenia, bądź niechęć i strach 
przed zmianami oraz niepewną przyszłością zniekształca-
ją model podejmowania decyzji, budowany wyłącznie na 
ekonomicznych przesłankach. W odniesieniu do inwesto-
wania, niezależnie od obszaru, należy zaznaczyć, iż silne 
powiązania emocjonalne o charakterze osobistym w wielu 
wypadkach obniżają racjonalność podejmowanych wybo-
rów. W przypadku nieruchomości zależność ta ma ogrom-
ne znaczenie, szczególnie w społeczeństwach, w których są 
rozbudowane silne więzi z otoczeniem. Związek decydenta 
z osobą bądź obiektem (w tym przypadku z nieruchomo-
ścią) zmniejsza trafność, rzetelność i obiektywizm oceny 
sytuacji (Książek, Nowak 2011). Zmiany w mentalności oby-
wateli poprzez dążenie do coraz wyższej pozycji społecznej 

2 Na podstawie: SELECTED HOUSING CHARACTERISTICS, U.S. Census Bu-
reau, (http://factfinder2.census.gov) [01.09.2012].

nych na rynku nieruchomości. Uwarunkowania społeczne, 
tworzone przez stulecia, wskazują na to, iż większość spo-
łeczeństwa polskiego preferuje domy wolnostojące. Wska-
zuje to na odmienne preferencje w stosunku do zachod-
niego sąsiada Polski. W ostatnich latach jednak, z uwagi na 
stopień rozwoju urbanistycznego w Polsce, a także trend 
migracyjny skierowany w stronę dużych miast, rośnie liczba 
budowanych bloków mieszkalnych. Decyzje konsumentów 
podporządkowują się stronie podażowej, w wyniku czego 
obserwuje się spadek udziału posiadanych domów, na ko-
rzyść ilości kupowanych mieszkań. Wykres 2. przedstawia 
strukturę społeczną według rodzaju zajmowanego lokalu 
mieszkalnego w 2011 r.

Oczekiwania społeczne są odzwierciedlane w prezen-
towanym stylu życia oraz dążeniach obywateli. Chęć po-
siadania wysokiej pozycji społecznej oraz korzystnych do-
chodów zapewniających godziwą i bezpieczną przyszłość 
staje się celem obieranym przez coraz większą grupę Po-
laków. Wiąże się z tym większa ilość czasu spędzanego 
w pracy, dążenie do zdobywania wyższego wykształcenia 
oraz ograniczenie chęci budowania rodziny. Dyskusja nad 
celem i konsekwencjami przyjmowanego stylu życia prowa-
dzona jest w ostatnich latach w większości mediów w Pol-
sce. Promowanie postaw prorodzinnych, stosowane przez 
europejskie rządy, wydaje się być zasadne w kontekście 
zmian zachodzących w modelu gospodarstw domowych. 
Społeczeństwa Europy kierują się w stronę obniżania ilości 
członków rodziny, a standardowym schematem wydaje się 
być model 2+1. Dane statystyczne kompletowane w ostat-
niej dekadzie potwierdzają spadek ilości narodzin. Wykres 
3. przedstawia średnią ilość osób w gospodarstwie domo-
wym w wybranych krajach w 2011 r. 

Kształt modelu rodziny i jego historyczne zmiany wpły-
wają na wygląd rynku nieruchomości. Posiadanie wielo-
dzietnej rodziny wiąże się nie tylko z koniecznością osiąga-

Wykres 3. Średnia wielkość gospodarstw domowych w wybranych krajach w 2011 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Household characteristics by type of household, Eurostat, (http://appsso.eurostat.
ec.europa.eu) oraz SELECTED HOUSING CHARACTERISTICS, U.S. Census Bureau, (http://factfinder2.census.gov) 2011, Eurostat, (http://
appsso.eurostat.ec.europa.eu) [01.09.2012]. 
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powodem przeprowadzki Amerykanów jest poszukiwanie 
nowych, lepszych warunków życia, które może dać nowe 
mieszkanie bądź dom. Aż 43,7% osób tłumaczy przepro-
wadzkę tym powodem6, co wskazuje na niewielkie przy-
wiązanie do obecnie zajmowanych nieruchomości. Łatwość 
podejmowania decyzji o zmianie nieruchomości oraz ilość 
przeprowadzek w ciągu życia przeciętnego Amerykanina 
daje obraz mentalności i zwyczajów społecznych. W konse-
kwencji zmniejsza się dystans emocjonalny obywateli USA 
do posiadanych mieszkań, zatem łatwiej i szybciej przycho-
dzi im podjęcie decyzji o sprzedaży nieruchomości. 

Podstawowym elementem procesu podejmowania de-
cyzji inwestycyjnych jest ryzyko, a właściwie świadomość 
związana z wiedzą na temat zagrożeń inwestycyjnych. Każ-
da decyzja inwestycyjna jest ściśle związana w poziomem 
skłonności do ryzyka, którym charakteryzuje się decydent. 
Im wyższy poziom tego wskaźnika, tym częściej środki lo-
kowane są w aktywach, które mogą przynieść duży zysk, 
ale też stratę. Z badań prowadzonych w 2008 r. wynika, 
że Polacy są raczej asekuracyjni, jeżeli chodzi o skłonność 
do podejmowania ryzyka w oszczędzaniu i inwestowaniu. 
41% respondentów preferuje niższy, ale pewny zysk. Nie-
mal 35% ankietowanych woli takie formy oszczędzania, 
które gwarantują ochronę oraz dają możliwość wycofania 
się w dogodnym momencie kosztem ograniczenia poziomu 
realnego zysku (Postawy Polaków…. 2008). Skłonność do 
większego ryzyka w oszczędzaniu deklarują m.in. miesz-

6 Na podstawie: Moving up, moving on, moving out – What’s the story?,  
U.S. Census Bureau, (http://blogs.census.gov/2011/05/23/moving-up-
-moving-on-moving-out-whats-the-story/) [01.09.2012].

i zysków prowadzą do rozluźnienia więzi emocjonalnych 
związanych z posiadanym mieszkaniem. Dowodem na to 
jest łatwość w podejmowaniu decyzji o przeprowadzce 
w analizowanych krajach. Polacy zmieniają mieszkanie 
średnio 2,25 razy3 w ciągu życia, a w ostatniej dekadzie za-
uważalny jest wzrost wartości tego czynnika. Średnia ta jest 
bardzo niska w porównaniu ze światowymi danymi, we-
dług których Niemcy przeprowadzają się średnio 3,40 razy4 
a obywatele USA aż 8,4 razy.5 Najmłodsze pokolenia Pola-
ków przeprowadzają się coraz częściej, a wśród osób star-
szych średnia ilość przeprowadzek wyniosła 2,4 razy. Grupa 
społeczna, obejmująca osoby młode (do 25 roku życia) ge-
neruje wysoki poziom analizowanego wskaźnika - wynoszą-
cy 2,2 razy. Zakładając, że każda z tych osób założy rodzinę, 
z którą przeprowadzi się choć raz, szacuje się, że średnia 
za ok. 20 lat może wzrosnąć niemal do 4,0 razy. Powodem, 
dla którego Polacy decydują się na zmianę mieszkania jest 
przede wszystkim praca oraz chęć zdobycia wyższego wy-
kształcenia. Najczęściej przenoszącą się grupą społeczną są  
osoby przed czterdziestym rokiem życia, wykształcone, po-
siadające średnie bądź wyższe zarobki. W Polsce zauważal-
na jest zależność, wedle której zmniejsza się przywiązanie 
do posiadanego przez rodziców gospodarstwa, bądź domu, 
na rzecz niezależności, którą gwarantuje własne mieszka-
nie. Analizując natomiast sytuację w USA, najczęstszym 

3 Na podstawie: Na walizkach do sukcesu, Wprost, (http://www.wprost.
pl/ar/105282/Na-walizkach-do-sukcesu/) [01.09.2012].
4 Na podstawie: Migration, Destatis, (https://www.destatis.de/DE/Start-
seite.html) [20.03.2012].
5 Na podstawie: MOBILITY BY SELECTED CHARACTERISTICS, U.S. Census 
Bureau, (http://factfinder2.census.gov) [20.03.2012].

Wykres 4. Możliwości zakupu nowego mieszkania (70 m2) przez obywateli UE

Źródło: Property Index Overview of European Residential Markets, Deloitte, Czech Republic, may 2012.
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Smith 2012: 6) na osobę. W Niemczech średnie, miesięczne 
wynagrodzenie w 2011 r. równe było 3 450 EUR/mc7, w Pol-
sce poziom ten był niższy i wyniósł 3 400 PLN/mc. Średnia 
cena nieruchomości8 w 2011 r. w Niemczech wynosiła ok.               
1 989 EUR/m2 9, w Polsce szacowana była na 4 081 PLN/m2 10, 
a w USA 1 245 USD/m2.11 W świetle przedstawionych danych 
oszacowano wskaźnik dostępności mieszkaniowej, obrazują-
cy możliwości nabywcze społeczeństwa w Polsce, Niemczech 
i USA w stosunku do rynku nieruchomości, przedstawione 
w tabeli 1.

Tabela 1. Poziom wskaźnika dostępności mieszkaniowej 
w wybranych krajach

Czynnik Polska Niemcy USA

Średnie wynagrodzenie/os 3 400 
PLN

3 450 
EUR

3 553 
USD

Średnia cena transakcyjna m2 
mieszkania na rynku pierwotnym

4 081
PLN

1 989 
EUR

1 245 
USD

Wskaźnik dostępności 
mieszkaniowej 0,83 1,73 2,85

Źródło: Opracowanie własne.

Szacunkowe obliczenia wskazują, iż statystyczny Po-
lak może sobie pozwolić na zakup 0,83 m2 standardowego 
mieszkania. Ostanie lata pokazały, iż wskaźnik ten znacznie 
się podnosi (w 2007 r. wynosił 0,54). W Niemczech sytu-
acja społeczna jest dużo lepsza, gdyż obywatel tego kra-
ju za jedną pensję może kupić 1,73 m2, co w przeliczeniu 
rocznym daje niewielką kawalerkę (nieco ponad 20 m2). 
W USA, pomimo spadku wartości wskaźnika, w ostatnich 
latach możliwy jest zakup ok. 34 metrowego mieszkania za 
średnią, roczną pensję. Wskazane różnice pomiędzy ana-
lizowanymi krajami tłumaczą większy opór wobec podej-
mowania decyzji inwestycyjnych Polaków oraz odczuwany 
niższy poziom ryzyka przez obywateli USA. Możliwości za-
kupu 70. metrowego mieszkania przez Polaków jest niepro-
porcjonalnie niższa w porównaniu do zachodnich sąsiadów. 
Swoistą mapę, obrazują cą umiejscowienie poszczególnych 
państw pod względem możliwości zakupu nieruchomości 
przedsta wia wykres 4. 

Niskie zdolności Polaków do zakupu własnego miesz-
kania determinują wybory podejmowane na rynku nie-
ruchomości. Analizując liczbę pokoi, przypadających na 1 
7 Na podstawie: Tarifliche, WSI Tarifarchiv, (http://www.boeckler.de/wsi-
-tarifarchiv_4829.htm) [01.09.2012].
8 Średnia cena szacowana na podstawie cen transakcyjnych brutto, 
uwzględniając domy jednorodzinne oraz mieszkania w budownictwie 
wielorodzinnym.
9 Obliczenia własne na podstawie danych Immobilienpreise Deutschland, 
PWBI Wohnungs- Infoborse GmbH, (http://www.wohnungsboerse.net).
10 Na podstawie: Obrót nieruchomościami w 2011 r., Główny Urząd Staty-
styczny, Departament Handlu i Usług, Warszawa 2012, s. 55.
11 Obliczenia własne na podstawie danych statystycznych Zillow,  (http://
www.zillow.com) [17.10.2012].

kańcy dużych miast, osoby pełniące funkcje managerskie 
oraz osoby z najwyższej klasy społecznej „A”. Pomimo ni-
skiego poziomu wiedzy Polaków na temat gospodarowania 
finansami i inwestowania, wskazują oni zdecydowanie na 
rodzaje stabilnych inwestycji. Największa grupa, stanowią-
ca 18% respondentów wskazała na to, iż najpewniejszym 
i najbardziej opłacalnym sposobem inwestowania, w celu 
osiągnięcia korzyści w przyszłości, są inwestycje na rynku 
nieruchomości. Inwestowanie w nieruchomości i ziemię 
jest lepszym sposobem wg: mężczyzn (24%), osób w wieku 
30-39 lat (26%), 40-49 (23%), osób o dochodach powyżej 
4000 PLN (30%), osób z najwyższej klasy społecznej „A” 
(27%) (Postawy Polaków… 2008). Niska skłonność podej-
mowania ryzyka wpływa na decyzje inwestycyjne, zatem 
ma bezpośrednie przełożenie na kształtowanie się rynku 
nieruchomości. Ryzyko w analizowanym segmencie wyraża 
się nie tylko w niepewności co do wahań cen nierucho-
mości w przyszłości, ale przede wszystkim związane jest 
z brakiem pewności w sferze finansowej (spłata kredytu, 
niepewność osiągnięcia zysku z uwagi na sytuację gospo-
darczą). Oznacza to, że sfera społeczno-kulturowa podej-
mowania decyzji inwestycyjnych na rynku nieruchomości 
jest głęboko powiązana z uwarunkowaniami gospodarczy-
mi.

Rynkowe wyznaczniki kształtowania 
się rynku nieruchomości

Uwarunkowania rynku polskiego skłaniają do refleksji 
na temat możliwości spełnienia potrzeb podstawowych 
opisanych w niniejszym opracowaniu. Możliwość posiada-
nia własnego mieszkania, determinująca prowadzenie życia 
na oczekiwanym przez społeczeństwo poziomie, wyzna-
czana jest, przy założeniu ogólnym, wielkością dochodów, 
osiąganych przez gospodarstwa domowe oraz poziomem 
kosztów, związanych z zakupem nieruchomości. Każdy ry-
nek rządzi się prawami walki popytu i podaży, które de-
terminują dostęp do niego. Rynek nieruchomości nie jest 
w tym względzie odmienny. Możliwości zakupu mieszka-
nia podyktowane są cenami nieruchomości. A stosunek do 
mieszkania (jako miejsca stałego pobytu) jest zależny od 
historycznie kształtujących go czynników. Wśród tych czyn-
ników wyróżniamy przede wszystkim cenę.

W celu zobrazowania możliwości i ograniczeń finan-
sowych społeczeństwa polskiego dokonano rozeznania 
w poziomie wynagrodzenia oraz kosztach zakupu nierucho-
mości w Polsce, Niemczech i Stanach Zjednoczonych Ame-
ryki Północnej. W USA sytuacja dochodowa społeczeństwa 
prezentuje się umiarkowanie korzystnie. Średni poziom 
wynagrodzenia wynosi 3 553 USD/mc (Navas-Walt, Proctor, 
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kowania budownictwa wielorodzinnego w 2011 r.
Przedstawione dane finansowe oraz uwarunkowa-

nia rynkowe społeczeństwa polskiego w porównaniu do 
Niemców i Amerykanów, dają obraz kreowania się podaży 
i popytu na nieruchomości. Wyniki jednoznacznie wskazują 
na niskie możliwości zakupu nieruchomości przez Polaków, 
ograniczoną powierzchnię życiową oraz korzystanie z tań-
szych opcji zakupu nieruchomości u deweloperów (budow-
nictwo wielorodzinne).

Zakończenie

W wyniku analizy uwarunkowań społeczno-kulturo-
wych oraz gospodarczych, determinujących kształt rynku 
nieruchomości, możliwe było przedstawienie różnic w po-
dejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez obywateli anali-
zowanych państw. Uwarunkowania kulturowe i społeczne 
zdeterminowały konieczność posiadania mieszkania, która 
w obecnych czasach jest traktowana jako funkcja podsta-
wowa godnego i normalnego życia. Uwarunkowania go-
spodarcze (dostępność mieszkań i możliwości ich zakupu 
za średnią pensję) wskazują na znaczące różnice, będące 
przyczyną kształtowania się podejścia społeczeństwa do 
inwestowania w nieruchomości.

Największy dystans zauważa się pomiędzy specyfiką 
rynku polskiego i amerykańskiego, wobec czego podjęto 
próbę określenia modelu podejmowania decyzji na tych 
dwóch rynkach. Wnioskuje się, iż w Polsce istnieje umiar-
kowanie silny stosunek emocjonalny do mieszkania. Nie-
optymalne warunki mieszkaniowe, bądź też problemy fi-
nansowe sprawiają, że Polacy podejmują decyzję o zmianie 

mieszkańca, wskazuje się, że w Polsce wskaźnik ten w 2011 
r. wyniósł 1,0. Oznacza to, że średnio na 1 osobę przypada 1 
zajmowany pokój. Dla porównania, w Niemczech wskaźnik 
ten wyniósł 1,8.12 Polska w tej kwestii zajmuje niemal ostat-
nią pozycję (por. wykr. 5.), niekorzystną poprzez porówna-
nie do Niemiec, jak i średniej wśród krajów Unii Europej-
skiej. Najmniej optymalna sytuacja prezentuje się z punktu 
widzenia osób wynajmujących mieszkania w budynkach 
wielorodzinnych. W tym przypadku na 1 mieszkańca przy-
pada średnio 0,8 pokoju, co w porównaniu z analogicznymi 
danymi odniesionymi do rynku niemieckiego (1,613) ozna-
cza niemal o połowę mniejszą powierzchnię życiową. Sytu-
acja mieszkaniowa Polaków, którzy decydują sie na zakup 
bądź budowę własnego domu (zabudowa jednorodzinna), 
nie wskazuje na wielkie różnice w decyzjach podejmowa-
nych na rynku nieruchomości. Średnio w 2011 r. w kraju, 
ilość pokoi w domach własnych, zajmowanych przez 1 oso-
bę równa była 1,1. W Niemczech wartość ta kreowała się 
na poziomie 2,0. 

Deweloperzy w Polsce, oferujący coraz większą gamę 
mieszkań w atrakcyjnych cenach, dopasowują się do prefe-
rencji odbiorców, którzy chętnie korzystają z oferty zakupu 
mieszkań w blokach. Budownictwo wielorodzinne znajduje 
coraz większą grupę użytkowników, i wedle stanu na 2011 
r. zaspokaja potrzeby mieszkaniowe ponad 1/3 Polaków. 
Wykres 6. przedstawia strukturę populacji względem użyt-

12 Average number of rooms per person by type of household and inco-
me group from 2003, Eurostat, (http://appsso.eurostat.ec.europa.eu) 
[05.11.2012].
13 Average number of rooms per person by tenure status and dwel-
ling type from 2003, Eurostat, (http://appsso.eurostat.ec.europa.eu) 
[04.11.2012].

Wykres 5. Średnia ilość pokoi przypadających na 1 mieszkańca w krajach UE w 2011 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Average number of rooms per person by type of household and income group from 
2003, Eurostat, (http://appsso.eurostat.ec.europa.eu) [05.11.2012].
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Polska Niemcy Unia Europejska

Społeczeństwo zamieszkujące 
w budownictwie wielorodzinnym

rynku nieruchomości. W przyszłości możliwe jest, że nastą-
pią dalsze zmiany w kierunku emocjonalnego odizolowania 
się od posiadanych nieruchomości, zwiększenia skłonności 
do ryzyka i zwiększenia ilości transakcji podejmowanych na 
analizowanym rynku przez społeczeństwo.
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mieszkania. Zgodnie z historycznymi uwarunkowaniami, 
znaczna część społeczeństwa mieszka we własnych wielo-
pokoleniowych domach, związanych z tradycją rodzinną. 
Polacy prezentują niechęć do podejmowania ryzyka, zatem 
czynne inwestowanie w nieruchomości, w chwili obecnej, 
nie leży w kwestii zainteresowań przeciętnych obywateli 
naszego Państwa. Do inwestowania nie skłania również 
sytuacja dochodowa Polaków, którzy na tle krajów UE za 
średnią pensję mogą zakupić niecały 1 m2 mieszkania. Wiel-
kość przestrzeni życiowej na 1 osobę, determinująca zado-
wolenie, społeczną akceptację i możliwość realizowania 
funkcji społecznych, jest w Polsce niemal najniższa wśród 
krajów Unii Europejskiej.

 W USA model podejmowania decyzji inwestycyjnych 
oparty jest przede wszystkim o historycznie ukształtowany 
brak sentymentalnego przywiązania do ziemi. Wiąże się to 
z faktem, iż większość obywateli USA to imigranci (obecnie 
ok. 23% społeczeństwa). Dodatkowo, poszukiwanie naj-
lepszych warunków bytowych skłaniało do kilkukrotnego 
przeprowadzania się, w konsekwencji czego, decyzja o za-
mianie bądź sprzedaży nieruchomości była automatyczna. 
Poprawa statusu społecznego, związana z uzyskaniem lep-
szej posady, stanowiła i obecnie stanowi motywację dla po-
dejmowania szybkich decyzji. Brak przywiązania emocjo-
nalnego oraz chęć skorzystania z optymalnych warunków 
gospodarczych sprawiła, że Amerykanie często korzystają 
z okazji do wzbogacenia się, zatem mając okazję kupują 
nieruchomości po niskich cenach i sprzedają je drożej w od-
powiednim czasie. Model ten charakteryzuje się szybkością 
w podejmowaniu decyzji oraz wysoką skłonnością do po-
dejmowania ryzyka.

Aspekty mentalne i historyczne, w tym charaktery-
styczne dla polskiego społeczeństwa wzory postępowania 
i podejmowania decyzji, kreują również kształt i dynamikę 

Wykres 6. Struktura populacji względem użytkowania budownictwa wielorodzinnego w 2011 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Distribution of population by degree of urbanisation, dwelling type and income group 
2011, Eurostat, (http://appsso.eurostat.ec.europa.eu) [01.09.2012].
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• drugą jest wspólna tożsamość kulturowa i budowanie 
na jej bazie, i na gruncie wspólnych zasobów, współ-
pracy w formie powiązań sieciowych na szczeblu lokal-
nym lub regionalnym, 

• trzecią płaszczyzną, mającą niebagatelny wpływ na 
analizowane procesy rozwoju regionalnego, a niestety 
nierzadko pomijaną nawet w wiodących dokumentach 
strategicznych, jest kultura organizacyjna wspólnoty lo-
kalnej. 

Dlatego w opracowaniu podjęta została próba wyka-
zania, jak ważna jest umiejętność diagnozowania kultury 
organizacyjnej w regionie oraz wykorzystania potencjału 
kulturowego w procesie kreowania konkurencyjności.

Lokalne zasoby kulturowe

Pierwszą z wyodrębnionych płaszczyzn udziału kultury 
w procesie stymulowania rozwoju lokalnego stanowi czer-
panie z dziedzictwa kulturowego, czyli umiejętność wyko-
rzystania zasobów, będących wytworem zarówno kultury 
materialnej (zabytki, produkty kulinarne, rękodzieło), jak 
i niematerialnej (obrzędowość lokalna, tańce, pieśni), przy 
kreowaniu produktów lokalnych, marek regionalnych oraz 
szeroko rozumianego marketingu terytorialnego. Dziedzic-
two kulturowe, podobnie jak sama kultura, jest pojęciem 
złożonym, wieloaspektowym, niemierzalnym oraz trudnym 
do jednoznacznego zdefiniowania. Jest to przede wszyst-
kim krajobraz zmieniony przez człowieka oraz świadectwo 

Katarzyna Hełpa-Liszkowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Różne płaszczyzny udziału kultury lokalnej        
w procesie stymulowania rozwoju regionów          
i budowania ich przewag konkurencyjnych

The Different Share of the Local Culture in Stimulation 
of the Regional Development and Competitive Advantage Building

The purpose of this study is to present a new approach to 
the role of the culture potential in the stimulation of the econo-
mic development. It includes analysis of three interrelated gro-
unds of the culture impact, and different applications of the cul-
tural heritage in building of the regional competitive advantage.

Celem opracowania jest prezentacja nowego spojrzenia na 
rolę potencjału kulturowego w procesie stymulowania rozwoju 
gospodarczego. Zawiera ono analizę trzech wzajemnie powiąza-
nych płaszczyzn oddziaływania kultury oraz różnych możliwości 
wykorzystania potencjału kulturowego w budowaniu przewagi 
konkurencyjnej regionów.
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Jednym z warunków niezbędnych do wprowadzania ko-
rzystnych zmian i przyspieszenia rozwoju, a co za tym idzie 
podniesienia konkurencyjności danego obszaru jest uwzględ-
nienie lokalnych zasobów kulturowych. To właśnie kultura 
warunkuje bowiem w znacznym stopniu dynamikę i kierunki 
rozwoju gospodarczego. Pomijanie różnych aspektów kultury 
w rozwoju społeczno-ekonomicznym może natomiast pro-
wadzić do alienacji jednostek i zbiorowości czy niebezpiecz-
nych zjawisk dezintegracji i zaburzenia ładu społecznego, 
a w konsekwencji osłabienia tempa i skali rozwoju danego 
obszaru (Krzyminiewska 2010). Nie bez powodu w badaniach 
regionalnych, również ekonomicznych, coraz silniejszą pozy-
cję zajmuje kapitał kulturowy, traktowany jako ważna deter-
minanta rozwoju i budowania przewag konkurencyjnych. 
Pojemność pojęcia kultura, jego wieloaspektowy charakter, 
również na poziomie lokalnym, a przy tym nierzadko nazbyt 
wąskie postrzeganie, nawet w zasadniczych dokumentach 
strategicznych, skłania do ukazania przynajmniej kilku wza-
jemnie powiązanych płaszczyzn oddziaływania kultury na 
proces stymulowania rozwoju oraz budowania przewagi 
konkurencyjnej regionów.

W opracowaniu wyodrębnione zostały trzy takie płasz-
czyzny:

• pierwszą stanowi możliwość bezpośredniego czerpa-
nia z dziedzictwa kulturowego, wykorzystanie zasobów 
będących wytworem zarówno kultury materialnej, jak 
i niematerialnej,
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stymulatorem rozwoju i podstawą budowania przewagi 
konkurencyjnej danego obszaru. 

Produkty tradycyjne

Najprostszym, a równocześnie najlepszym przykładem 
wykorzystania dziedzictwa są produkty lokalne i marki re-
gionalne, czyli wytwory tradycyjne charakterystyczne dla 
pewnych obszarów, związane z konkretnymi miejscami, 
których nazwa i sposób wytwarzania są prawnie chronio-
ne. Taki produkt tradycyjny kształtuje się w ciągu długie-
go czasu i jest wynikiem oddziaływania wielu czynników 
naturalnych oraz kulturowych, dlatego jest dobrem wspól-
nym danego regionu. Z tego względu, co warto podkreślić, 
nie może zostać zawłaszczony przez jednego producenta, 
a warunkiem koniecznym dla przyjęcia wniosku o nada-
nie odpowiedniego znaku jest jego złożenie przez grupę 
producentów. W systemie europejskim produkty o takich 
walorach sygnowane są trzema rodzajami znaków świad-
czących o ich najwyższej jakości i tradycyjnym sposobie 
wytwarzania. Poza tym każdy kraj posiada swoje własne 
systemy wyróżniania takich produktów. W Polsce jest to 
system „Jakość tradycja” oraz „Lista Produktów Tradycyj-
nych”. Ukazują one bogactwo i różnorodność polskich tra-
dycji kulinarnych. Aktualnie na samą listę „LPT” wpisanych 
jest ponad 700 produktów i niemal codziennie przybywają 
nowe zgłoszenia (Produkty tradycyjne 2012). Największy-
mi atutami produktów regionalnych są: oryginalny sposób 
wytwarzania, przekazywany z pokolenia na pokolenie oraz 
jakość, przewyższająca wyraźnie jakość towarów produko-
wanych masowo. Dzięki temu produkty te mają coraz więk-
sze grono zwolenników, a dodatkowo stanowią doskonały 
sposób na promocję regionu. 

Turystyka kulturowa

Obiekty dziedzictwa podnoszą także atrakcyjność tury-
styczną regionu i zwiększają konkurencyjność miejscowo-
ści w staraniach o przyjezdnych. Ponadto turystyka chroni, 
wzbogaca i popularyzuje dobra kulturalne, kultura zaś in-
spiruje rozwój turystyki (Gaworecki 2000). Związki turysty-
ki z kulturą są ścisłe i wzajemne (zwłaszcza tzw. turystyki 
kulturowej, czyli skupiającej się raczej na walorach kultu-
rowych danego obszaru niż np. wyłącznie przyrodniczych). 
Należy też uznać, że turystyka może być zarówno przed-
miotem, jak i podmiotem w tej relacji – jest jednocześnie 
produktem kultury, jak i czynnikiem wpływającym na jej 
kształt, zwłaszcza w sytuacji, kiedy w kręgu zainteresowań 
turystyki kulturowej są już nie tylko zabytki architektonicz-
ne, ale wszelkie przejawy działalności człowieka, a kluczo-

tego, jak żyły kolejne pokolenia. To historia miejsc i ludzi, 
którzy w tych miejscach żyli (Duriasz-Bułhak, Połomski, Po-
tok 2011). Taki „spadek” po przodkach jest o tyle ważny, że 
decyduje o tożsamości, która z kolei jest odpowiedzialna za 
integrację społeczności lokalnej, stanowiącą mobilizację do 
wspólnej aktywności. 

W ramach dziedzictwa kulturowego wymienić można 
dwie główne wzajemnie powiązane grupy: dorobek kultury 
materialnej oraz dorobek w ramach kultury duchowej. O ile 
elementy kultury materialnej nietrudno sprecyzować, są to 
bowiem konkretne obiekty łatwe do opisania i zlokalizo-
wania (tzw. zabytki nieruchome, zabytki ruchome i zabyt-
ki archeologiczne), o tyle składniki kultury niematerialnej 
stanowią kategorię bardzo szeroką, obejmującą zachowa-
nia, umiejętności, tradycje, folklor, czyli zjawiska znacznie 
trudniejsze do zdefiniowania, dokumentowania, a przede 
wszystkim „utrzymania przy życiu”. Do dziedzictwa kultury 
niematerialnej zalicza się bowiem: obrzędy, rytuały, zwycza-
je, sposoby gospodarowania i wytwarzania przedmiotów, 
sposoby uprawy ziemi i hodowli, czy wytwarzaniem dzieł 
o walorach artystycznych, a także folklor muzyczny, tanecz-
ny i słowny (w tym gwary, legendy, mowy obrzędowe) czy 
też tradycje życia rodzinnego, sąsiedzkiego i wspólnoto-
wego (Duriasz-Bułhak, Połomski, Potok 2011). Jest to tym 
bardziej ważne, że nierzadko troska o dorobek poprzednich 
pokoleń ograniczała się jedynie do dziedzictwa materialne-
go. Pamiętać należy jednak, że znacznie bogatsze, a jedno-
cześnie wymagające szczególnego traktowania są zasoby 
dziedzictwa niematerialnego, niosące ze sobą największy 
potencjał, choć niewątpliwie trudniejszy do dostrzeżenia.

Najważniejsze jednak, aby pamiętać, że dziedzictwo 
kulturowe nie stanowi jedynie pomnika historii, przedmio-
tu ochrony, na której głównie do tej pory koncentrowała się 
działalność z nim związana. Konieczne jest przede wszyst-
kim spojrzenie na dziedzictwo, jak na zasób i niewątpliwy 
potencjał, który może zostać wykorzystany dla przyszłego 
rozwoju. Oczywiście trudno byłoby nie zauważyć powią-
zań i sprzężeń zwrotnych między obu ujęciami, ponieważ 
tylko umiejętne korzystanie z odziedziczonych po przod-
kach dóbr kultury oraz harmonijne ich włączanie do zacho-
dzących obecnie dynamicznych przemian daje gwarancję 
skutecznej ochrony (Purchla 2011). Nadal brakuje jednak 
nowoczesnej refleksji nad rolą dziedzictwa kulturowego we 
współczesnych procesach rozwoju. Świadczy o tym najle-
piej przegląd wojewódzkich dokumentów strategicznych, 
z którego wynika brak dopracowanych, spójnych koncepcji 
jego wykorzystania (Kościelecki 2007).

Jest to bardzo niekorzystne „niedopatrzenie” z punktu 
widzenia rozwoju lokalnego. Dziedzictwo jest bowiem zaso-
bem, który daje niezliczone możliwości działania, będącym 
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symboliczna, związana z interpretacją dziedzictwa jako sa-
crum, ale to także produkt rynkowy – co jest faktem ciągle 
dla wielu szokującym. W tym sensie skuteczne zarządzanie 
zasobami dziedzictwa oznacza trafną odpowiedź na pytania 
o jego dostępność i o jego konsumentów” (Purchla 2011).

Czasem nie trzeba bowiem nic produkować, wystarczy 
coś udostępnić, pokazywać (np. ginące zawody, zapomnia-
ne tradycyjne umiejętności). Dobrym polem do działania 
o takim charakterze mogą być lokalne muzea, regional-
ne placówki edukacyjne, gospodarstwa agroturystyczne. 
Ważne, aby forma oferty była jak najbardziej atrakcyjna, 
miała charakter interaktywny, być może z wykorzystaniem 
multimediów i sięgała do korzeni oraz rodzimych zasobów. 
Często, aby osiągnąć sukces, wystarczy dobry pomysł na 
lokalną pamiątkę, żyjemy bowiem w erze gadżetów i cieszą 
się one ogromnym powodzeniem. Ważne jest jednak, aby 
była to pamiątka miejscowa, jedyna w swoim rodzaju, a nie 
jedynie chiński produkt z miejscową nazwą. Jeśli jeszcze 
jest to produkt dobrze opakowany (tu w grę wchodzi tzw. 
konfekcjonowanie produktów), sukces jest murowany. Zna-
komitym przykładem są koniakowskie stringi.

W odniesieniu do zarządzania zasobami kulturowymi, 
zasadniczym problemem jest jednak fakt, iż najczęściej 
traktuje się je jako zasoby komparatywne, nie zaś konku-
rencyjne. Nie postrzega się ich zatem w kategoriach rynko-
wych, jako realnych bądź potencjalnych produktów. Trzeba 
być świadomym tego, że samo występowanie i dobry stan 
zabytków na danym obszarze nie są równoznaczne z tym, 
że ma on przewagę nad tymi obszarami, które takich zaso-
bów nie posiadają (Kościelecki 2007).

Współpraca oparta na 
wspólnej tożsamości

Drugą płaszczyzną kultury lokalnej jest wspólna tożsa-
mość kulturowa i budowanie na jej bazie wspólnych za-
sobów współpracy na szczeblu lokalnym lub regionalnym 
w postaci np. tradycyjnych wyrobów i usług, najczęściej 
w formie powiązań sieciowych. Kiedy bowiem lokalni 
partnerzy potrafią współpracować, wspólnie promować 
się i pozyskiwać „klientów” na produkty i usługi, uzyskują 
efekt synergii. Przykładem tego typu działań są klastry – 
najbardziej popularne układy powiązań sieciowych na da-
nym obszarze, tworzące środowisko ułatwiające intensyw-
ne procesy interakcji i współpracy między poszczególnymi 
podmiotami opartymi o wspólną trajektorię rozwoju (np. 
technologiczną, wspólne rynki docelowe itd.), jednocze-
śnie konkurujących i kooperujących w pewnych aspektach 
działania. Systemami powiązań lokalnych opartych, znacz-
nie bardziej niż klastry, na wspólnej tożsamości kulturowej, 

wymi elementami są rozwój, prezentacja i interpretacja 
zasobów kulturowych (Leśniewski 2010a).

Turystyka kulturowa jest zatem dziedziną, która w spo-
sób doskonały łączy aspekty ekonomiczne z kulturowymi. 
Oznacza to jednak znacznie więcej, niż zwiedzanie zabyt-
ków w wąskim tego słowa znaczeniu – produktami turysty-
ki kulturowej mogą być elementy dziedzictwa materialne-
go, jak i niematerialnego, czyli np. tradycyjne umiejętności, 
folklor, czy lokalna obrzędowość rodzinna czy doroczna 
oraz wiele więcej. Turystyka kulturowa cieszy się w ostat-
nim czasie znacznie większą popularnością niż turystyka 
przyrodnicza. Jest także silniej niż ona związana z rozwo-
jem lokalnym. Planując jej rozwój należy jednak pamię-
tać o pewnych niebezpieczeństwach, związanych przede 
wszystkim z tym, że dziedzictwo kulturowe, zwłaszcza 
w swoich niematerialnych przejawach, jest bardzo wrażli-
we. Tworzenie produktu turystyki kulturowej musi być po-
przedzone dokładnym rozpoznaniem lokalnych zasobów 
i potrzeb rynku. Często z bogactwa dziedzictwa nie zdają 
sobie sprawy sami jego spadkobiercy, dlatego warto, aby 
promocja takiego produktu skierowana była zarówno do 
turystów, jak i do lokalnej społeczności (Leśniewski 2010b). 
Niewiedza i brak świadomości w odniesieniu do wartości 
dziedzictwa kulturowego jest bowiem największym wro-
giem zarówno dla niego samego, jak i dla rozwoju lokal-
nego.

Interesującym przykładem łączenia obu wspomnianych 
wyżej form wykorzystywania zasobów dziedzictwa jest, 
rozwijające się na zachodzie Europy, zjawisko turystyki ku-
linarnej, czyli wędrówki śladami produktów regionalnych, 
u nas jeszcze mało znane. Są bowiem miłośnicy produktów 
tradycyjnych i smakosze zdolni do dalekich podróży w po-
szukiwaniu nowych doznań – ich mapą na trasie kolejnych 
wycieczek jest lista produktów regionalnych. Może się oka-
zać, że kulinarni fanatycy po skosztowaniu już wszystkich 
rodzajów sera we Francji, cydru w Wielkiej Brytanii, czy 
bawarskiego piwa, będą chcieli poznać smak świętomar-
cińskiego rogala z Poznania, czy podhalańskiego oscypka.

Znaczenie kreatywności i marketingu 
w zarządzaniu zasobami dziedzictwa

Sukces przedsięwzięcia lokalnego, opartego na dzie-
dzictwie, zależy w dużej mierze od właściwego marketin-
gu – trzeba tylko znaleźć jak największą ilość powodów, 
aby współczesny turysta rządny nowych wrażeń i doznań, 
zwłaszcza tych o podłożu kulturowym, zostawił swoje pie-
niądze właśnie w tym, a nie innym miejscu. Dziedzictwo 
bowiem „to nie tylko suma zachowanych na danym ob-
szarze obiektów zabytkowych. To z jednej strony warstwa 
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tości kulturowych i umiejętności technicznych następcom 
(Domański 2001).

Na koniec warto podkreślić, że takie inicjatywy jak wio-
ski tematyczne nie zawsze wynikają z potrzeb ekonomicz-
nych. Często impulsem do ich powstania jest chęć ożywie-
nia życia społecznego i kulturalnego wsi. Zaangażowanie 
się w tworzenie wioski tematycznej uczy nowych postaw 
i wzmacnia poczucie własnej wartości. Ludzie zaczynają 
wychodzić z domu, rozmawiać ze sobą, odkrywają swoje 
zdolności (Idziak 2008).

Lokalne Grupy Działania

Tzw. „sieciowanie” jest podstawową cechą podejścia 
programu Leader, bazującego na oddolnym opracowa-
niu, przez lokalną społeczność, strategii rozwoju obszarów 
wiejskich oraz realizacji wynikających z niej innowacyjnych 
projektów łączących zasoby, wiedzę i umiejętności przed-
stawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego 
i społecznego. Przedstawiciele ci tworzą tzw. lokalną grupę 
działania – partnerstwo międzysektorowe, które samodziel-
nie wybiera projekty.

Lokalne Grupy Działania, funkcjonujące na zasadach 
partnerstwa terytorialnego, zrzeszają przedstawicieli lo-
kalnych podmiotów, a także mieszkańców obszaru wyzna-
czonego granicą gmin członkowskich. W Polsce powstało 
już ponad 330 takich grup – żaden inny kraj europejski nie 
może poszczycić się taką ich liczbą. Podstawą prawną funk-
cjonowania LGD są ustawy: o wspieraniu rozwoju obszarów 
wiejskich oraz o stowarzyszeniach. LGD najczęściej zareje-
strowane są w Krajowym Rejestrze Sądowym jako stowa-
rzyszenia, rzadziej jako fundacje lub związki stowarzyszeń. 
Posiadają statut i wybrane władze: radę, zarząd i komisję 
rewizyjną. Najważniejszym gremium decyzyjnym LGD jest 
zgromadzenie członków. Po akceptacji LGD przez samorząd 
województwa, może ona korzystać ze środków finanso-
wych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
aby realizować cele wspólne strategii, której opracowanie 
i wdrażanie jest warunkiem funkcjonowania LGD. Strategia 
nawiązywać powinna do celów, jakie stawia przed sobą Le-
ader, czyli (Leśniewski 2010b):

• budowanie kapitału społecznego i aktywizację miesz-
kańców,

• wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy na obsza-
rach wiejskich,

• poprawę zarządzania lokalnymi zasobami.

są wioski tematyczne oraz lokalne partnerstwa tworzone 
i wspierane w ramach programu LEADER (Lokalne Grupy 
Działania), integrujące różne podmioty na poziomie subre-
gionalnym, a także sieci dziedzictwa kulinarnego.

Wioski tematyczne

Wspomniane wioski tematyczne, których rozwój pod-
porządkowany jest wiodącej idei, bazującej na powiąza-
niach turystyki kulturowej z produktami tradycyjnymi są 
interesującym przykładem usytuowania mieszkańców 
wsi w zmieniającej się gospodarce. Wioski tematyczne są 
miejscami, których mieszkańcy, a przynajmniej niektórzy 
z nich, mają wspólny pomysł na rozwój. Ważny jest aspekt 
wspólnego działania - wiadomym jest bowiem, że w grupie 
łatwiej się zmobilizować, pokonywać problemy oraz podej-
mować decyzje. Wokół takiego pomysłu powstają zespoło-
we i indywidualne sposoby na zarabianie. Można uznać, że 
nowy pomysł na rozwój wsi, to temat na nową opowieść, 
dzięki której społeczność wsi zacznie żyć nowym życiem. 
Ta nowa opowieść prowadzić będzie do nowych zdarzeń 
(Idziak 2008).

Wieś tematyczna różni się od dotychczasowych spo-
sobów specjalizowania się obszarów wiejskich tym, że jej 
specjalizacja jest dopasowana do gospodarki opartej na 
wiedzy, doznaniach i twórczości oraz powstaje w oparciu 
o nowe czynniki rozwoju, najczęściej natury niematerial-
nej i emocjonalnej (Idziak 2008). Oczywiście nie wszystkie 
wioski tematyczne nawiązują do miejscowego dziedzic-
twa, jest jednak wiele takich, które właśnie w miejscowej 
historii i dorobku poprzednich pokoleń (np. w tradycyjnych 
umiejętnościach, zawodach) szukają inspiracji do wspól-
nych działań. Przykładami wiosek tematycznych są m.in., 
Chudoba – „Wioska dekarzy”, Maciejów – „Miodowa kra-
ina”, Dąbrowa – „Wioska Zdrowego Życia”, Paproty – „Wio-
ska Labiryntów i Źródeł”.

Wioski tematyczne mają podobny charakter jak inicja-
tywy związane z przedsiębiorczością i specjalizacją branżo-
wą opartą na lokalnych tradycjach. Jest to możliwe dzięki 
gęstej sieci powiązań lokalnych, związanych z miejscowym 
dziedzictwem obejmującym praktyczną wiedzę o tym co 
i jak produkować oraz prezentującym rzemieślnicze umie-
jętności. Dobrym przykładem są duże skupiska producen-
tów butów w okolicy Nowego Targu, wynikające z lokalnych 
tradycji szewskich, a uwarunkowane dodatkowo upadkiem 
państwowego kombinatu „Podhale”. Charakterystyczną ce-
chą takich specjalizacji branżowych społeczności lokalnych 
czy wsi tematycznych są rozwinięte nieformalne więzi spo-
łeczne oraz zasiedziałość mieszkańców, które podtrzymują 
atmosferę zaufania oraz umożliwiają przekazywanie war-
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W ten sposób powstają takie sieci jak: Sieć Dziedzictwa Ku-
linarnego Wielkopolska czy Sieć Dziedzictwa Kulinarnego 
Opolskie.

Produkty żywnościowe są postrzegane nie tylko z per-
spektywy ich wartości odżywczej. Dodatkowa wiedza na te-
mat historii, aspektów kulturowych, sposobu wytwarzania 
surowców i zastosowania przez wykwalifikowanych szefów 
kuchni, zarówno tradycyjnych sposobów przyrządzania, jak 
i najnowszych rozwiązań gastronomicznych w odniesieniu 
do produktów lokalnych sprawia, że klienci są bardziej za-
interesowani produktami spożywczymi.

Wyjątkowa pozycja zapewniająca wyraźną tożsamość 
zachowała zasadnicze cechy kultury regionalnej. Może to 
stanowić odskocznię dla rozwoju biznesu ukierunkowane-
go na te produkty, które wywodzą się z wartości przyrod-
niczych regionu, jego środowiska i wartości kulturowych. 
Zachowanie tożsamości kulturowej w połączeniu z roz-
wojem mniejszych i zrównoważonych firm posiadających 
odpowiednie perspektywy ekonomiczne wymaga inno-
wacyjności i umiejętności lepszej koordynacji sprzedaży 
i marketingu. Mała skala w rzeczywistości często stanowi 
mocną stronę regionalnych producentów żywności (Euro-
pejska Sieć Dziedzictwa…2012).

Kultura organizacyjna

Trzecią płaszczyzną kultury lokalnej, mającą niebaga-
telny wpływ na analizowane procesy rozwoju regionalnego, 
a niestety nierzadko pomijaną nawet w wiodących doku-
mentach strategicznych, jest kultura organizacyjna wspól-
noty lokalnej. Nie trzeba szeroko uzasadniać, że od kultury 
podmiotów funkcjonujących na tym poziomie, czyli urzę-
dów administracji publicznej, organizacji pozarządowych, 
przedsiębiorstw, zależy to, czy zasoby oraz współpraca 
różnych partnerów przyniosą pożądane efekty. Nierzadko 
przecież, mimo doskonałego zaplecza w postaci lokalnych 
produktów i usług, prób nawiązania współpracy i oddol-
nych inicjatyw, niedostatki kultury organizacyjnej dominu-
jącej w danym środowisku, sprawiają że wszelkie działania 
kończą się fiaskiem.

Kultura organizacyjna określana jest mianem fenome-
nu grupowego podzielanego przez ludzi, którzy żyją lub żyli 
razem w tej samej zbiorowości. Kultura organizacyjna nie 
istnieje samodzielnie – w znacznej swojej części jest ukry-
ta w umysłach członków organizacji. G. Hofstede definiuje 
ją nawet jako „zbiorowe zaprogramowanie umysłu, które 
odróżnia członków jednej organizacji od drugiej” (Hofstede, 
Hofstede 2007). Co więcej, kulturę organizacyjną można 
określić jako: idee, znaczenia, wartości, normy podzielane 
przez wszystkich pracowników, a przekazywane jej nowym 

Budowanie lokalnych strategii niesie ze sobą wiele ko-
rzyści, wśród których najważniejszymi są: lepsze wykorzy-
stanie posiadanych zasobów (ludzkich, naturalnych) i do-
stosowanie kierunków działania do potrzeb podmiotów 
funkcjonujących na danym obszarze. Ponadto podejście 
lokalne pomaga w wyznaczeniu pożądanych i najbardziej 
dopasowanych celów rozwoju oraz pozwala na lepsze zde-
finiowanie problemów obszaru i określenie sposobów ich 
rozwiązania. Skłania także do stosowania innowacyjnych 
metod w zakresie rozwoju regionu (wPROWadzamy zmiany 
2012). Nie dość, że same LGD są partnerstwami opartymi 
na współpracy w sieci, to jeszcze działają w ramach sie-
ci regionalnych na poziomie województw, współpracując 
ze sobą i wzajemnie się wspierając. Powstała także Polska 
Sieć Lokalnych Grup Działania, której celem jest budowanie 
platformy współpracy i wymiany doświadczeń między LGD-
-ami i ich sieciami regionalnymi, a także aktywne uczestnic-
two w kreowaniu polityki wobec wsi i terenów wiejskich na 
poziomie krajowym, jak i europejskim (Federacja regional-
nych sieci... 2012).

Sieć dziedzictwa kulinarnego

Trzecim przykładem współpracy w sieci opartej na 
tożsamości kulturowej jest Sieć Regionalnego Dziedzictwa 
Kulinarnego. Podstawowym jej celem jest promowanie 
produkcji artykułów żywnościowych na małą skalę oraz 
pomoc klientom i turystom w odszukaniu żywności regio-
nalnej w każdym z regionów, tym samym pobudzając roz-
wój regionalny. Ta sieć ma wyjątkowy charakter, ponieważ 
skupia jednocześnie restauracje i sklepy farmerskie, jak 
i producentów oraz przetwórców. Jest to jedyna w swoim 
rodzaju sieć, którą można spotkać w całej Europie, w ra-
mach Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinar-
nego. Wspólne ramy działania obejmują wspólne logo oraz 
uzgodnione kryteria dla uczestniczących firm i regionów, 
natomiast wspólne gwarancje działań marketingowych 
ujednolicają standardy w całej Europie i są rodzajem part-
nerstwa między regionami Europy, które mogą ubiegać 
się o członkostwo w Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kuli-
narnego. Po zatwierdzeniu, regiony otrzymują licencję na 
korzystanie z logo, i stają się odpowiedzialne za zatwierdza-
nie firm w ramach swojego regionu oraz za prowadzenie 
działań na szczeblu lokalnych. Regiony realizują działania, 
które mają na celu promocję i poprawę jakości regionalnej 
żywności oraz wzmocnienie regionalnej tożsamości. W ob-
rębie każdego regionu istnieje regionalna sieć zrzeszająca 
producentów uczestniczących w europejskiej sieci - są nimi 
m.in. gospodarstwa rolne, zakłady przetwórstwa żywności 
i restauracje podkreślające swoje powiązania z regionem. 
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sowanie działalności, ani nawet korzystne uwarunkowania 
prawne, nie są dostatecznymi warunkami, aby społeczeń-
stwo było przedsiębiorcze. Konieczny jest odpowiedni grunt 
kulturowy (Glinka 2008; Harrison, Huntington 2003). Na 
tym gruncie zachodzi proces ciągłych interakcji pomiędzy 
wartościami, wyobrażeniami i działaniami, które sprawia-
ją, że „kultura przedsiębiorczości” jest trudna do opisania, 
ulega bowiem ustawicznym zmianom pod wpływem uwa-
runkowań historycznych, społecznych i gospodarczych, pro-
cesów globalizacyjnych oraz zmian w systemach informa-
cji, edukacji, prawa itp. To wszystko przekonuje, że obecnie 
przedsiębiorca nie może skupiać się wyłącznie na swojej 
firmie, ale musi liczyć się z całym zespołem czynników 
wpływających na samą firmę, jak i, a może przede wszyst-
kim, na jej otoczenie. Takie podejście do przedsiębiorczości 
kładzie nacisk na uwzględnianie interakcji społecznych, czyli 
sposobów myślenia, interpretowania świata i jego odczu-
wania oraz stosunków i form pracy i konsumpcji. Taki typ 
kulturowego podejścia pozwala na analizowanie oddolnych 
procesów wzrostu gospodarczego, napędzanych przez jed-
nostki i grupy społeczne dążące do realizacji swoich celów, 
wśród których jest także zysk i poprawa swojego położenia 
(Berger 1994).

Kultura organizacyjna wraz z przedsiębiorczością sta-
nowią łącznie istotne elementy permanentnego rozwoju 
kształtującego przewagę konkurencyjną danej jednostki 
terytorialnej nad innymi. Natomiast bogata kultura przed-
siębiorczości na poziomie lokalnym jest istotnym czynni-
kiem oraz stymulatorem rozwoju regionalnego i lokalnego 
zgodnego z założeniami tzw. „zrównoważonego rozwoju” 
(Leśniewski 2010a).

Zakończenie

Coraz ważniejszym elementem współczesnej dynami-
ki gospodarczej jest budowanie zdolności konkurencyjnych 
poprzez bardziej produktywne wykorzystanie endogenicz-
nych zasobów dostępnych w danej przestrzeni, przede 
wszystkim wiedzy i kapitału ludzkiego, uznanych w tzw. 
nowej teorii wzrostu, czyli w nowym nurcie teorii ekonomii, 
za czynniki szczególne, powodujące wzrost produktywności 
innych zasobów. Poza tym nowoczesna gospodarka bazuje 
na zdolnościach innowacyjnych, które zależą nie tylko od 
przedsiębiorstw, lecz w coraz większym zakresie od siecio-
wo zorganizowanej kooperacji o cechach systemów regio-
nalnych z udziałem administracji, nauki i biznesu.

Z całą pewnością podkreślić jednak należy, że to wła-
śnie kultura, jako czynnik wpływający na wizerunek dane-
go obszaru i kształtujący zachowania społeczności lokalnej 
jest jednym z najważniejszych zasobów, który może stać się 

członkom w procesie socjalizacji. Jest to także system pod-
stawowych założeń, wyuczonych w toku rozwiązywania 
problemów zewnętrznej adaptacji i wewnętrznej integra-
cji danej zbiorowości (Schein 1986). Znaczna jej część jest 
niezauważalna i nieuświadomiona.

Można uznać, że odmienność kultury organizacyjnej 
wynika z trzech podstawowych czynników, które sprawia-
ją, że wpływa ona daleko silniej na zachowania (element 
behawioralny) jednostki, niż tzw. kultura ogólna. Są to (Pod-
stawowe akty prawne… 2012):

• intensywność komunikacji,

• konieczność dostosowania się do regulaminów, proce-
dur i norm prawnych, 

• istnienie grup formalnych i hierarchii.

Kultura dostarcza ludziom informacji o świecie, jak 
i o nich samych – wpływa na to jak postrzegają i oceniają 
siebie, organizację, do której należą oraz całe otoczenie. 
Kultura organizacyjna jest kształtowana przez czynniki 
endo- i egzogeniczne, dlatego każda organizacja, każdy 
podmiot ma swoją specyfikę. Kultura organizacyjna stano-
wi w końcu o możliwościach rozwoju danego podmiotu. 
Umożliwia ponadto wdrażanie i realizację zmian w podmio-
tach, instytucjach, a także na całym obszarze, dlatego jest 
tak ważna w kontekście rozwoju lokalnego. 

Obecnie kultura organizacyjna uznawana jest za je-
den z najistotniejszych czynników determinujących sukces 
przedsiębiorstwa i innych podmiotów oraz przesądzających 
o ich konkurencyjności na rynku. Jednocześnie stanowi ona 
centrum tej działalności, i to od niej zależą podejmowa-
ne decyzje, sposoby ich realizacji i efektywność działania 
(Cameron, Quinn 2003). Niestety, choć wiele słyszy się 
i mówi o znaczeniu kultury organizacyjnej, często zarówno 
jej podstawowe cechy, jak i oddziaływanie, nie są rozpatry-
wane w powiązaniu ze społeczeństwem i kulturą w takim 
sensie, jak tu rozważany, a cały obszar świadomości spo-
łecznej, wszelkie formy ekspresji wraz z wartościami i prze-
konaniami podzielanymi przez daną zbiorowość, traktowa-
ne są jako funkcje czynników zewnętrznych, wśród których 
za najważniejsze uchodzą zmienne o charakterze gospodar-
czym (Berger 1994).

Założenie o kulturowym zakorzenieniu działań przed-
siębiorczych przesądza jednak o tym, że dla zrozumienia 
jej istoty, form, wszelkich przejawów, nie wystarczy analiza 
elementów czysto ekonomicznych i struktury rynków. Na-
leży odnieść się do sfery kultury, gdyż właśnie tam usytu-
owane są te czynniki, które decydują, że człowiek aktywnie 
uczestniczy w życiu gospodarczym. Ani wysoki poziom tech-
niki i technologii oraz dostęp do nich, ani środki na finan-
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produktem znajdującym popyt na rynku i stanowić coraz 
bardziej istotny kapitał w planowaniu rozwoju na różnych 
płaszczyznach, w bliższej i dalszej perspektywie. W procesie 
rozwoju kultura może stanowić jego cel, środek lub pełnić 
rolę regulatora, decydującego o charakterze i kierunkach 
rozwoju (Janikowski 2009). Należy uwzględniać także, że 
kultura jest obszarem, który z jednej strony może wpły-
wać na zjawiska gospodarcze, z drugiej jednak sama może 
być przez nie kształtowana. Zarówno bowiem kultura, jak 
i gospodarka mogą być traktowane jako dwa równorzędne 
podsystemy świata społecznego, ze sobą silnie powiązane 
i wzajemnie się warunkujące (Krzyminiewska 2010). 
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Nowa architektura dla sztuki nowoczesnej  
- narzędzie demokratyzacji czy 
urynkowienia kultury?

New Architecture for Modern Art – 
a Tool of Culture Democratization or Marketing? 

For 15 years museums and galleries of modern art have 
become a part of revitalization, development and promotion 
strategies of lots of the cities. The Guggenheim Museum has 
become the reference point for many of them. It has become 
the source of the “Bilbao effect” i.e.: the change of the decaying 
postindustrial city into an attractive center of cultural tourism. 
What is the real role of these institutions and their architecture 
in the socioeconomic development? What action modes can be 
observed? The paper tries to answer these questions using the 
comparison of the Guggenheim Museum in Bilbao, Tate Modern 
in London, Museum of Art in Łódź (ms2) and Museum of Modern 
Art in Warsaw.

W ostatnich piętnastu latach muzea i galerie sztuki nowo-
czesnej stały się elementem strategii rewitalizacji, rozwoju i pro-
mocji wielu miast. Punktem odniesienia dla wielu inwestycji stało 
się Muzeum Guggenheima – źródło tzw. „efektu Bilbao”, czyli 
przemiany upadającego miasta poprzemysłowego w atrakcyjny 
ośrodek turystyki kulturalnej. Jaką rolę rzeczywiście odgrywają 
takie instytucje i architektura ich siedzib w rozwoju społeczno-
gospodarczym? Jakie modele działania możemy zaobserwować? 
Niniejsze opracowanie jest próbą odpowiedzi na te pytania przez 
porównanie Muzeum Guggenheima w Bilbao, Tate Modern 
w Londynie oraz ośrodków polskich – oddziału ms2 Muzeum Sztu-
ki w Łodzi i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.
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Znaczenie kultury dla współczesnego 
rozwoju gospodarczego

Kultura w globalizującej się gospodarce

Przemiany związane z globalizacją i postępem technolo-
gicznym zmieniły w krótkim okresie przełomu XX i XXI wieku 
strukturę gospodarek na całym świecie. Kraje europejskie, 
zarówno te, które były liderami produkcji przemysłowej od 
XVIII i XIX w. (Wielka Brytania, Francja, Niemcy), jak i te, któ-
re po drugiej wojnie światowej intensywnie rozbudowywały 
swoją gospodarkę w oparciu o wielkie inwestycje industrial-
ne (m. in. Hiszpania i Polska) stanęły w obliczu konieczności 
zasadniczej restrukturyzacji. Wolny handel, obniżenie kosz-
tów transportu i tania siła robocza w krajach Azji (przede 
wszystkim Indiach i Chinach) wywołały gwałtowny spadek 
zapotrzebowania na pracowników przemysłu w krajach za-
chodnich, podobnie jak mechanizacja i wzrost wydajności 
rolnictwa na przełomie XVIII i XIX w. uczynił zbędnymi ty-
1 Autorka dziękuje Marcie Skowrońskiej (Muzeum Sztuki Nowoczesnej 
w Warszawie) za pomoc w zgromadzeniu literatury do niniejszego opra-
cowania. 
2 The author would like to thank Marta Skowrońska (Museum Of Modern 
Art in Warsaw) for the assistance in collecting the literature to the article.

siące robotników rolnych. Wówczas wchłonęły ich fabryki. 
W czasach obecnych rozwijający się sektor usług po części 
spełnił tę samą rolę. Jednak w podupadających miastach 
przemysłowych władze lokalne zaczęły szukać sposobów 
zmniejszenia bezrobocia poprzez celowy rozwój nowych 
działów gospodarki. Jednym z nich stała się kultura.

W okresie rosnącego bezrobocia i upadku dużych przed-
siębiorstw przemysłowych można było zaobserwować dege-
nerację i dekapitalizację miast. Dotyczyło to zarówno kapi-
tału materialnego, jak i społecznego czy ludzkiego. W wielu 
krajach, a na pewno w Polsce, infrastruktura techniczna  nie 
odpowiadała nawet istniejącym, a co dopiero rosnącym po-
trzebom. Budynki remontowane lub budowane w okresie 
powojennym, a zaniedbywane w latach 80. stawały się coraz 
mniej wartościową i atrakcyjną do zamieszkania substancją. 
Tysiące osób, które przez całe swoje życie zawodowe praco-
wały w dużych zakładach przemysłowych, gdzie wykonywały 
wyuczone czynności niewymagające wysokich kwalifikacji, 
straciły źródło utrzymania. Jednocześnie dyskurs publiczny, 
w którym gospodarka centralnie planowana była przedsta-
wiana (w większości słusznie) jako przestarzała, źle zarzą-
dzana i niekonkurencyjna, sprawiał, że zatrudnieni w niej 
pracownicy również zaczynali być postrzegani (w tym przez 
siebie samych) jako nieprzystosowani do nowych czasów, 

1

2
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nieudolni czy niepotrzebni. Potwierdzała to bardzo wysoka 
stopa bezrobocia.

Poziom kryzysu miast i ich mieszkańców był różny 
w różnych krajach i regionach. Niezależnie jednak od nomi-
nalnej stopy bezrobocia, poziomu życia w danym mieście 
i różnic między nimi schemat degradacji był dość podob-
ny. W wielu miastach zaczęto także upatrywać pomocy 
w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, przemyśle dóbr 
kultury i podobnych rozwiązaniach, wynikających z rosną-
cego zapotrzebowania na innowacje, usługi, a także ciągłe 
poszukiwanie nowych atrakcji dla wiecznie niezaspokojone-
go społeczeństwa konsumpcyjnego (czyli głównie tej części 
społeczeństwa, której poziom życia rósł, pomimo zapaści 
dotykającej inne sfery społeczeństwa i gospodarki). Jedną 
z metod poprawy sytuacji, rewitalizacji (lub „regeneracji”) 
zdegradowanych miast lub ich części miały być inwestycje 
w kulturę, w tym w nowe obiekty związane ze sztuką no-
woczesną. Czynnikiem, który bardzo znacząco wzmocnił tę 
tendencję był sukces Muzeum Guggenheima w Bilbao (czyli 
tzw. „efekt Bilbao”), który został opisany szerzej w dalszej 
części opracowania.

Efekty gospodarcze, jakich oczekuje się od tego rodzaju 
inwestycji to:

• wzrost atrakcyjności turystycznej miasta (w ramach tzw. 
„turystyki kulturalnej”),

• zwiększenie liczby miejsc pracy, głównie dzięki rozwija-
jącej się turystyce (czyli przede wszystkim w hotelach, 
restauracjach),

• wzrost produktu brutto (Baniotopolou 2001).

Słuszność stymulowania takiego kierunku rozwoju 
miast mogą potwierdzać liczby. Miejsce dotychczasowych 
potęg przemysłowych w wiodących gospodarkach świa-
ta zajęły Time Warner, Disney, Sony, Seagram, Poly Gram 
(przemysł filmowy, muzyczny, rozrywkowy) czy Microsoft 
(przemysł informatyczny) (Rifkin 2003). Znacznie wzrosła 
konsumpcja usług kultury oferowanych przez wielkie świa-
towe muzea i umocniła się rola turystyki – obroty tej branży 
wzrosły z 1,9 biliona dolarów w 1987 r. do 3,7 biliona do-
larów w 2008 r.3, czemu towarzyszą znaczące inwestycje, 
zarówno sektora prywatnego, jak i publicznego. Obecnie aż 
10% siły roboczej całego świata (ponad 230 milionów ludzi) 
jest zatrudnionych w sektorze podróży i turystyki.4 Globa-
lizacja wiąże się też z możliwością przyciągnięcia turystów 

3 Krotz L., (1966), Tourists: How Our Fastest Growing Industry is Changing 
the World, Faber and Faber, Boston, za Rifkin J., (2003), Wiek dostępu. 
Nowa kultura hiperkapitalizmu, w której płaci się za każdą chwilę, Wro-
cław: Wydawnictwo Dolnośląskie.
4 Theobald W. F., (1994), Global Tourism: The Next Decade, Oxford, za 
Rifkin J., (2003), Wiek dostępu. Nowa kultura hiperkapitalizmu, w której 
płaci się za każdą chwilę, Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.

z całego świata, których liczba stale rośnie – w latach 80.  za 
granicę podróżowało rocznie ok. 300 milionów osób, w la-
tach 90. liczba ta niemal się podwoiła.5

Oprócz włączenia się w ten nurt dynamicznego gospo-
darczego rozwoju, inwestycje w przemysł kultury w obszarze 
tak ambitnym jak sztuka nowoczesna, tworzą nowy, bardziej 
prestiżowy, wizerunek miasta, podnoszą jego atrakcyjność 
i stają się symbolem rozwoju gospodarczego i kulturalnego. 
Wiąże się to również z zasadniczą zmianą społeczną, o któ-
rej pisze wielu badaczy – przekształcenia społeczeństw pra-
cowników w społeczeństwa konsumentów, a kultury pracy 
i produkcji w kulturę zabawy i konsumpcji (Bauman 2006, 
Bauman 2011, Rifkin 2003). Dawny prestiż miast, liderów 
w produkcji przemysłowej, stracił na znaczeniu – dziś fabryki 
stały się obszarami nie tylko bezużytecznymi gospodarczo, 
ale wizerunkowym obciążeniem dla władz miast. O atrak-
cyjności decydują możliwości spędzenia wolnego czasu 
i znalezienia rozrywki, w tym tej na wysokim poziomie, ja-
kie mogą zaoferować muzea sztuki nowoczesnej. Wzrosła 
także znacznie rola nowoczesnej architektury, która trafiła 
z publikacji branżowych do popularnych kolorowych pism 
przekształcając się w to, co niektórzy jej krytycy nazywają 
„pop-architekturą”, a jej twórców - „star-architektami”. 

Rozwój przemysłu dóbr kultury wiąże się z rozwojem 
ekonomii kultury. Oprócz czynników wzrostu mierzonego 
PKB pojawiły się też analizy dotyczące stymulowania roz-
woju społeczno-gospodarczego poprzez podnoszenie jako-
ści życia, poprawę kwalifikacji oraz jak najszersze włączenie 
społeczeństw lokalnych w dobrodziejstwa inwestycji kul-
turalnych. Przykładem mogą być działania władz miast ja-
pońskich, takich jak Osaka i Kanazawa, mające na celu prze-
kształcenie ich w „twórcze miasta” (creative cities). Termin 
ten wiąże się w pojęciem „klasy kreatywnej” („twórczej”) 
wprowadzonym przez Richarda Floridę (Florida 2005). Zda-
niem Floridy, podobnie jak wielu innych badaczy i polityków, 
powodzenie gospodarki miast zależy od przyciągnięcia do 
nich najbardziej twórczych i najwyżej kwalifikowanych pra-
cowników. To oni, oprócz turystów, mają być głównym adre-
satem inwestycji efektownych budynków związanych z kul-
turą, w tym – sztuką nowoczesną. Jest to element wyraźnej 
i rosnącej polaryzacji społecznej, z którą mamy do czynienia 
w ostatnich dwudziestu latach. Coraz większej zamożności 
klasy kreatywnej i rosnącej grupie „turystów kultury” (na-
turalnie grupy te zawierają spory zbiór wspólny) towarzy-
szy obniżanie się poziomu życia dużych grup społecznych, 
a różnica w poziomie i jakości życia najzamożniejszych i na-
juboższych przez cały czas rośnie, osiągając rozmiary zbli-

5 Crossette B., (1998), Surprises in the Global Tourism Boom, „New York 
Times”, za Tourists: How Our Fastest Growing Industry is Changing the 
World.
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Obie strony mogły się więc wzajemnie uzupełniać i odnieść 
korzyści ze współpracy.

Atrakcyjność turystyczna muzeum przeszła najśmielsze 
oczekiwania. W latach 1997-2006 było ono średnio odwie-
dzane rocznie przez ok. 820 tysięcy gości, w tym ok. 80%, 
czyli ok. 660 tysięcy stanowili turyści spoza Kraju Basków. 
Rekordowy w tym okresie był 1998 r., kiedy muzeum odno-
towało 1 307 065 zwiedzających, nie można jednak mówić, 
że później mamy do czynienia z tendencją spadkową – czyli, 
że muzeum się „znudziło” czy „opatrzyło” na rynku turystyki 
kulturalnej. Po najsłabszych latach 2002 i 2003, kiedy liczba 
zwiedzających spadła poniżej 900 tysięcy (i wynosiła odpo-
wiednio 851 628 i 869 022) nastąpił ponowny wzrost, aż do 
1 008 774 w 2006 r. (Plaza 2008). Również inne wskaźniki 
także potwierdzają zwrot inwestycji. Ocenia się, że w latach 
1995-2005 w Bilbao przybyło około 4 tysięcy miejsc pracy 
w branżach związanych z turystyką, przede wszystkim hote-
lach i restauracjach, przy czym aż 900 nowych miejsc pracy 
(poza zatrudnionymi w samej instytucji) jest związanych 
bezpośrednio z obsługą odwiedzających muzeum (Plaza 
2008). Ponieważ 81% dóbr konsumowanych przez turystów 
jest produkowanych w Kraju Basków, pobudzenie ruchu tu-
rystycznego miało także duże znaczenie dla lokalnych przed-
siębiorców i producentów. Muzeum jako wiodący element 
modernizacji i rozwoju gospodarczego kraju i regionu spraw-
dza się także, jeśli wziąć pod uwagę strukturę zatrudnienia 
– 34% wszystkich nowych miejsc pracy powstałych w oma-
wianym wyżej okresie to zajęcia wymagające wysokich kwa-
lifikacji („knowledge-intensive business”) (Plaza 2008).

Projekt, autorstwa Franka Gehry`ego został zrealizo-
wany w 1997 r. Z pewnością architektura muzeum stano-
wi bardzo silny magnes dla turystyki kulturalnej. Zdjęcia 
budynku pojawiły się we wszystkich liczących się pismach 
branżowych, są reprodukowane w przewodnikach i na in-
ternetowych stronach turystycznych. Często stosowane 
przymiotniki to: niezwykły, niecodzienny, rzeźbiarski, atrak-
cyjny, robiący silne wrażenie, niezapomniany. Popularna 
anglojęzyczna strona internetowa zawierająca informacje 
o architekturze podała, że „nowe Muzeum Guggenheima 
w Bilbao autorstwa Franka Gehry`ego była prawdopodob-
nie najczęściej omawianym w kręgach architektonicznych 
nowym budynkiem w latach 1998-1999”.9 Jeden z autorów 
„The Guardian” stwierdził nawet ironicznie, że nie ma naj-
mniejszego sensu wchodzić do tego budynku – lepiej cof-
nąć się nawet i podziwiać jego niesamowite kształty (Ballard 
2007). W tym wypadku dominacja architektury, także w jej 
aspekcie marketingowym, jest tak duża, że może wpływać 
wręcz niekorzystnie na odbiór sztuki. Trzeba przy tym pa-

9 http://www.greatbuildings.com/buildings/Guggenheim_Bilbao.html, 
tłumaczenie Autorki, [21.11.2012].

żone do czasów „dzikiego kapitalizmu” ery industrializacji 
czy Wielkiego Kryzysu. Nie chodzi tylko o kraje najuboższe 
i wywołanie szokującego kontrastu pomiędzy osobami, któ-
re zastanawiają się, czy polecieć obejrzeć muzeum w Bilbao 
czy operę w Sydney, a około miliardem ludzi żyjącym bez do-
stępu do wody pitnej.6 W tych krajach, w których rozwija się 
przemysł kultury, także rosną nierówności społeczne. Roz-
piętość dochodów w ciągu ostatnich dwudziestu lat wśród 
krajów rozwiniętych wzrosła najbardziej w Wielkiej Brytanii, 
a w Stanach Zjednoczonych osiągnęła najwyższą wartość od 
czasów drugiej wojny światowej.7 Także w Europie, szczegól-
nie Środkowo-Wschodniej, rośnie zróżnicowanie dochodów 
oraz poziomu PKB na mieszkańca w zależności od regionu, 
przy czym w Polsce jest ono najwyższe spośród krajów OECD 
(rozpiętość od 50% do 300% średniego PKB) z wyjątkiem 
Wielkiej Brytanii (rozpiętość od 50% do 500%). Warto może 
w tym miejscu zwrócić uwagę, że w Hiszpanii, ojczyźnie 
„efektu Bilbao” wskaźnik ten wynosi 50-150%.8

„Efekt Bilbao”

Budowa Muzeum Guggenheima w Bilbao i jego natych-
miastowa międzynarodowa popularność stała się przedmio-
tem zainteresowania krytyków architektury, urbanistów, 
ekonomistów, socjologów oraz – last but not least – władz 
innych miast, mających nadzieję na realizację podobnego 
scenariusza. Jednak, jak bywa zazwyczaj z sukcesami gospo-
darczymi, historia „efektu Bilbao” jest bardziej skompliko-
wana, a jego ocena może być mniej jednoznaczna, niż to 
się wydaje na podstawie hasłowych odwołań. W momencie 
nawiązania współpracy pomiędzy Fundacją Guggenheima 
a władzami miasta Bilbao, obie strony znajdowały się 
w trudnej sytuacji – przede wszystkim finansowej. Funda-
cja borykała się z brakiem płynności, natomiast w Bilbao, 
po upadku wielkich przedsiębiorstw przemysłowych, sto-
pa bezrobocia oscylowała wokół 25% (Baniotopolou 2001, 
Plaza 2008). Fundacja poszukiwała nowych lokalizacji dla 
otwarcia muzeów „marki” Guggenheim – brano pod uwagę 
Tokio, Osakę, Moskwę, Wiedeń, Graz i Salzburg (Banioto-
polou 2001). Władze Bilbao z kolei potrzebowały zarówno 
impulsu gospodarczego do rozwoju, jak i poważnej zmiany 
wizerunku miasta, do czego – jak opisano wyżej – od lat 90. 
są wykorzystywane znaczące realizacje architektoniczne, 
często właśnie muzea sztuki nowoczesnej lub współczesnej. 

6 dane Banku Światowego.
7 Coyle D., (1997), The Wheightless World: Stategies for Managing the 
Digital Economy, Cambridge MIT Press, i Number of Poor American Rises 
for 3rd Year: Washington Post, 5.10.1993 za Rifkin J., (2003), Wiek dostę-
pu. Nowa kultura hiperkapitalizmu, w której płaci się za każdą chwilę, 
Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie. 
8 dane OECD. Wartości podano w zaokrągleniu do 10%.
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z punktu widzenia odbiorcy (spadek poziomu uczestnictwa 
w kulturze), ani z punktu widzenia państwa (koncentracja 
zadań polityki społecznej na problemach pomocy socjal-
nej, bezrobocia, reformy edukacji i służby zdrowia) (Słaby 
2002: 45). Dodatkowo na czasowe osłabienie roli kultury 
w rozwoju społeczno-gospodarczym wpłynęła reforma ad-
ministracyjna związana z reaktywowaniem samorządu te-
rytorialnego. Prowadzenie działalności kulturalnej stało się 
obligatoryjnym zadaniem własnym jednostek samorządu 
terytorialnego (Ustawa z dnia 25.10.1991 art. 9, p.2). Nowo 
powołane władze lokalne, borykające się z wieloletnimi za-
niedbaniami w zakresie infrastruktury technicznej na tere-
nie swoich gmin i powiatów, z nowymi zadaniami i niedo-
borem środków finansowych nie mogły zbyt wiele czasu, 
uwagi, a także pieniędzy przeznaczyć na realizację zadań 
w tym zakresie. Należy jednocześnie zauważyć, że udział 
sektora prywatnego w tej dziedzinie również był i pozostaje 
niewielki. Jest to zgodne z modelem europejskim, gdzie – 
w odróżnieniu przede wszystkim od Stanów Zjednoczonych 
– największe realizacje ośrodków kulturalnych w XX w. łączą 
się raczej z nazwiskami osób sprawujących wysokie urzędy 
w państwie niż milionerów – fundatorów muzeów, szpitali 
czy uniwersytetów.

Wzrost roli kultury w planowaniu gospodarczym nastą-
pił po 2000 r., a szczególnie po wstąpieniu Polski do Unii 
Europejskiej. Wynikało to z kilku czynników: ustabilizowa-
nia najważniejszych czynników funkcjonowania państwa 
(gospodarka, bezpieczeństwo, mechanizmy administracji 
publicznej), możliwości korzystania ze środków finansowych 
– najpierw przedakcesyjnych, a następnie dotacji europej-
skich, coraz częstszego na świecie postrzegania kultury jako 
elementu wzrostu gospodarczego i wreszcie – wzrostu po-
pytu na dobra związane z kulturą, w tym kulturą wysoką. 
Rola ośrodków kultury, w tym muzeów, jest jednak definio-
wana w Polsce przede wszystkim poprzez ich rolę społeczną. 
Zgodnie z ustawą, muzea są ośrodkami niedochodowymi, 
których rolą jest służba społeczeństwu i jego rozwojowi 
(Ustawa z dnia 21.11.1996, art.1, p.1). Stąd też głównym 
źródłem finansowania tych instytucji są środki publiczne. 
W latach 1989-2008 muzea podległe Ministerstwu Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w 71% finansowane były z dota-
cji ministerstwa. Ich dochody własne stanowiły 24%, nato-
miast środki pozyskane od podmiotów zewnętrznych (spon-
sorów) wynosiły średnio 5%. Bardzo podobna sytuacja ma 
miejsce w muzeach zarządzanych przez samorządy – udział 
środków od podmiotów prywatnych wyniósł tam średnio 
5,24% (Folga-Januszewska 2009). 

Jak wcześniej wspomniano, wiele zadań z zakresu dzia-
łalności kulturalnej znalazło się w gestii samorządów, w tym 
– na szczeblu gmin. W małych gminach, szczególnie wiej-

miętać, że sukces gospodarczy, jakim niewątpliwie było 
włączenie nowego muzeum sztuki nowoczesnej w rewitali-
zację regionu, nie opierał się, i nie mógł się opierać jedynie 
na tej inwestycji. Dzięki ogromnej popularności muzeum 
poniesione nakłady (ponad 100 mln dolarów na realizację 
budynku wraz z kosztami projektu oraz opłaty na rzecz Fun-
dacji Guggenheima) zwróciły się w ciągu pierwszych kilku lat 
(Baniotopolou 2001). Z punktu widzenia lokalnej gospodarki 
ważniejszy był trwały efekt – nowe miejsca pracy, szersze 
rynki zbytu dla lokalnych przedsiębiorców i producentów. 
Był on jednak możliwy nie tylko dzięki „efektowi Guggen-
heima”, ale szeroko zakrojonym i planowanym w długim 
okresie inwestycjom władz lokalnych. Oprócz Muzeum 
Guggenheima, które oczywiście stało się symbolem miasta 
i magnesem ruchu turystycznego i biznesowego, przedsię-
wzięto inne inicjatywy – modernizację systemu kanalizacji 
oraz systemu gospodarowania odpadami, nowe linie metra, 
port i lotnisko, modernizację szeregu dzielnic, a oprócz słyn-
nego muzeum powstała także sala koncertowa Euskalduna 
oraz centrum rozrywki La Alhondiga (Baniotopolou 2001). 
Rozwój gospodarczy Bilbao nie byłby możliwy bez takiej roz-
budowy infrastruktury, zarówno technicznej, jak i kultural-
nej oraz starań o podniesienie poziomu opieki zdrowotnej, 
bezpieczeństwa i poprawę warunków mieszkaniowych zde-
gradowanych dzielnic. Dodatkowo pozytywne efekty były 
wzmacniane przez szybki rozwój całej gospodarki hiszpań-
skiej, która należała do najszybciej rosnących w Europie oraz 
tradycyjnie wysoką wydajność pracy w Kraju Basków.10 Bez 
uwzględnienia tych wszystkich czynników nadzieje władz in-
nych miast, które chciały powtórzyć ten sukces nie mogły się 
spełnić. Jednak jeśli chodzi o oddziaływanie na społeczność 
lokalną istnieją inne modele, mniej efektowne, ale może 
nawet bardziej efektywne z miejscowego punktu widzenia. 

Polska - kultura w okresie transformacji

Rola kultury, w tym architektury i sztuki nowoczesnej, 
w Polsce ma swoją specyfikę, ze względu na zmiany, jakie 
zaszły i nadal zachodzą, na skutek przejścia od gospodarki 
centralnie planowanej, do gospodarki rynkowej oraz od izo-
lacji za „żelazną kurtyną” do globalizacji. W pierwszym okre-
sie po 1989 r. uwaga decydentów, podobnie jak znacznej 
części społeczeństwa, koncentrowała się na problemach go-
spodarczych – ograniczeniu galopującej inflacji oraz bardzo 
wysokiego bezrobocia, kształtowaniu nowych relacji na ryn-
ku pracy wewnątrz kraju oraz szerszych relacji na rynkach 
międzynarodowych. Kultura nie stanowiła priorytetu ani 

10 W 2003 r. wydajność pracy mierzona wysokością wartości dodanej na 
1 zatrudnionego wynosiła 46 694,7 dla Kraju Basków przy średniej dla 
Hiszpanii 38 211,4 (Baniotopolou 2001).
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zwiedzających rocznie, a w 2011 r. liczba ta przekroczyła 5 
milionów (Dean, Donnellan et al. 2010). Pod względem ar-
chitektonicznym Tate także jest ikoną i to o symbolice zbli-
żonej do tej z Bilbao – tam była to nowa funkcja w mieście 
poprzemysłowym, w Londynie jest to nowa funkcja w bar-
dzo charakterystycznym, dobrze znanym obiekcie, również 
poprzemysłowym. Stanowi symbol miejskiej i gospodarczej 
przemiany Londynu i Wielkiej Brytanii – z potęgi przemy-
słowej w potęgę intelektualną i kulturalną. Odpowiada też 
pewnemu schematowi obiektu sztuki nowoczesnej, który 
z pewną ironią nakreślili C. Dean i C. Donellan: budynku 
poprzemysłowego lub w obszarze poprzemysłowym, autor-
stwa star-architekta, nad rzeką lub morzem, które stanowią 
dla niego dodatkową panoramę (Dean, Donnellan et al. 
2010).

Fakt, że Tate Modern znalazła swoją siedzibę w już ist-
niejącym obiekcie, którego architektura nie jest tak efektow-
na czy wręcz arogancka jak muzeum projektu F. Gehry`ego 
ma swoje znaczenie. Jest to więc modelowy przykład insty-
tucji sztuki nowoczesnej w nowoczesnym mieście – jej głów-
nym zadaniem jest zachęcanie jak najszerszych grup odbior-
ców do uczestnictwa w jej ofercie kulturalnej. Elementem 
tego działania jest forma architektoniczna. Łatwo dostępne 
przestrzenie wejściowe, możliwość swobodnego spędzania 
czasu i nieskrępowanego zachowania rzeczywiście skłaniają 
wiele osób do przekroczenia progu Tate Modern. Niektóre 
z nich, przynajmniej z początku, nie korzystają z całej galerii, 
czasem po prostu spędzają czas w jej holu jak w miejskiej, 
atrakcyjnej przestrzeni publicznej. Zdaniem M. Sandsa, dy-
rektora ds. kontaktów z publicznością i mediami o to wła-
śnie chodzi – ci, którzy spędzają tam czas, stopniowo oswoją 
się ze sztuką nowoczesną, którą może wcześniej postrzegali 
jako elitarną i niedostępną. Z czasem staną się bardziej świa-
domymi i aktywnymi uczestnikami kultury.12

Muzeum Sztuki w Łodzi – obok działań komercyjnych

Muzeum Sztuki w Łodzi jest jednym z najstarszych mu-
zeów sztuki nowoczesnej na świecie, a jego kolekcja od po-
czątku miała charakter i klasę ponadlokalną. Istnienie mu-
zeum można liczyć od udostępnienia publiczności w 1931 
r. Międzynarodowej Kolekcji Sztuki Nowoczesnej grupy 
„a.r.”. Kolekcja muzeum nie ma sobie równej w Polsce, ale 
ze względu na charakter miasta, w którym się mieści – zbu-
dowanego między dwoma biegunami sztuki wysokiej oraz 
przemysłu – trudno jest zgromadzić dla niej publiczność po-
równywalną z tą, która odwiedza Warszawę czy Kraków. Od 

12 Wszystkie odniesienia i cytaty z wypowiedzi M. Sandsa pochodzą z jego 
wystąpienia w ramach festiwalu „Warszawa w Budowie 3” w 2011 r., 
www.artmuseum.pl, [21.11.2012].

skich, wiąże się to wciąż niestety z pewną marginalizacją 
tego rodzaju wydatków (Słaby 2002: 53). Jednak w średnich 
i dużych miastach zaczęto dostrzegać znaczenie ośrodków 
kultury zarówno dla rozwoju miasta, jak i – może przede 
wszystkim – jego prestiżu oraz miejsca w mniej i bardziej 
oficjalnych rankingach miasta. Duże znaczenie miało tu 
ubieganie się polskich miast o tytuł Europejskiej Stolicy 
Kultury, które nadało działaniom kulturalnym miast wymiar 
marketingowy. 

W Polsce, podobnie jak w innych krajach rozwiniętych, 
w ostatnich latach obserwujemy inwestycje w obiekty zwią-
zane ze sztuką nowoczesną. W dokumentach instytucji oraz 
władz lokalnych, podobnie jak w dyskusjach toczących się 
wokół tych ośrodków kultury, wydaje się panować pewne 
pomieszane pojęć, celów i założeń. Często można odnieść 
wrażenie, że każdy z tych ośrodków ma nadzieję odnieść 
sukces na podobieństwo Tate Modern – stać się zarówno 
symbolem znanym na całym świecie, atrakcją turystyczną, 
bodźcem rozwoju gospodarczego, jak i poprawy jakości życia 
lokalnych społeczności i lokalnych artystów. Praktyka i dzia-
łania wskazują jednak, że polskim instytucjom bliżej jest do 
modelu „społecznego”. 

Architektura – tło dla sztuki nowoczesnej 
czy samoistny element oddziaływania 

na publiczność

Tate Modern – oswajanie z przestrzenią sztuki

Galerię sztuki nowoczesnej Tate Modern otwarto 
w 2000 r. Znalazła ona swoją siedzibę w dawnej elektrow-
ni londyńskiej (część budynku nadal pełni swoje pierwotne 
funkcje, część przeznaczona na Tate Modern została wyłą-
czona z użytkowania w 1981 r.). Projekt adaptacji wykonała 
jedna z najbardziej znanych pracowni architektonicznych 
świata – Herzog & de Meuron. Jak piszą sami autorzy na 
stronie internetowej pracowni: „Tate Modern odmieniła 
Londyn. Wywarła znaczący wpływ na kształt i rozwój mia-
sta [...] oraz jego życie artystyczne, kulturalne i społeczne. 
Wprowadziła nowy wymiar do architektury Londynu”.11 Jest 
być może zrozumiałe, że architekci postrzegają tę inwestycję 
przede wszystkim w perspektywie architektonicznej i urba-
nistycznej. Tate Modern, o czym wspominają, jest również 
symbolem sukcesu tego typu inwestycji.

Podczas fazy projektowej i realizacyjnej spodziewa-
no się, że Tate Modern będzie rocznie odwiedzać około 
2 milionów gości. Tymczasem w pierwszych pięciu latach 
funkcjonowania galerii odwiedzało ją średnio 4,2 miliony 

11 www.herzogdemeuron.com, tłumaczenie Autorki, [21.11.2012].
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oddziaływanie na tkankę miasta, komercjalizację przestrzeni 
publicznej, a nawet obniżenie jakości czasu wolnego miesz-
kańców. W takiej lokalizacji znalazła się najcenniejsza polska 
kolekcja sztuki nowoczesnej i nic dziwnego, że zadawano 
sobie pytanie, czy wpłynie to korzystnie czy niekorzystnie na 
jej odbiór. Należy przy tym stwierdzić, że w Łodzi występuje 
duże deklarowane zapotrzebowanie na kulturę. W ankie-
cie dotyczącej oczekiwań wobec nowego centrum Łodzi, 
aż 78,8% respondentów stwierdziło, że powinny w nim po-
wstać przede wszystkim kina, galerie i muzea. Był to najwyż-
szy pozytywny wynik w ocenach planowanych zmian, wśród 
których znalazły się także: rynek, na którym odbywałyby się 
imprezy (tu zresztą znalazł się drugi w kolejności wynik – tę 
zmianę popiera blisko 60% respondentów), centra konfe-
rencyjne, puby, bary i restauracje, hotele, apartamentowce, 
centra handlowe oraz biurowce. Szczególnie istotne jest, że 
niemal dwa razy więcej ankietowanych jest zainteresowa-
nych powstaniem ośrodków kultury niż centrów komercyj-
nych (niewiele ponad 40% pozytywnych odpowiedzi) (Ga-
łuszka 2010: 72-74).

Muzeum Sztuki w Łodzi jest więc szczególnie interesu-
jącym przykładem dominacji samej sztuki nowoczesnej nad 
architekturą budynku, w którym jest prezentowana. Wyni-
ka to po części ze skromnego – w zestawieniu z budynka-
mi-ikonami, ale też monumentalną londyńską elektrownią 
– charakteru dawnej tkalni. Raczej wady tej siedziby – gęsto 
rozstawione słupy, niskie kondygnacje, charakterystyczne 
materiały – niż jej zalety stanowią istotny kontekst dla dzia-
łań artystycznych i kuratorskich. Wydaje się, że umiano je 
wykorzystać i przekuć w mocną stronę nowej siedziby ms2. 
Kontekst funkcjonalny – sąsiedztwo handlowo-usługowe, 
stanowi większe wyzwanie, zwłaszcza że skrzydło fabryki 
z dawną tkalnią nie wyróżnia się w przestrzeni całego kom-
pleksu i nie stanowi widocznego znaku, że ten budynek 
pełni szczególną funkcję. Także więc i pod tym względem 
Muzeum Sztuki w Łodzi musi działać niejako wbrew własnej 
architekturze, aby skutecznie przyciągnąć inną publiczność 
niż ta, która doskonale wie o jego istnieniu.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
 – sztuka bez architektury

Przypadek Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warsza-
wie jest szczególny. Zostało ono powołane w 2005 r., ale 
do dnia dzisiejszego pozostaje instytucją bez siedziby, a co 
za tym idzie – bez architektury, która współtworzyłaby jej 
wizerunek.14 Pomimo tego muzeum jest bardzo silnie ko-

14 W chwili, gdy pisany jest ten artykuł Muzeum Sztuki Nowoczesnej 
mieści się od kilku miesięcy w tymczasowej siedzibie dawnego pawilo-
nu meblowego Emilia, jednak na skutek sporu prawnego z właścicielem 

zakończenia drugiej wojny światowej muzeum za swoją sie-
dzibę miało obiekty związane z przemysłową historią Łodzi. 
Początkowo ulokowano je w dawnym pałacu Poznańskiego 
przy ul. Więckowskiego.13 Od 2008 r. główna część zbiorów 
prezentowana jest w nowej siedzibie – ms2 w budynku 
dawnej tkalni, należącej do kompleksu fabryki Poznańskie-
go. Stanowi on obecnie część  Centrum Handlowo-Kultural-
no-Rozrywkowego „Manufaktura”. Sam fakt przygotowania 
nowej siedziby i przeprowadzki części muzeum na nową, 
znaczną powierzchnię traktowany był jednogłośnie jako 
sukces. W ocenach koncentrowano się głównie na udanych 
pierwszych wystawach oraz wartości merytorycznej ekspo-
zycji i zbiorów. Jeżeli chodzi o architekturę muzeum – sta-
rannie odnowioną wspaniałą architekturę przemysłową, być 
może najwyższej klasy w Polsce – poruszono dwa problemy, 
oba ilustrujące relacje pomiędzy obiektem architektonicz-
nym a instytucją sztuki nowoczesnej.

Jako pierwszy problem wskazywano dość ciasne, 
a przede wszystkim niskie pomieszczenia dawnej tkalni, 
które ze swojej natury ograniczają rozmach ekspozycyjny. 
Nie tylko więc zewnętrzna forma ms2 nie stanowi architek-
tonicznego symbolu czy znaku przestrzennego nowoczesno-
ści, ale także wnętrza utrudniają proponowanie publiczności 
szczególnie efektownych dzieł. Można powiedzieć, że jest to 
sytuacja wręcz odwrotna niż w Tate Modern, gdzie gigan-
tyczne pomieszczenia są wręcz niepowtarzalną okazją dla 
artystów tworzenia unikalnych prac. Mimo to już po pierw-
szej wystawie zwracano uwagę na to, że kuratorzy i artyści 
bardzo dobrze poradzili sobie z trudną przestrzenią i nie 
przeszkodziła ona w stworzeniu wartościowej i nowatorskiej 
ekspozycji. W dużej mierze komentarze koncentrowały się 
na artystycznej zawartości wystawy, a nie jej architektonicz-
nym „opakowaniu”, co należy uznać za słuszną proporcję 
pomiędzy znaczeniem obu tych elementów. Niektórzy wska-
zywali także na zalety takiej kłopotliwej przestrzeni – jak 
ujawnienie „zwykle niewidocznych reguł rządzących ekspo-
zycjami” czy kwestionowanie porządku wystawienniczego 
(Pijarski 2008). Także władze muzeum starały się postrzegać 
nową siedzibę jako szansę (Borkowski 2008).

Drugi problem dotyczył nie strony technicznej lub for-
malnej, ale funkcjonalnej i społecznej – wskazywano na ry-
zyko związane z sąsiedztwem centrum, które ma w swojej 
nazwie szereg przymiotników, w istocie jest jednak obiek-
tem handlowo-usługowym. Manufaktura jest jednym 
z takich centrów, jakie powstały w Polsce na przełomie XX 
i XXI w. i w znacznej mierze wpłynęły na funkcjonowanie 
miast i ich mieszkańców. Stały się przedmiotem wielu ana-
liz, głównie krytycznych, podkreślających ich niszczycielskie 

13 Obecnie również ten budynek jest jedną z siedzib Muzeum Sztuki w Łodzi.
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bioru instytucji sztuki nowoczesnej?
Należy w tym miejscu rozważyć, jakie były główne linie 

sporu dotyczące wizerunku samego muzeum, a poprzez nie 
– Warszawy, które ukształtowały się w związku z konkursem 
i jego wynikiem. Zgodnie z założeniami samego konkursu 
celem budowy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie 
było „zjednywanie sztuce jak najszerszych kręgów odbior-
ców”, współdziałanie z wieloma różnorodnymi grupami 
polskiego społeczeństwa, a także stworzenie symbolu zmian 
zachodzących po 1989 r. Budowa muzeum miała być także 
elementem strategii, której głównym celem miało być wy-
niesienie Warszawy na pozycję lidera wśród stolic krajów 
przechodzących transformację. Zgodnie z założeniami za-
wartymi w warunkach konkursu miał to być ważny ośrodek 
o zdecydowanie ponadlokalnym znaczeniu – przewidywa-
no w nim około miliona zwiedzających rocznie. W ramach 
konkursu, w sposób naturalny koncentrowano się na zna-
czeniu samego budynku dla przyciągnięcia tylu zaintereso-
wanych, mniej uwagi kierując na jego zawartość. Niemniej 
podkreślono znaczenie aktywizacji uczestnictwa w kulturze 
w ramach funkcjonowania muzeum, które miało należeć 
do „użytkowników i procesów” w opozycji do tradycyjnego 
środowiska muzealnego „widzów i przedmiotów” (Kiciński 
2007). 

Słynne muzea sztuki nowoczesnej, których symbolem 
pozostaje nadal muzeum w Bilbao, są rozpoznawalnymi 
„ikonami” na mapie światowej kultury. Dotyczy to zresztą 
nie tylko sztuk wizualnych – jednym z najbardziej znanych 
budynków świata jest przecież opera w Sydney. Powstała 
w warunkach nieco zbliżonych do planów wobec Muzeum 
Guggenheima w Bilbao czy Muzeum Sztuki Nowoczesnej 
w Warszawie – wcale nie w miejscu słynącym z wykony-
wania muzyki operowej, ani nie w kraju licznych jej miło-
śników. To sama budowa opery, stworzenie atrakcyjnego 
i sławnego na całym świecie miejsca umieściło Sydney na 
operowej mapie świata i wzbudziło zainteresowanie tą dzie-
dziną sztuki wśród Australijczyków. To samo udało się w Bil-
bao w ramach sztuki nowoczesnej. To samo miało stać się 
w Warszawie. W konkursie znalazło to wyraz, zarówno po 
stronie uczestników, jak i sędziów, w poszukiwaniu „ikony” 
- budynku efektownego, charakterystycznego, atrakcyjnego, 
wyjątkowego. Tego rodzaju projektów złożono dość dużo, 
a jeden, autorstwa Grupy 5, uzyskał wyróżnienie i w sporze 
wokół wyników konkursu był przedstawiany jako alternaty-
wa dla projektu Ch. Kereza. W tym miejscu pominięte zosta-
ną – jakkolwiek niezwykle ważne – zagadnienia warunków 
formalnych, których projekt Grupy 5 nie spełniał. Nie chodzi 
tu bowiem o odrzucenie projektu ze względu na niezgod-
ność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego, ale o dwie przeciwstawne wizje budynku.

jarzone z dyskusjami o architekturze, gdyż m.in. organizuje 
cykl „Nowe Piętro” z udziałem młodych pracowni, zabiera 
głos na temat urbanistyki i architektury poprzez wystawy 
i wydarzenia festiwalu Warszawa w Budowie, organizowa-
nego corocznie od 2009 r. Wreszcie, konkursy na budynek 
muzeum, a następnie projekty muzeum i jego tymczasowa 
siedziba są przedmiotem publicznych i dość szerokich dys-
kusji. Można więc powiedzieć, że zarówno osoby kierujące 
muzeum (inicjatorzy jego powstania, obecna dyrekcja oraz 
rada programowa), jak i pozostałe zainteresowane nim pod-
mioty (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, sa-
morząd warszawski, publiczność) poprzez swój stosunek do 
- wciąż nieistniejącej - architektury wyrażają swoją opinię 
o samej instytucji i jej roli w Polsce i Warszawie.

Pierwszy konkurs na budynek muzeum ogłoszony 
w 2005 r. pozostał nierozstrzygnięty i nie przyniósł chwały 
organizatorom. Z listy nazwisk i pracowni, które zgłosiły chęć 
udziału, można jednak wnioskować o znaczeniu, jakie nada-
wano tematowi. Wnioski złożyło ponad 200 uczestników, 
w tym znani na świecie „star-architekci”, tacy jak Zaha Ha-
did, Richard Meier czy Eduardo Souto de Moura. Zarówno 
ze strony mediów, uczestników, jak i władz lokalnych jasno 
widać było oczekiwanie, że jest to szansa na stworzenie no-
wego „Bilbao” - budynku, który zamieni nieco prowincjonal-
ną i mało atrakcyjną środkowo-europejską stolicę w miasto 
liczące się w globalnych rankingach kultury i turystyki kul-
turalnej. Jednak ze względów formalnych odrzucono zgło-
szenia około 100 pracowni zagranicznych, w tym wszystkich 
wcześniej wymienionych.

Drugi konkurs, budzący nadal spore zainteresowanie 
w środowisku polskich i zagranicznych architektów15 wy-
grał mało wówczas znany szwajcarski projektant - Christian 
Kerez. Oczekiwania wobec tego projektu i samej realizacji 
nadal były ogromne. J. Trybuś określił przedsięwzięcie jako 
„epokowe”, ze względu na to, że od czasu II wojny światowej 
do ogłoszenia konkursu w Polsce nie wzniesiono żadnego 
gmachu muzealnego do prezentacji sztuki (Trybuś 2007). 
Dlatego też powściągliwy, zwycięski projekt wzbudził wręcz 
oburzenie części publiczności, a także samego jury. Niektó-
rzy z sędziów, członkowie rady programowej muzeum, we-
zwali wręcz prezydenta miasta do odstąpienia od realizacji 
zwycięskiego projektu. Kiedy to nie nastąpiło, po burzliwych 
dyskusjach doszło do zmiany składu rady programowej oraz 
dyrekcji muzeum. Czyż może być lepszy dowód na ogromne 
znaczenie, jakie ma architektura dla funkcjonowania i od-

budynku nie jest jasne jak długo tam pozostanie. Ze względu na zbyt krót-
ki okres użytkowania (pierwsza wystawa w tej siedzibie została otwarta 
12.10.2012 r.) oraz toczący się spór sądowy, niniejsze opracowanie nie 
uwzględnia analizy tego budynku jako siedziby Muzeum.
15 Po unieważnieniu pierwszego konkursu, wiele zagranicznych pracowni 
zrezygnowało z udziału w kolejnym.
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odpłatność za korzystanie z obiektów kultury i pośred-
nio – poprzez wpływy z obsługi zwiedzających). Pobu-
dzenie gospodarcze następuje głównie poprzez ruch 
turystyczny. Takiemu modelowi odpowiadają nowe 
obiekty o efektownej architekturze, projektowane przez 
wybitnych architektów (często z grona tzw. „star-archi-
tektów”), drogie w realizacji, ale zapewniające rozgłos 
w środkach masowego przekazu i miejsce w przewod-
nikach turystycznych. Finansowanie tego modelu może 
odbywać się na zasadzie partnerstwa publiczno-prywat-
nego, gdzie obie strony spodziewają się osiągnąć zyski 
z inwestycji w średnim, a nawet w krótkim okresie. Ar-
chitektura przyćmiewa nieraz mieszczące się wewnątrz 
kolekcje lub wystawy czasowe i sama jest magnesem 
dla turystyki kulturalnej, zarówno krajowej, jak i zagra-
nicznej. Najpełniejszym przykładem takiego podejścia 
jest Muzeum Guggenheima w Bilbao;

• zrównoważony, wykorzystywany jako element długo-
okresowego rozwoju społeczno-gospodarczego. Ośro-
dek kultury ma za zadanie przede wszystkim oddzia-
ływać na społeczność lokalną. Pełni nie tylko funkcję 
społeczną (zapewnienie dostępu do kultury i sztuki), 
ale także gospodarczą. Może być ośrodkiem stymulu-
jącym rozwój klastrów twórczych. Najważniejszą grupą 
czerpiącą korzyści z tego modelu są lokalni twórcy oraz 
osoby znajdujące zatrudnienie w branżach związanych 
z kulturą i sztuką, ma on także duże znaczenie edukacyj-
ne. Przynosi więc korzyści zarówno w krótkim, średnim, 
jak i długim okresie. Należy stwierdzić, że właśnie w tym 
modelu mamy też do czynienia z największą demokra-
tyzacją kultury. W nim także najwięcej uwagi zwraca 
się na włączenie w oddziaływanie sztuki nowoczesnej 
osób, które dotąd nie miały z nią kontaktu. Efektowna 
architektura, która mogłaby znaleźć się na okładkach 
najważniejszych czasopism branżowych ma w tym wy-
padku drugorzędne znaczenie. Ze względu na główny 
udział sektora publicznego oraz brak nastawienia na 
szybkie zwroty nakładów dąży się raczej do ogranicze-
nia kosztów realizacji. Niemniej, w tym modelu także 
ma znaczenie architektura wysokiej klasy, dobrze od-
powiadająca ambitnym celom realizowanym przez 
muzea i galerie, stanowiąca symbol ich zaangażowania 
w tworzenie środowiska miejskiego najwyższej jakości. 
Interesującym przykładem takiego podejścia jest Tate 
Modern. Jej powściągliwa ingerencja w istniejący obiekt 
poprzemysłowy przemawia przede wszystkim do osób 
już zainteresowanych współczesnymi trendami w ar-
chitekturze oraz do społeczności lokalnych, dla których 
obiekt ten stanowił element panoramy ich miasta;

• tradycyjny, gdzie główną rolą muzeów i galerii jest 

Projekt Grupy 5, uważany przez część jurorów, a także 
dziennikarzy i publiczności, za najbardziej właściwy – nie-
zwykle charakterystyczny, o rzeźbiarskiej formie kojarzącej 
się z pracami Arpa (Kiciński 2007). Wnętrze i jego aranżacja 
funkcjonalna odbiegała znacznie od wytycznych przygoto-
wanych w muzeum na potrzeby konkursu. Wielu krytyków 
i architektów chwaliło za to zalety urbanistyczne oraz piękno 
budynku. Miałby on więc szansę spełnienia zadania – przy-
ciągnięcia publiczności do wnętrza. Pytanie, co działoby 
się dalej, i na ile możliwości wykorzystania muzeum byłyby 
zgodne z planami merytorycznymi instytucji, zeszło na drugi 
plan.

Projekt Ch. Kereza znalazł się na przeciwnym biegunie. 
Jego architektura zewnętrzna była skrajnie minimalistycz-
na, a cały efekt architekt skupił wewnątrz, w przestrzeni 
ekspozycyjnej. Z pewnością wizerunek tego budynku nie 
nadawał się na „reklamę” miasta porównywalną z operą 
w Sydney czy Muzeum Guggenheima w Bilbao. Wydaje się, 
że zarówno autor projektu, jak i osoby biorące jego stronę 
(w tym obecna dyrekcja i rada programowa) w sposób jed-
noznaczny wybrały inną strategię działania, niż włączenie 
się do „przemysłu kultury” i uczynienia z niej jeszcze jednej 
atrakcji turystycznej dla klasy twórczej, czy jeszcze jedne-
go czynnika wzrostu gospodarczego w Warszawie. Cała ich 
uwaga została skoncentrowana na wewnętrznym działaniu 
muzeum – jego kolekcji, programie edukacyjnym, oddziały-
waniu społecznym.

Na skutek przeciągających się negocjacji między in-
westorem a architektem, wydłużenia prac projektowych, 
a wreszcie zerwania na początku 2012 r. umowy przez wła-
dze m. st. Warszawy, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w War-
szawie, już od 7 lat działa praktycznie rzecz biorąc bez 
siedziby.16 Oprócz trudności organizacyjnych z pewnością 
zmaga się z problemem zaistnienia w świadomości odbior-
ców. Wielu z nich przecież nie umiałoby wymienić żadnej 
wystawy MoMa w Nowym Jorku, żadnego dzieła znajdują-
cego się w zbiorach Bilbao czy kompozytora współczesnego, 
wystawiającego swoje dzieła w Sydney. Kojarzą jednak te in-
stytucje i rozpoznaliby je, gdyby znaleźli się w tych miastach.

Podsumowanie 

Na podstawie powyższej analizy można wskazać trzy 
podstawowe modele funkcjonowania muzeów i galerii sztu-
ki nowoczesnej:

• rynkowy, oparty na rozwoju przemysłu kultury. Za-
kłada on zwrot poniesionych nakładów ze środków 
pozyskiwanych z działalności (bezpośrednio, poprzez 

16 Biura muzeum oraz niewielka powierzchnia wystawiennicza znajdują 
się przy ul. Pańskiej w Warszawie, w dawnej części biurowej pawilonu 
Emilia.
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den obiekt, odpowiadający modelowi rynkowemu, żaden 
też nie jest w tej chwili planowany w takim kształcie. Być 
może zmieni się to, kiedy poznamy założenia trzeciego już 
konkursu na Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. 
Ze względu na trudności finansowe jednostek samorządu 
terytorialnego odpowiedzialnych za politykę kulturalną, nie 
należy się dziwić, że obiekty powstałe w ostatnich latach 
lub będące w trakcie realizacji, reprezentują raczej solidne 
rzemiosło niż gwiazdorstwo, jeśli chodzi o formę. Nie jest to 
ich wadą. Niemniej, te same trudności finansowe w utrzy-
maniu i prowadzeniu tych obiektów, a także konieczne w XXI 
w. zmiany w strukturze gospodarki sprawiają, że być może 
w niedalekiej przyszłości warto będzie wyjść poza ten do-
minujący model. Doświadczenia zagraniczne są obecnie na 
tyle bogate, że można czerpać z istniejących i różnorodnych 
wzorców.
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zapewnienie dostępu do sztuki osobom, które mają 
rozwinięte potrzeby kulturalne. Nie chodzi tu o zwięk-
szenie liczby zwiedzających, a raczej o podniesienie 
jakości usług świadczonych w danym obszarze kultury 
(Folga-Januszewska 2009). Organizacja takich instytu-
cji nie służy w ogóle tworzeniu zysku, ich finansowanie 
ma w przeważającej mierze źródła publiczne. W związ-
ku z tym wybory dotyczące samej architektury obiektu 
(o ile ma on otrzymać nową siedzibę) są dokonywane 
na zasadach etatystycznych, zgodnie z lokalną polityką 
miejską i kulturalną, a także możliwościami finansowy-
mi jednostek założycielskich. Inne są założenia do archi-
tektury, która ma służyć zaspokajaniu potrzeb społecz-
ności lokalnej, inne – jeżeli nowo wznoszony obiekt ma 
stać się międzynarodową wizytówką miasta i stanowić 
element jego kulturalnego marketingu. Przykładami 
omówionymi powyżej są Muzeum Sztuki w Łodzi i jego 
nowa siedziba w centrum Manufaktura oraz Muzeum 
Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Przykład łódzki poka-
zuje włączenie instytucji kultury w modernizację tkanki 
miasta i jej najcenniejszych zasobów architektury prze-
mysłowej. Z kolei spory wokół warszawskiej siedziby do-
brze pokazują sprzeczne wyobrażenia na temat roli Mu-
zeum Sztuki Nowoczesnej we współczesnym mieście.

Przyjęcie każdego z wymienionych wyżej modeli może 
mieć swoje uzasadnienie i opracowanie nie ma na celu 
oceny jednego z nich jako jedynie słusznego. Istotne jest 
natomiast podkreślenie, że rozmywanie zakładanych celów 
oraz nieporozumienia w ich definiowaniu mogą doprowa-
dzić do tego, że planowane efekty nie zostaną osiągnięte, 
a także że decyzje co do architektury obiektów powinny być 
adekwatne do zamierzonego celu. Lata 90. oraz początek 
XXI wieku w wielu krajach były okresem bardzo znacznych 
inwestycji w obiekty kulturalne, w tym muzea i galerie sztuki 
nowoczesnej. Miały one pełnić funkcję motorów rozwoju, 
wspomagać regenerację podupadłych gospodarczo miast 
i stymulować rozwój nowoczesnej gospodarki. Rzeczywi-
stość zweryfikowała wiele z tych zamierzeń, nawet w kra-
jach zamożnych i wysoko rozwiniętych, co przedstawia m. 
in. raport „Set in Stone” (Woronkowicz, Joynes et al. 2012). 
Jak z niego wynika, dominująca większość kosztownych 
obiektów kultury okazała się porażką z punktu widzenia go-
spodarki. Z kolei nadmierna koncentracja uwagi i środków 
finansowych na samej architekturze prowadziła do zanie-
dbania w zakresie programu i merytorycznych aspektów 
funkcjonowania instytucji.

W Polsce, zgodnie z ustawodawstwem i praktyką, 
mamy do czynienia przede wszystkim z koncentracją na za-
spokajaniu potrzeb społecznych. Jak dotąd nie powstał ża-
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W związku z tak określonymi celami artykułu przyjęto 
następującą hipotezę badawczą:

Kultura organizacyjna wpływa na realizację strate-
gii konkurencji, a zatem na rodzaj i intensywność działań 
konkurencyjnych, kooperacyjnych, a tym samym decyduje 
o możliwości uzyskania przewagi konkurencyjnej. 

Przesłanki wyboru tematu

Termin kultura jest najczęściej rozumiany jako: „całość 
materialnego i duchowego dorobku ludzkości” (Pocztowski 
2001: 115). Kultura organizacyjna zgodnie z definicją Edga-
ra Scheina zawartą w książce Coming to a New Awareness 
of Organizational Culture jest zbiorem racjonalnych reguł 
postępowania, jakie grupa stworzyła, rozpoznała lub rozwi-
nęła dla zapewnienia integracji wewnątrz organizacji oraz 
dopasowania do wymagań otoczenia (Schein 2004). Mo-
nika Kostera definiuje z kolei kulturę organizacji jako „inną 
grupę soczewek”, która wywiera wpływ na sposób postrze-
gania organizacji zarówno przez jej uczestników, jak i oto-
czenie (Zbiegień-Maciąg 2005: 10). Z kolei Aleksy Pocztow-
ski łączy pojęcie kultury organizacyjnej z terminem wiedzy, 
która determinuje systemy wartości, postawy i zachowania 
ludzi (Pocztowski 2001: 115). Podstaw teorii kultury można 
doszukiwać się u twórców modelu harwardzkiego w holi-
stycznej koncepcji instytucji (LACG) zbudowanej w oparciu 
o zespół wyobrażeń, symboli, wartości i norm wspólnych 

Mariola Wiater, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Kultura organizacji jako determinanta 
budowania przewagi konkurencyjnej

The Organizational Culture as a Factor 
Determining the Competitive Advantage

A competitive advantage is a factor enabling the market 
organizations to survive and develop, and thus it is a subject of 
interest of both theoreticians, and management practitioners. 
The process of globalization, technical and technological deve-
lopment, non-structuralized economic environment caused a 
necessity of revision and competent utilization of all the factors 
determining the market position. Thus the non-material compe-
titive factors such as organizational culture have become impor-
tant. The main aim of the article is to present the role of the or-
ganizational culture in the process of gaining of the competitive 
advantage.

Przewaga konkurencyjna jest czynnikiem umożliwiającym 
organizacjom biznesowym przetrwanie i rozwój, dlatego też jest 
przedmiotem zainteresowania zarówno teoretyków, jak i prak-
tyków zarządzania. Procesy globalizacji, rozwoju technicznego 
i technologicznego, brak ustruktualizowania otoczenia spowodo-
wały konieczność dokonania rewizji i umiejętnego wykorzystania 
wszystkich czynników określających pozycję rynkową przedsię-
biorstwa. W tym kontekście na znaczeniu zyskały niematerialne 
czynniki konkurencyjności, do których należy kultura organizacji. 
Celem artykułu jest przedstawienie roli kultury organizacyjnej 
w procesie budowania przewagi konkurencyjnej.S
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Przewaga konkurencyjna zapewnia organizacjom o na-
stawieniu konkurencyjnym przetrwanie, rozwój oraz stabil-
ne funkcjonowanie, dlatego też jest przedmiotem zaintere-
sowania zarówno teoretyków, jak i praktyków zarządzania. 
Procesy jakie zachodzą we współczesnych gospodarkach, 
w tym globalizacja, informatyzacja oraz złożoność i wyso-
ka dynamika zmienności otoczenia, spowodowały koniecz-
ność wyłonienia oraz wykorzystania wszystkich czynników 
określających pozycję rynkową przedsiębiorstwa. W tym 
kontekście na znaczeniu zyskały niematerialne czynniki 
konkurencyjności, do których należy kultura organizacji. 
Celem artykułu jest przedstawienie roli kultury organizacyj-
nej w procesie budowania przewagi konkurencyjnej. Z tak 
określonego celu głównego wynikają następujące cele 
szczegółowe:

• przedstawienie sposobów definiowania i funkcji kultury 
organizacyjnej,

• określenie sposobu rozumienia przewagi konkurencyjnej,
• ukazanie teoretycznych przesłanek twierdzenia o wpły-

wie kultury organizacji na realizację strategii konkuren-
cji i zdobywanie przewagi konkurencyjnej,

• ustalenie jakie czynniki kulturowe wspierają osiąganie 
przewagi konkurencyjnej za pomocą badań społecz-
nych przeprowadzonych w czterech przedsiębiorstwach 
z branży rolno - spożywczej.
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Funkcje kultury organizacji  
- ujęcie teoretyczne

Kultura danej organizacji, jak wskazuje Tadeusz Pomia-
nek, jest jej „kodem genetycznym”, tworzy bowiem tożsa-
mość i wizerunek w otoczeniu (Pomianek 1999: 35). Kultura 
według Jamesa Stonera i Edwarda Freemana wskazuje ja-
kie zachowania są dopuszczalne, a jakie nie określając tym 
samym stopień realizacji celów (Stoner, Freeman, Gilbert 
2001: 186). Kultura organizacji dostarcza schematów za-
chowań i działań, sprawiających, że funkcjonowanie w or-
ganizacji staje się bardziej przewidywalne i stabilne oraz 
eliminuje w ten sposób obniżające efektywność zakłócenia 
(Machaczka, Machaczka 2005: 6). 

Najczęściej przywoływaną w literaturze funkcją kultury 
jest integrowanie pracowników z organizacją (Aniszewska 
2007: 9). Edgar Schein podkreśla, że spajająca rola kultury 
przejawia się w zapewnieniu członkom organizacji możli-
wości posługiwania się wspólnym aparatem pojęciowym, 
co umożliwia odpowiednią wymianę informacji oraz wła-
ściwe rozumienie pojęć takich jak: dobry produkt, wysoka 
jakość. Kultura decyduje o tym, jak uczestnicy organizacji 
będą postrzegać swoją pracę i na ile będą z niej usatys-
fakcjonowani, co wpłynie również na osiągane przez nich 
wyniki (Schein 2004). Według niego kultura określa zasady 
współpracy, członkowstwa w grupie, sposoby budowania 
autorytetu i wywierania wpływu na innych oraz umożliwia 
zaspokojenie potrzeb bezpieczeństwa, stabilności i afiliacji 
(Schein 2004). E. Jacques w książce The Changing of Culture 
of a Factory podkreśla szczególną rolę kultury organizacyj-
nej w procesie adaptacji do pracy (Zbiegień-Maciąg 2005: 
15). 

Według Tadeusza Pomianka kultura organizacyjna 
powoduje powtarzalność działań, stałość ustosunkowań 
i wyobrażeń uczestników organizacji oraz pozwala pogo-
dzić zamierzenia pracowników z misją i celami organizacji 
(Pomianek 1999: 35).  

Kultura organizacji tworzy wspólną wizję, umożliwia 
skoncentrowanie zasobów i umiejętności na właściwych 
działaniach oraz pozwala kontrolować stopień osiągania 
celów dostarczając miary oceny wyników. Podzielany przez 
uczestników organizacji system norm i wartości wynikający 
z kultury organizacji, sprawia, że nie jest konieczne szcze-
gółowe określanie procedur działania, a nawet tworzenie 
systemu kontroli (Aniszewska 2007: 111).

Kulturę uznaje się za „wytwór organizacji będący efek-
tem procesu uczenia się”, który wywiera wpływ na moż-
liwości sprawnego funkcjonowania (Tyrańska 2012: 172). 

uczestnikom organizacji, godzących sprzeczne interesy, 
zapewniających realizację celów oraz stanowiących część 
systemu jakim jest organizacja (Prahalad, Hamel 1990: 6). 
Kultura jest zatem swoistą charakterystyką organizacji, 
wszystkie bowiem przedsiębiorstwa i instytucje posiadają 
swoisty zbiór wartości, norm i przekonań tworzących pod-
stawę ich funkcjonowania oraz wszelkich działań, także tych 
podejmowanych na rynku. 

Charakterystyczne dla organizacji ze sfery biznesu 
jest formułowanie strategii konkurencji w celu osiągnię-
cia przewagi konkurencyjnej, która stanowi wyraz efek-
tywności działania organizacji i skuteczności w realizacji 
celów (Faulkner, Bowman 1996: 163). Do docenienia roli 
strategii w procesie zdobywania przewagi konkurencyjnej 
przyczyniły się procesy globalizacji, informatyzacji i rozwoju 
technologicznego, którym podlegają współczesne gospo-
darki. Mały stopień ustrukturalizowania otoczenia i rosną-
ce tempo zmian, jakie w nim zachodzą, uniemożliwiały 
przewidzenie jak będą zmieniały się warunki prowadzenia 
działalności (Godziszewski 2001: 6). Wzrost konkurencji 
na rynku jest równie często wskazywany jako źródło do-
strzeżenia i docenienia znaczenia strategicznego podejścia 
do prowadzenia działalności oraz przypisania strategii roli 
warunku przetrwania na rynku (Barczak, Bartusik 1999: 5). 
Według Michaela Portera strategia konkurencji ma wska-
zać metody efektywnego konkurowania na rynku, co ma 
na celu wzmocnienie pozycji rynkowej organizacji (Porter 
1994: 10). 

Jak zostało wspomniane, procesy globalizacji rozwoju 
technicznego i technologicznego, brak ustrukturalizowania 
otoczenia spowodowały, że niezbędne stało się dokonanie 
rewizji i umiejętne wykorzystanie wszystkich czynników 
określających pozycję rynkową przedsiębiorstwa. Charak-
terystyką współczesnych systemów zarządzania organiza-
cjami jest zatem skierowanie uwagi na niematerialne czyn-
niki konkurencyjności, do których należy kultura organizacji 
(Obłój 1998: 125). Diagnozowaniem oraz zarządzaniem 
kulturą organizacyjną zajmują się obecnie zarówno teore-
tycy, jak i praktycy zarządzania. Zainteresowanie kulturą 
organizacji wynika z jej wpływu na efektywność działania 
organizacji, a w rezultacie możliwości przetrwania, rozwoju 
i stabilnego funkcjonowania. Badania dokonane w latach  
80. XX w. wykazały bowiem rolę umiejętnego kreowania 
trwałych wartości i umiejętności w procesie uzyskiwania 
pożądanej pozycji na rynku. Zdolność tę powiązano z kate-
gorią kultury organizacji, która choć znana wcześniejszym 
badaczom, dopiero wówczas zyskała to funkcjonujące do 
dziś określenie (Nogalski 1998: 102). 
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Poglądy w postrzeganiu źródeł 
przewagi konkurencyjnej

Przewaga konkurencyjna świadczy o właściwym za-
rządzaniu i skutecznym realizowaniu celów biznesowych 
(Machaczka, Machaczka 2005: 1), często uznaje się ją za 
wyraz odniesienia sukcesu przez przedsiębiorstwo. Pojęcie 
to nie jest jednak tożsame z terminem przewagi rynkowej 
(Godziszewski 2001: 6). Trwała przewaga konkurencyjna 
umożliwia przetrwanie, stabilne funkcjonowanie oraz dal-
szy rozwój organizacji. Grant wskazuje, że trwała przewa-
ga konkurencyjna wyróżnia się niską groźbą zawłaszczenia 
przez inne organizacje, wysoką zdolnością utrzymania oraz 
małą możliwością skopiowania i transferu umiejętności 
(Obłój 1998: 125). 

Mówiąc o budowaniu przewagi konkurencyjnej naj-
częściej wskazuje się na znaczenie czynników płynących 
z otoczenia, takich jak pozycja konkurencyjna rywali ryn-
kowych, złożoność i dynamika otoczenia, uwarunkowania 
polityczne, prawne, technologiczne, ekonomiczne i społecz-
ne. Takie podejście przedstawił Michael Porter w książce 
Competitive Strategy z lat 80. Zgodnie z tą koncepcją zarzą-
dzania strategicznego o możliwościach wypracowania zysku 
decyduje struktura rynku, przy czym natężenie konkurencji 
w danym sektorze określa pięć sił konkurencyjnych: groźba 
ze strony wyrobów substytucyjnych, zagrożenie wejściem 
do sektora nowych rywali, siła przetargowa nabywców, 
dostawców i rywalizacja między firmami na danym rynku 
(Porter 1994: 15). 

Obecnie wskazuje się, że za względu na skrócenie cyklu 
życia produktów i technologii, obniżające trwałość przewa-
gi osiąganej przez materialne składniki majątku, na znacze-
niu zyskują niematerialne zasoby wewnętrzne, takie jak 
marka, reputacja, umiejętności i kultura organizacji, w niej 
bowiem osadzone są unikatowe, trudne do powielenia 
i przeniesienia, niedostępne konkurentom umiejętności, 
o strategicznym znaczeniu dla organizacji (Obłój 1998: 125). 
Pomimo, że kultura organizacji jest zasobem niematerial-
nym ma jednak przełożenie na wyniki ekonomiczne, a jego 
wykorzystanie w działaniach konkurencyjnych może zapew-
nić osiągnięcie sukcesu na rynku (Aniszewska 2007: 9).

Aspekty metodologiczne
 i charakterystyka obiektu badań 

Znaczenie zasobów wewnętrznych w budowaniu prze-
wagi nad konkurentami jest doceniane przez badaczy, jed-
nak rola jednego z tych zasobów, jakim jest kultura orga-
nizacyjna nie jest dostatecznie rozpoznana, dlatego za cel 

badawczy niniejszego opracowania postanowiono określe-
nie: jakie czynniki kulturowe wspierają osiąganie przewagi 
nad rywalami rynkowymi? W tym celu dokonano diagnozy 
kultur organizacyjnych oraz wyłoniono wspólne cechy okre-
ślające potencjał kulturowy czterech przedsiębiorstw z bran-
ży rolno - spożywczej, z których każde posiada w określonym 
zakresie przewagę konkurencyjną. Diagnoza kultury opierała 
się na rozpoznaniu artefaktów kulturowych takich jak: sym-
bole, formy komunikacji, sposoby nawiązywania i utrzymy-
wania relacji, celebrowane uroczystości i została dokonana 
za pomocą wywiadów ustrukturalizowanych z kadrą kie-
rowniczą oraz analizy informacji na stronach internetowych 
i w dokumentach wewnątrzorganizacyjnych. Kwestionariusz 
wywiadu składał się z osiemnastu pytań i zawierał zarówno 
pytania zamknięte z wariantami odpowiedzi, jak i pytania 
otwarte, pozwalające respondentom na wyrażenie opinii. 
Działania konkurencyjne scharakteryzowano na podstawie 
informacji ze stron internetowych i dokumentów korpora-
cyjnych: strategii konkurencji, polityki zapewnienia jakości, 
statutu, regulaminów pracy organów, oraz wywiadów i ko-
munikatów prasowych.

Przedsiębiorstwo A, działające na rynku od 60 lat zaj-
muje się produkcją i sprzedażą słodyczy. Zatrudnia 840 
osób. Strategia konkurencji skoncentrowana jest na mar-
kach prywatnych, działania konkurencyjne prowadzone są 
na skalę globalną. Posiadana przewaga konkurencyjna wiąże 
się z dużymi mocami produkcyjnymi umożliwiającymi pro-
dukcję na dużą skalę, innowacyjnością produktów, know 
how w zakresie projektowania i wprowadzania na rynek 
nowych wyrobów oraz z efektem synergii uzyskiwanym po-
przez sukcesywne nabywanie i konsolidowanie firm. Bliskość 
rynków krajów Europy Środkowej oraz Niemiec stwarza po-
nadto możliwość rozwoju eksportu. Firmę wyróżnia dążenie 
do kooperacji, unikanie bezpośredniej konkurencji, lojalność 
wobec interesariuszy i nawiązywanie z nimi długofalowych 
relacji.

Firma B również działa w skali globalnej, a jej dzia-
łalność od 50 lat polega na produkcji preparatów enzy-
matycznych, pektyny, zagęszczonych soków owocowych 
i warzywnych, w ramach których posiada wysoką pozycję 
konkurencyjną. Stan zatrudnienia to 340 osób. Silną pozycję 
konkurencyjną przedsiębiorstwo uzyskało dzięki zapewnie-
niu niezmiennej jakości oraz niskich cen  produktów. 

Przedsiębiorstwa C i D prowadzą działalność w obsza-
rze produkcji piekarniczo - cukierniczej w województwie 
podkarpackim. Obie firmy mają wysoki (około 15 %) udział 
w lokalnym rynku ze względu na wysoką jakość, tradycyjną 
recepturę wyrobu produktów oraz zapewnienie bogatego 
i zróżnicowanego asortymentu. Przedsiębiorstwo C dodat-
kowo buduje swoją pozycję konkurencyjną w oparciu o ob-
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sługę posprzedażową uzupełniającą ofertę piekarni, w tym 
m.in.: bezpłatny transport pieczywa i ciast do odbiorców 
zewnętrznych, realizację indywidualnych zamówień, udzie-
lanie przez pracowników odpowiedzi na zapytania klienta, 
wydłużenie terminów płatności i stosowanie elastyczności 
cenowej.

Wywiady ustrukturalizowane, przeprowadzone w bada-
nych przedsiębiorstwach pozwoliły na wskazanie wspólnych 
dla firm cech kulturowych, które wspierają osiąganie prze-
wagi konkurencyjnej. Pytania zawarte w kwestionariuszu 
wywiadu dotyczyły: 

• sposobów adaptacji do pracy; 

• komunikacji wewnętrznej; 

• umiejętności niezbędnych do realizowania zadań; 

• kompetencji pozwalających na uzyskanie awansu; 

• stylu przywództwa w organizacji; 

• zasad dotyczących ubioru, fryzury i makijażu w pracy; 

• charakteru, bliskości i stopnia sformalizowania relacji 
pomiędzy uczestnikami organizacji;

• delegowania uprawnień na niższe szczeble zarządzania; 

• wartości cenionych  w organizacji. 

Czynniki kulturowe wspierające
 budowanie przewagi konkurencyjnej

 – wyniki badań empirycznych

W poddanych badaniu przedsiębiorstwach uzyskiwaniu 
przewagi konkurencyjnej towarzyszy nacisk na współpracę 
w imię idei „wspólnymi siłami zdołamy ich pokonać”, dialog 
wewnątrz organizacji, jak również długoterminowa koope-
racja z dostawcami i odbiorcami oraz otwarta polityka infor-
macyjna wobec interesariuszy. Wyeliminowaniu rywalizacji 
pomiędzy pracownikami ma służyć gwarancja stabilnego za-
trudnienia. Istotne znaczenie przypisywane jest właściwemu 
wdrożeniu do pracy, w każdej z firm wykorzystuje się w tym 
celu różnorodne działania takie jak: szkolenie, instruktaż, 
coaching, zapoznanie ze statutem i regulaminem, mento-
ring. Zachowany jest natomiast dystans między przełożonym 
a podwładnymi, wymiana informacji odbywa się „na sto-
pie służbowej”. Wszystkie badane przedsiębiorstwa inwe-
stują w rozwój pracowników oraz przyznają im duży zakres 
swobody, niejednokrotnie pozwalając również uczestniczyć 
w podejmowaniu decyzji. Kadra zarządzająca firm uważa, że 
uczestnictwo pracowników w procesie decyzyjnym jest nie-
odzowne, gdyż niemal codziennie podejmowane są decy-
zje, które mają wpływ na ich funkcjonowanie w organizacji. 
Pracownik, któremu zależy na awansie powinien cechować 
się otwartością na zmiany, kreatywnością i innowacyjno-

ścią oraz wykazywać się zaangażowaniem w: podnoszenie 
jakości produktów, spełnianie oczekiwań klientów oraz 
umiejętnością organizacji pracy własnej. Istotną wartością 
w funkcjonowaniu organizacji jest odpowiedzialność za za-
pewnienie odpowiedniej jakości, wynikającą z przekonania, 
że osiąganie założonych celów jest możliwe pod warunkiem 
wytworzenia odpowiedniej jakości, do czego zobowiązani 
są wszyscy zatrudnieni. Ze względu na specyfikę branży,  
w której działają firmy, oraz wymogi odnośnie zapewnienia 
bezpieczeństwa i higieny żywności, pracowników obowiązu-
ją ściśle egzekwowane zasady zawarte w regulaminie pracy 
i układzie zbiorowym dotyczące ubioru służbowego, takie 
jak: całkowity zakaz makijażu, noszenia biżuterii, obowiązek 
używania czepków i odzieży ochronnej. Wytyczne dopusz-
czalnych zachowań zawiera również bieżąca ocena pracow-
nika przez przełożonych.

Zakończenie

Przeprowadzone badanie potwierdza, że czynnikiem 
wspólnym dla dysponujących przewagą konkurencyjną 
przedsiębiorstw jest wyróżniająca kultura organizacyjna. 
Za pomocą kwestionariusza wywiadu zostały wyłonione 
wspólne dla badanych przedsiębiorstw cechy kulturowe, 
wspierające uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej. Za naj-
bardziej charakterystyczne czynniki kulturowe umożliwia-
jące budowanie przewagi nad rywalami rynkowymi można 
uznać: właściwe adaptowanie do pracy, zorientowanie na 
współpracę oraz eliminowanie rywalizacji wewnętrznej, 
delegowanie uprawnień, prowadzenie otwartej polityki 
informacyjnej, a także premiowanie kreatywności, innowa-
cyjności i odpowiedzialności. Jak zostało wskazane badacze 
potwierdzają wpływ kultury na realizację strategii konkuren-
cji, a zatem i możliwość uzyskania przewagi konkurencyjnej, 
stanowiącej jej zasadniczy cel. Krzysztof Obłój wskazuje, że 
kultura organizacyjna determinuje zakres i specyfikę działań 
konkurencyjnych, a co za tym idzie skuteczność strategii, ro-
zumianą jako zdolność do zapewnienia osiągnięcia przewagi 
konkurencyjnej przez firmę (Obłój 1998: 162). Piotr Markie-
wicz twierdzi, że kultura organizacyjna wpływa zarówno na 
formułowanie, jak i wdrażanie strategii (Markiewicz 2005: 
11). Kultura ma wpływ na ustalanie celów strategicznych, 
proces analizy strategicznej, ocenę pozycji konkurencyjnej, 
stanowi bowiem silną lub słabą stronę organizacji (Obłój 
1998: 163) oraz determinuje sukcesywne zawieranie alian-
sów i sojuszy z partnerami, spółek typu joint venture oraz 
fuzji innych przedsiębiorstw. Z kolei działania podejmowane 
w ramach strategii konkurencji, określającej ustosunkowa-
nie organizacji wobec kosztów, jakości, zróżnicowania dają 
jednocześnie wyraz wartościom kulturowym.
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być aktualne. Dzieje się tak dlatego, gdyż ciągle aktualne jest 
pytanie, nie tylko co, ale i jak robić, jak wykonywać swoją 
pracę, aby umożliwiała ona nie tylko przetrwanie, lecz także 
rozwój, i to zarówno na poziomie jednostki, grupy, jak i całe-
go szeroko rozumianego społeczeństwa. Z tej racji niniejszy 
artykuł poświęcony zostanie problematyce relacji pomiędzy 
kulturą organizacyjną a jakością pracy realizowanej w tejże 
organizacji.

Istota i jakość pracy

W celu umożliwienia dalszych rozważań, zasadnym wy-
daje się pobieżne usystematyzowanie podstawowych pojęć 
związanych z proponowaną tematyką. Praca, jak zostało 
wspomniane, jest zasobem kapitału ludzkiego, świadczonym 
za odpowiednie wynagrodzenie na rzecz przedsiębiorstw 
(i organów państwa), które wykorzystują ją w procesie wy-
twarzania dóbr i usług oraz realizacji określonych celów. Jak 
podaje Tadeusz Kotarbiński: „praca – to wszelki splot czy-
nów mający charakter pokonywania trudności dla uczynie-
nia zadość czyimś potrzebom istotnym”2 (Kotarbiński 1965: 
88). Mocą ekonomiczną pracy zatrudnionego jest produk-
tywność, wyrażona nie tylko przez siłę i prędkość, ale też 
jakość pracy. Rzeczona jakość absorbowała uwagę człowieka 
od zarania dziejów. Platon określał ją jako pewien stopień 
doskonałości, a Arystoteles zaliczył w poczet kategorii, które 
umożliwiają podział wszystkich pojęć na grupy logiczne. Ety-

2 Potrzeby istotne wg tego autora dotyczą zadań poważnych, czyli takich, 
których niewykonanie grozi złem tej miary co utrata życia, zdrowia, źródeł 
utrzymania, wolności osobistej, pozycji społecznej, czci, spokoju sumie-
nia, życzliwości istot kochanych, radości życia, itp. (Kotarbiński 1965: 88). 

 „Dotychczas najczęściej uwagę Polaków przykuwało 
pytanie: co robić? (…) Dziś sytuacja jest inna. (…) na pierw-
szym planie jest: jak robić. Naszym problemem stała się ja-
kość pracy. Powiedzmy jeszcze dokładniej: problemem stała 
się kultura pracy”.1

Józef Tischner

Wstęp

Sposoby organizacji pracy, podobnie jak i sama praca, 
na przestrzeni wieków podlegały znacznym przeobraże-
niom. Dzisiejsze przedsiębiorstwa bardzo różnią się od nie-
gdysiejszych, zaś pomiędzy pracą współczesną a wykonywa-
ną przez naszych przodków, zazwyczaj dostrzegamy więcej 
różnic niż podobieństw. Niemniej jednak praca nadal jest 
zaliczana w poczet podstawowych czynników wytwórczych. 
Nawet w dobie szybkiego postępu technologicznego, gdzie 
jedne zasoby tracą na znaczeniu, na rzecz innych, kapitał 
ludzki pozostaje jednym z najbardziej wartościowych za-
sobów dla gospodarki. Ponadto niezależnie od dokonują-
cych się przemian, zasadniczą formą korzystania z kapitału 
ludzkiego pozostaje praca. Praca jako nieodłączny element 
ludzkiego życia absorbowała uwagę teoretyków od bardzo 
dawna. Po dziś dzień stanowi też przedmiot dociekań roz-
maitych dyscyplin naukowych. Gdzieś na styku tychże dys-
cyplin, rodzą się pytania sformułowane w przytoczonej sen-
tencji. Chociaż słowa te wypowiedziane były przez Księdza 
Profesora ponad 30 lat temu, gdy inna była rzeczywistość 
zarówno polityczna, jak i gospodarcza, to ciągle wydają się 

1 Kazanie wygłoszone w hali Olivii podczas Mszy świętej przed rozpoczę-
ciem drugiego dnia Zjazdu „Solidarności” (Tischner 2005: 123).
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Wpływ kultury organizacyjnej na jakość
pracy w przedsiębiorstwie

The Impact of the Organizational Culture 
on the Work Quality in the Companies

The aim of the article is to analyze the impact of the orga-
nizational culture on work quality. It presents the essence of the 
work quality, selected aspects of the organizational culture and 
the relationships between them. It is founded that the culture 
is one of the factors influencing the quality of work in organiza-
tions. It is widely recognized that the properly shaped organiza-
tional culture has a positive effect on the quality of work.

Celem artykułu jest analiza wpływu kultury organizacyjnej na 
jakości pracy. Przedstawiono istotę jakości pracy, wybrane zagad-
nienia dotyczące kultury organizacyjnej oraz relacje zachodzące 
pomiędzy nimi. Stwierdzono, że kultura jest jednym z czynników 
wpływających na jakość pracy w organizacjach. Uznano, że wła-
ściwie kształtowana kultura organizacyjna wpływa pozytywnie na 
jakość pracy.ST
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elementem składowym każdego procesu wytwarzania dóbr, 
czy świadczenia usług, troska o zapewnienie odpowiedniej 
jakości pracy, pozwala na podniesienie poziomu wydajno-
ści całego procesu. Wyższa wydajność procesów natomiast, 
skutkuje niższymi kosztami efektów finalnych.

Inny autor z kolei określił jakość pracy, jako stopień, 
w jakim wykonywana praca i jej efekty (zarówno wyroby 
jak i usługi) wpływają na rozwój: wykonującego, organi-
zacji, klienta, oraz otoczenia. Jakość ta zależy od sposobu 
organizacji wykonywanych zadań oraz od postawy osoby, 
która ją realizuje (Wawak 2007: 219). Tak rozumiana jakość 
pracy wiąże się ściśle z najgłębszym sensem ogólnie rozu-
mianej pracy, jakim jest służba życiu. W swojej istocie mia-
rą pracy nie jest wynagrodzenie, ale życie któremu praca 
służy. W tej perspektywie, działań, które szkodzą życiu nie 
można traktować jako pracy, nawet gdyby przynosiły one 
dla kogoś spore korzyści materialne. Podstawową, choć nie 
zawsze najważniejszą wartością dla każdego człowieka jest 
życie i istotą pracy jest służba tej wartości. Najogólniej praca 
służy życiu w dwojaki sposób, podtrzymuje je i zapewnia 
jego rozwój (praca lekarza czy piekarza), lub też nadaje życiu 
głębszy sens (praca artysty czy filozofa) (Tischner 2005: 25-
29). A zatem praca służy życiu, życiu jednostek, grup i całych 
społeczności, zaś stopień w jakim przyczynia się do ich roz-
woju, może być traktowany jako jakość tejże pracy. Wynika 
ona, ogólnie rzecz biorąc z jednej strony z samej, szeroko 
rozumianej organizacji pracy, z drugiej natomiast, z postaw 
czyli systemu wartości podmiotu, który ją realizuje.

Kulturowe wartości organizacji

Kultura organizacyjna według jednej z najstarszych de-
finicji, jest zwyczajowym czy tradycyjnym sposobem myśle-
nia i załatwiania spraw, który w większym lub mniejszym 
stopniu podzielany jest przez wszystkich jej członków. Nowi 
członkowie zaś, muszą się go nauczyć i przynajmniej częścio-
wo zaakceptować po to, aby zostali przyjęci do pracy w fir-
mie (Jacques 1952: 251). Określenie to, które zostało sfor-
mułowane ponad pół wieku temu, nie straciło na znaczeniu 
i wydaje się być ciągle aktualne. Istotnym jest postrzeganie 
kultury organizacyjnej, jako sposobu myślenia i załatwiania 
spraw – działania, pracy. Dotyczy ona wszystkich członków 
organizacji, a także musi zostać zaakceptowana przez kan-
dydatów, aby i oni mogli zostać zaakceptowani, przyjęci do 
pracy. Jedno z podejść przyrównuje kulturę organizacyjną 
do góry lodowej. Charakterystyczne dla góry lodowej jest 
to, iż tylko niewielka jej część jest widoczna, znajduje się 
nad powierzchnią wody. Reszta zaś masy, tworząca jej istotę 
i przesądzająca o jej potędze, czyli około 80 – 90%, ukryta 
jest pod powierzchnią wody. W podobny sposób można 

mologicznie, jakość pochodzi od łacińskiego słowa qualita, 
oznaczającego własność, właściwość przedmiotu. Jako kate-
goria filozoficzna, stanowi zespół cech odróżniających dany 
przedmiot od innych lub całokształt cech danego przedmio-
tu, istotnych ze względu na jego strukturę wewnętrzną oraz 
oddziaływania i związki z otoczeniem (Makarski 2005: 117). 
Aby jednak nie zawęzić zanadto znaczenia jakości, należy 
ją rozumieć, jak wskazuje wielu badaczy, jako to, co można 
poprawić. Można ją zatem odnosić do życia, pracy, zarządza-
nia, wyrobu czy usługi. Jest spełnieniem wymagań i oczeki-
wań każdego klienta, drogą prowadzącą do jego zadowo-
lenia, a zadowolenie to bardzo dobra i wiarygodna miara 
jakości (Skrzypek 2002: 9). Natomiast przez sygnalizowaną 
jakość pracy rozumie się stopień spełniania wymagań sta-
wianych wykonawcy (pożądane kwalifikacje i cechy osobo-
we), jak również wymagań dotyczących należytej realizacji 
procesu pracy (właściwa jakość sprzętu wytwórczego, reali-
zacji procesu technologicznego oraz otoczenia, w którym 
proces się odbywa). Jakość pracy jest jednym z głównych 
elementów składowych jakości produkcji (Kolman 2009: 
340). Jest też ściśle powiązana z pojęciami jakości produktu 
oraz jakości życia. Człowiek, który rozumuje w sposób ra-
cjonalny stara się podnosić jakość i produktywność swojej 
pracy, ponieważ w ten sposób może podnieść jakość życia. 
Zmniejsza zatem nakłady niezbędne do osiągnięcia wyzna-
czonych celów i stara się poprawić warunki, w których praca 
jest wykonywana (Wawak 1998: 7), dba zatem o sprawność 
i bezpieczeństwo swojej pracy.

Można zaryzykować stwierdzenie, iż każdy z nas chce 
otrzymywać jak najlepszą jakość nabywanych dóbr i usług, 
po możliwie najniższej cenie. Zdrowy rozsądek każe nam 
się jednak zatrzymać i wskazuje na jednostronną relację: 
wyższa jakość, pociąga za sobą większe koszty. Tutaj jednak 
relacja pomiędzy postrzeganiem poziomu jakości i kosztów, 
wymaga pewnego wyjaśnienia. Ceny dóbr i usług, są bardzo 
ściśle związane z ponoszonymi przy ich powstawaniu kosz-
tami, a co za tym idzie, także z wydajnością zarówno czyn-
ników, jak i procesów wytwarzania, w tym także pracy. Jak 
słusznie zauważył jeden z autorów: wydajność i jakość nie 
stanowią - wbrew powszechnym przekonaniom - wzajem-
nie wykluczających się celów. W rzeczywistości wytwórczej, 
wysoka wydajność może być osiągnięta wyłącznie w wyni-
ku procesów wysokiej jakości. Przyczyną pojmowania rela-
cji pomiędzy wydajnością i jakością, jako niemożliwych do 
jednoczesnego osiągnięcia celów, jest błędna klasyfikacja ja-
kości, tylko jako klasy lub kategorii produktu (Wawak 2012). 
A jak zostało to zasygnalizowane powyżej, o jakości możemy 
mówić także w odniesieniu do różnych procesów, w tym 
także pracy. Z racji zaś tego, iż praca ludzka ciągle (choć 
w różnym stopniu), pozostaje nierozerwalnym i zasadniczym 
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traktować kulturę organizacyjną. Tutaj również pewne ele-
menty są widoczne i łatwo dostrzegalne, inne zaś są głęboko 
ukryte i zupełnie niewidoczne. Ponadto kulturę organiza-
cyjną i jej składniki można dostrzec tylko w ograniczonym 
zakresie, zaś to, co tak naprawdę ją tworzy i nadaje jej cha-
rakter pozostaje najczęściej ukryte. Te widoczne składniki 
kultury, aspekty formalne - jawne, można określić ogólnie 
jako artefakty, wliczając w nie symbole, mity i rytuały. Nie-
widoczne zaś składniki, aspekty nieformalne – ukryte, to 
wartości i normy decydujące o danej kulturze organizacyjnej 
(Szałkowski, Bukowska 2005: 73). Ujęcie kultury organizacyj-
nej jako góry lodowej obrazuje rysunek 1. 

Rysunek 1. Kultura organizacyjna jako góra lodowa

Źródło: na podstawie (Stoner, Freeman, Gilbert 2001: 189).

Jedna z typologii kultur organizacyjnych czerpie z cech 
charakterystycznych dla płci i wyszczególnia w ten sposób 
kulturę męską oraz kobiecą. Kultura męska bywa określana 
jako: agresywna, sucha i silna, gdzie powszechnie panuje 
dominacja. Nastawiona jest na realizację zadań, co wymaga 
energii, a niekiedy wręcz agresji. Poszukiwanymi pracow-
nikami są osoby stanowcze, agresywne i dynamiczne, zaś 
współpracownicy traktowani są jako konkurenci. Ceniony-
mi wartościami są: współzawodnictwo i rywalizacja a na-
wet walka, także w zaspokajaniu własnych potrzeb, pew-
ność siebie oraz osiągnięcia. Na drugim biegunie znajduje 
się kultura kobieca, nazywana łagodną, opiekuńczą, przy-
jazną, wspierającą i intuicyjną. Nastawiona jest na komuni-
kację i zaspakajanie potrzeb pracowniczych. Poszukuje się 
lojalnych i uczciwych pracowników, a współpracowników 
traktuje się jako pomocników, którzy też oczekują pomocy. 
Wartości szczególnie cenione w tej kulturze, to: współpra-
ca, opiekuńczość, skromność, jakość życia i bezpieczeństwo 
(Szałkowski 2005: 78, Czerska 2003: 30). Staje się zatem 
widoczne, iż kultura organizacji preferuje, bądź nie, dbanie 
o jakość pracy.

Jak zostało powiedziane, najbardziej zewnętrznymi 
i najłatwiej dostrzegalnymi elementami kultury organizacyj-
nej są symbole. Wynikają one z obowiązujących w przedsię-
biorstwie norm i wartości, te zaś mają swe źródło w podsta-
wowych, światopoglądowych założeniach, które najczęściej 
pozostają poza ludzką świadomością. Z analizowanego 
punktu widzenia, na bliższą uwagę zasługuje poziom kultu-
ry tworzony przez wartości i normy. Stanowią one głębsze 
pokłady kultury, co wiąże się z faktem iż znacznie trudniej 
jest je dostrzec i zidentyfikować, a niektóre z nich są pra-
wie całkiem niewidoczne i nieświadome. W odróżnieniu od 
zewnętrznych przejawów kultury, normy i wartości są sto-
sunkowo odporne na zmiany i nie łatwo im ulegają. Z sze-
regu różnych definicji wartości, można konkludować, iż są 
to pewne wierzenia, przekonania, czy też wyobrażenia na 
temat tego co jest ważne i pożądane w zachowaniach lu-
dzi, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i grupowym. 
Bardzo istotną cechą wartości, jest fakt, iż wskazują one 
stan pożądany, niezależnie od stanu faktycznego, mówią 
co powinno być, w odróżnieniu od tego co jest rzeczywi-
ście. Czasami określane są mianem kodeksu moralnego, czy 
etycznego, gdyż wpływają na wybór właściwego sposobu 
postępowania spośród różnych możliwości zachowania się 
w danej sytuacji (Stańczyk 2008: 30). Wartości determinują 
zachowania ludzi, chociaż niekiedy zupełnie nieświadomie, 
dzieje się tak przy silnej kulturze organizacyjnej, gdy pracow-
nik znajduje się w sytuacji typowej (Szałkowski, Bukowska 
2005: 75). Bywają określane jako zbiór reguł wyznaczających 
pewne granice, których obowiązują się przestrzegać wszyscy 
członkowie organizacji (Berłowski 2009: 26). Wartości mogą 
być traktowane jako swego rodzaju system, na który skła-
dają się: cele i wartości do jakich dąży organizacja, sposoby 
kontroli zachowań, zestaw cech, które są u pracowników 
cenione i pożądane, oraz typy akceptowanych relacji z oto-
czeniem (Czerska 2003: 15). Widocznym staję się zatem, iż 
wartości to kwestia złożona i podobnie jak niełatwo je nie-
kiedy dostrzec i właściwie zinterpretować, tak też trudności 
sprawia ich dokładne określenie, zwłaszcza w odniesieniu 
do kultury organizacyjnej.

Gert Hofstede określa wartości, jako skłonności do 
dokonywania pewnych wyborów, są to wektory uczuć ze 
znakiem dodatnim lub ujemnym, typu: dobry – zły, piękny 
– brzydki, logiczny – paradoksalny, racjonalny – irracjonalny. 
Ponadto stwierdza on, iż wartości na poziomie jednostki są 
przyswajane w dzieciństwie (Hofstede, Hofstede 2007: 21), 
kształtowane w rodzinie i szkole. Zatem człowiek wstępu-
jąc do organizacji ma już w pewien sposób ukształtowany 
system wartości. Zależą więc one od różnych czynników 
otoczenia, a w odniesieniu do grupy, są narzucanymi prefe-
rencjami zbiorowymi. Na płaszczyźnie organizacji natomiast, 
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• zwyczajowy, kiedy mówią co wypada, a czego nie wy-
pada,

• prakseologiczny, wówczas, gdy informują jakie kryteria 
sprawności działania są uznane przez grupę (Sikorski 
2006: 10). 

Niezwykle istotną kwestią w odniesieniu do rozwoju 
naukowego zarządzania jest ewolucja spojrzenia na role, 
jakie pełni kultura w organizacji. I tak, funkcja integracyjna 
utożsamiana początkowo z poszukiwaniem stałej grupy od-
niesienia, która dawała poczucie przynależności i tożsamo-
ści, obecnie oznacza umiejętność integrowania się z różnymi 
grupami. Integracja jest teraz rozumiana nie jako stałość wię-
zi społecznych, lecz jako łatwość integrowania się, czyli ła-
twość wchodzenia do nowych grup i wychodzenia z nich. Tak 
rozumiana funkcja integracyjna eksponuje takie cechy jak: 
otwartość, asertywność i zaufanie. Z kolei funkcja percep-
cyjna traktowana pierwotnie jako umiejętność interpretacji 
zaistniałych faktów i zdarzeń, oznacza współcześnie wysi-
łek dla zrozumienia ich rzeczywistych znaczeń i uwarunko-
wań. To nowe spojrzenie na funkcję percepcyjną akcentuje 
skłonność do poszerzania, a nie redukowania zbioru docie-
rających informacji. Chroni to przed uogólnieniami i skłania 
do relatywizmu osądów, oraz przełamywania lęku przed 
dysonansem poznawczym. Natomiast funkcja adaptacyjna, 
która odzwierciedlała się w przystosowywaniu otoczenia do 
wymagań istniejącej kultury, obecnie oznacza umiejętność 
przystosowywania siebie do zmieniających się warunków 
otoczenia, a nawet współtworzenia wzorów kultury z róż-
nymi grupami społecznymi. Poprzez poszukiwanie paradok-
sów i sprzeczności, umożliwia pozbycie się ograniczeń wła-
snej kultury, co ułatwia przełamywanie różnic kulturowych 
i wzmacnia motywację. Zatem funkcja adaptacyjna służy 
dzisiaj bardziej kulturowej integracji niż asymilacji (Sikorski 
2009: 35). Obok wspomnianych zasadniczych funkcji kultury, 
w literaturze traktującej o zrządzaniu organizacjami, spotkać 
można różnego rodzaju nawiązania do problematyki kultury 
organizacyjnej i jej roli. Jednym z nich jest kwestia wzmacnia-
nia postaw moralnych i zachowań społecznie odpowiedzial-
nych, jako funkcji kultury organizacyjnej. Wynika to z faktu, 
iż kultura może zarówno zachęcać do działań nieetycznych, 
jak również takowe hamować. Dla realizacji tej funkcji wy-
magane jest, aby kultura poza wartościami ekonomiczny-
mi, uwzględniała również wartości społeczne i ekologiczne. 
Zapewnia to harmonię wartości uczestników organizacji, 
z wartościami cenionymi w społeczeństwie. Pozwala też na 
aktywne zaangażowanie pracowników w tworzenie społecz-
nego dobrobytu. Zupełnie inaczej dzieje się w sytuacji, gdy 
kultura zdąża do wyciszenia wątpliwości etycznych. Może 
wówczas prowadzić do manipulacji, poprzez wykorzystanie 

stanowią swoistą ocenę rzeczywistości, w jakiej przychodzi 
funkcjonować, ocenę której kryteria determinowane są 
przez założenia kulturowe. Perspektywa wartości umożliwia 
ludziom organizowanie się w grupy, tworzenie organizacji 
i właściwe określenie pełnionych ról społecznych oraz reali-
zację zadań. Z tego powodu wartości, a dokładniej system 
wartości danej osoby, stanowią istotną determinantę jakości 
wykonywanej przez nią pracy. Niekiedy wartości dzieli się 
na te, których osiąganie przynosi poczucie satysfakcji, na-
zywane instrumentalnymi i te, których osiąganie przynosi 
poczucie dumy, określane jako moralne. Stwierdza się za-
tem, iż w odniesieniu do organizacji, są to te elementy jej 
kultury, przedmioty, stany rzeczy i sytuacje, które są cenione 
przez jej uczestników, i które pracownicy mają możliwość 
osiągnięcia właśnie poprzez uczestnictwo w organizacji (Si-
korski 2006: 9). Tak pojmowane wartości zdają się być po-
niekąd porównywalne z potrzebami samorealizacji. Bardzo 
często, co należy ocenić jako zjawisko pozytywne, ludzie re-
alizują te potrzeby, właśnie poprzez pracę. Jeżeli pracownik 
spełnia się w danej firmie, osiąga efekty, a jakość jego pracy 
jest pozytywnie oceniana, zarówno przez przełożonych, jak 
i niego samego, to z dużym prawdopodobieństwem można 
stwierdzić, iż jego system wartości jest zgodny z wartościami 
cenionymi w danej kulturze organizacyjnej. 

Istniejący w organizacji zbiór wartości determinuje bezpo-
średnio normy w niej obowiązujące. Wartości wyrażają się po-
przez normy, są przez nie konkretyzowane. Wartości określają 
co w organizacji jest uznawane za najważniejsze, zaś normy – 
jakich w związku z tym zachowań należy się spodziewać od jej 
uczestników. Normy, podobnie jak i wartości, tworzą głębsze 
poziomy kultury bardzo trudno dostrzegalne z zewnątrz, są 
jednak bardziej świadome.  W odróżnieniu od wartości, normy 
są jasno określonymi dyrektywami co wolno, a czego nie wol-
no. Podobnie jak nie każdy artefakt staje się symbolem kultury, 
tak też nie każda wartość zostaje wyrażona przez normę. Aby 
wartość stała się normą w danej kulturze, musi zostać wyraź-
nie sformułowana i jasno określać zachowanie, które ma istot-
ne znaczenie dla funkcjonowania organizacji (Stańczyk 2008: 
30). Charakterystyczną cechą norm jest to, iż są to niepisane 
zasady określające, jak należy się zachowywać i jak postępo-
wać. Do ich przestrzegania zobligowani są wszyscy pracownicy, 
w przypadku ich nierespektowania mogą zostać narzucone, 
zaś świadome ich lekceważenie prowadzić może do wydalenia 
z uczestnictwa w organizacji. Normy z jednej strony określają 
do czego należy dążyć, a czego unikać, z drugiej zaś wskazu-
ją jak należy to czynić. Jako elementy kultury organizacyjnej, 
normy mają charakter:

• moralny, gdy stanowią o tym co w danej organizacji 
uważane jest za dobre, a co za złe,
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gwarancję. Ale również niskie morale i motywację pra-
cowników, wysoką fluktuację zatrudnienia, imitowanie 
pracy, itp.;

• rozważenie ryzyka: związanego ze zdrowiem i bezpie-
czeństwem ludzi, niezadowoleniem z wyrobu, reklama-
cjami oraz utratą zaufania ze strony klienta, ryzyka zwią-
zanego z wyrobami wykazującymi braki, prowadzącymi 
do utraty dobrego imienia lub reputacji, utraty rynku, 
skarg, odpowiedzialności prawnej, czy też utraty zaso-
bów ludzkich i finansowych przez firmę.

Jeżeli w wyniku solidnie przeprowadzonej analizy, kie-
rownictwo firmy uzna, że zwrot w kierunku podnoszenia ja-
kości jest dla niej korzystny, musi zdecydować się na wpro-
wadzanie odpowiednich zmian. Zmiany te dotyczą całego 
przedsiębiorstwa i praktycznie wszystkich realizowanych 
w nim procesów, niemniej jednak, najistotniejszymi wydają 
się być zmiany w  obszarze związanym z aktywnością czło-
wieka i wykonywaną przez niego pracą. Odnośnie procesu 
i stanowisk pracy należy podjąć decyzje kadrowe związane 
z organizacją pracy w kierunku doskonalenia jej jakości. 
Ustalając zmiany w polityce kadrowej, za punkt wyjścia 
może posłużyć odpowiedź na pytania: jakiemu pracowni-
kowi powinno się obniżyć wynagrodzenie z tytułu genero-
wanych przez niego kosztów złej jakości? Jak zmotywować 
pracowników generujących straty, do bardziej wydajnej pra-
cy? Czy stosować kary i jakie? Których pracowników należy 
zwolnić, a których przeszeregować? Komu należy się nagro-
da, w jaki sposób usprawnić przepływ informacji między 
pracownikami i kadrą zarządzającą?3 Zmiany ukierunkowu-
jące firmę na podnoszenie jakości, jak i każde inne, pocią-
gają za sobą konieczność poniesienia pewnych nakładów. 
Jednak w przypadku zmian projakościowych, niezwykle waż-
ne jest uświadomienie wszystkim członkom organizacji, że 
ponosi ona koszty zarówno złej jakości (w której trwa), jak 
i dobrej jakości (w kierunku której zmierza). Koszty błędów 
(strat wewnętrznych i zewnętrznych), pozwalają pokazać 
ile traci każdy pracownik, a także o ile jego wynagrodzenie 
mogłoby być wyższe, gdyby błędów nie popełniano. Jeżeli 
świadomość tych zjawisk stanie się powszechna, i podejmie 
się odpowiednie kroki, doprowadzi to do wzrostu efektyw-
ności organizacji (Kister 2005: 102) w wyniku wzrostu jako-
ści pracy. 

3 Takie elementy polityki personalnej z pewnością stanowią dopełnie-
nie istniejącego systemu motywacyjnego, przybierając jednak charakter 
wzmocnień zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Zasadność i sku-
teczność stosowania tych drugich, w celu dbania o jakość pracy, poddana 
była w wątpliwość podczas dyskusji konferencyjnej. Jednak takie przed-
stawienie omawianego zagadnienia przyczyni się, być może, do rozwiania 
pojawiających się wątpliwości.

zaufania interesariuszy organizacji, ich niedoinformowanie, 
czy też uzależnienie od siebie pracowników. Ważnym jest by 
w kulturze organizacyjnej panował klimat odpowiedzialności 
społecznej i etycznej postawy (Paliwoda-Matiolańska 2009: 
91-92), co sprzyja dbaniu o odpowiednią jakość pracy i życia 
członków organizacji.

Kultura organizacyjna a jakość pracy

Zrozumiałą sprawą jest brak możliwości osiągnięcia 
przez przedsiębiorstwo wysokiej jakości towarów lub usług, 
jeżeli nie przywiązuje ono należytej uwagi do tej kwestii. 
Dalej, aby możliwe było osiągnięcie wysokiej jakości, po-
trzebne jest całościowe podejście do tej problematyki 
i zmiana sposobu, czy wręcz filozofii zarządzania organiza-
cją. Prowadzi to w efekcie, w kierunku tworzenia tak zwanej 
kultury jakości, w której najważniejszym ogniwem są ludzie 
i ich praca świadczona na rzecz organizacji dla osiągnięcia 
zamierzonych celów. Doświadczenia firm wskazują, że po-
czątki akcji zmierzającej do wprowadzenie kultury jakości są 
zastraszające. Dzieje się tak ponieważ początkowo ponoszo-
ne koszty są stosunkowo duże, a ponadto wiążą się z jesz-
cze niską jakością. Dopiero w wyniku stopniowego wzrostu 
jakości i zmniejszaniu początkowych wydatków związanych 
ze zmianą strategii zarządzania, ogólne koszty działalności 
ulegają obniżeniu. Aby jednak zwrócić się w kierunku bu-
dowania kultury jakości, wpierw managerowie organizacji 
muszą podjąć odpowiednie decyzje. Proces decyzyjny wi-
nien być poprzedzony solidną analizą obejmującą ryzyko, 
koszty i korzyści z punktu widzenia uczestników organizacji 
i jej interesariuszy, która umożliwi określenie przewidywa-
nych efektów ekonomicznych takiego kierunku rozwoju fir-
my. Wspomniana analiza uwzględnia (Skrzypek 2002: 267):

• rozważenie korzyści (płynących z jakości): zmniejszo-
ny koszt, udoskonalona zdatność użytkowa, większe 
zadowolenie i wzrost zaufania zarówno ze strony pra-
cowników, jak i klientów, co skutkuje, z ekonomicznego 
punktu widzenia, zwiększoną rentownością i udziałem 
w rynku. A także umożliwia samorealizację pracowni-
ków, ich zadowolenie, poczucie własnej wartości oraz 
sensowności wykonywanej pracy, co skutkuje podno-
szeniem jakości życia;

• rozważenie kosztów (rezygnacji z jakości): bezpieczeń-
stwo, koszty nabycia, funkcjonowania, obsługi, posto-
jów i napraw, ewentualne koszty likwidacji, koszty wy-
nikające z niedostatków w marketingu i projektowaniu, 
obejmujące niezadowalający wyrób, poprawki, napra-
wy, wymianę, regenerację, utratę mocy produkcyjnych, 
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potrzeba samorealizacji, zadowolenie z pracy, które eskaluje 
na życie poza organizacją, możliwość rozwoju, czy chociaż-
by atmosfera w pracy. Pozaekonomiczne motywatory przy-
bierają różne formy uznania dla pracownika, wyróżnienia, 
awansowania czy skierowania na pożądane szkolenie. Po-
śród innych czynników wpływających na poprawę jakości 
i wydajności pracy, jest jej organizacja kształtująca procesy 
w taki sposób, by przebiegały w racjonalnej kolejności, we 
właściwym czasie i przy optymalnym obciążeniu pracowni-
ków. Tak, aby pracownik bez problemu dostrzegał zasadność 
i sensowność wykonywanej przez niego pracy, jako własne-
go wkładu w realizację wspólnych celów. Znaczenie mają 
także czynniki klimatyczno-środowiskowe warunków pracy, 
oraz osobiste cechy pracowników (wiek, staż, kwalifikacje, 
pełnione role społeczne, czy przynależność do grup).

Zmierzając w kierunku wprowadzania i doskonalenia 
jakości pracy i tym samym rozwoju ludzi, należy wystrzegać 
się starych założeń dotyczących efektywności. Jedną z naj-
większych, rodzących się w tym kontekście przeszkód, jest 
obniżanie wymagań dotyczących kwalifikacji zawodowych 
pracowników produkcyjnych (zastępowanych automatyza-
cją, mechanizacją i specjalizacją). Należy jednak pamiętać, 
że wiele na pozór nawet rutynowych prac, wymaga zna-
czących umiejętności, ponadto takie podejście nie mieści 
się w granicach tworzenia czy udoskonalania jakości, gdyż 
powoduje straty wynikające z niewystarczającego szkole-
nia, błędnych opinii dotyczących stanowisk pracy, rzekomo 
niewymagających umiejętności zawodowych, a przy tym 
zniechęca zarówno klientów, jak i samych pracowników. 
W organizacjach niezorientowanych jakościowo, maksyma-
lizacja środków wiąże się zazwyczaj ze zwiększaniem obcią-
żenia ludzi. Inaczej w kulturze jakości, gdzie poszukuje się 
możliwości rozwoju ludzi przez wzrost odpowiedzialności 
i właściwie dobrane szkolenia, angażuje się pracowników 
w wykonywane zadania i sprawy firmy, a w efekcie przez 
ciągłe ich doskonalenie umożliwia się członkom organizacji 
realizację ich możliwości. Pozwala to na wychodzenie poza 
wstępne określenie ich roli, zwiększa zadowolenie z pracy 
i umożliwia powiązanie prac o wyższym stopniu złożono-
ści z pracami rutynowymi (Drummond 1998: 144-148), co 
wydaje się pozostawać w zgodzie z poczynionymi powyżej 
ustaleniami.

Obok wskazywanych korzyści, należy uwzględnić także 
te, które dotyczą wszystkich podmiotów czerpiących z po-
prawy jakości pracy, a mianowicie: uczestników procesu 
pracy, klientów, organizację oraz otoczenie. Zauważa się, 
że poprawa jakości pracy to zwiększenie korzyści dla każdej 
z tych grup. Dla pracowników oznacza podniesienie bezpie-
czeństwa, likwidację zagrożeń i uciążliwości, odpowiednie 
warunki medyczne i socjalne, a także sensowność treści 

Rzeczą naturalną jest, że przeobrażenie w kierunku ja-
kości pracy nie bierze się znikąd. Skuteczność zarządzania 
zależy w głównej mierze od sprawności działania kadry kie-
rowniczej, zwłaszcza szczebla operacyjnego, czyli od należy-
tego wypełniania funkcji planowania, podejmowania decy-
zji, przekazywania informacji, organizowania, motywowania 
i pewnego niezbędnego stopnia kontroli. Nadto kierowanie 
procesami ciągłego ulepszania, wymaga spełniania takich 
zadań, jak: organizowanie prac nad ciągłą obniżką pono-
szonych nakładów i poprawą jakości, kształcenie w tym za-
kresie podległych pracowników oraz przestrzeganie zasad 
ich awansowania, a także kontrola utrzymania osiągniętych 
standardów jakości i kosztów. W analizowanej perspekty-
wie, jednym z najważniejszych czynników dotyczących zaso-
bów ludzkich, jest wydajność, czyli miara tego, w jakim stop-
niu wykorzystanie działalności człowieka przynosi pożądany 
efekt ilościowy i jakościowy. Wydajność jest wypadkową 
stosowanej metody i techniki pracy, indywidualnej spraw-
ności, zdolności, predyspozycji oraz wiedzy. Zatem poprawa 
wydajności zasobów ludzkich wymaga szerokiego, wszech-
stronnego szkolenia wszystkich członków organizacji. Na 
wydajność i związane z nią wyniki jakości pracy duży wpływ 
mają także psychologiczne aspekty pracy, takie jak: obo-
wiązujący system wartości i wynikający z niego stosunek do 
pracy oraz stosunki międzyludzkie (pomiędzy pracownikami 
i w relacjach z przełożonymi). Działanie na rzecz wzrostu wy-
dajności pracy jest możliwe pod warunkiem poznania głów-
nych czynników na nią wpływających. Ważnym elementem 
kształtującym wydajność, jakość, a przez to także efektyw-
ność pracy, jest zespół czynników motywacyjnych, czyli ca-
łokształt instrumentów i metod pobudzania człowieka do 
pracy. Instrumenty motywacyjne dzielą się zasadniczo na 
ekonomiczne i pozaekonomiczne (Rafalski 1999: 108-114). 
Wśród ekonomicznych czynników motywacyjnych, czołowe 
miejsce zajmują płace. Należy pamiętać, że istotne polep-
szenie jakości pracy musi się wiązać z odpowiednią wysoko-
ścią wynagrodzenia, gdyż inaczej zostanie zniweczona waż-
na zasada ekonomicznej motywacji jakości. Podstawowymi 
elementami uszczegóławiającymi jakościowe wyniki pracy, 
są: tworzenie kryterialnych wzorców jakości dla różnych pro-
cesów i stanowisk – by unikać przypadkowości przy różnico-
waniu wynagrodzeń; dbanie o dobre stosunki międzyludzkie 
- eliminowanie konfliktów na tle płacowym w myśl zasady 
„jaka praca, taka płaca”; popularyzowanie wśród pracow-
ników szczegółowej znajomości utworzonego systemu ja-
kościowej motywacji płacowej (Kolman 2009: 342). Należy 
jednak pamiętać, że wyższe wynagrodzenie, choć jest najła-
twiej obserwowalnym i mierzalnym następstwem poprawy 
jakości pracy, wcale nie musi być najważniejszym dla pra-
cowników. Duże znaczenie ma wspominana już, zaspakajana 
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uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Wśród nich zna-
czącą pozycję zajmuje kultura organizacyjna. Ten przyjęty 
sposób myślenia i działania jest powszechnie akceptowany 
przez członków przedsiębiorstwa. Elementami kultury, któ-
re wpływają na jakość pracy są system zarządzania i moty-
wowania, kapitał ludzki oraz wartości. To właśnie wartości 
zdają się być głównym transferem oddziaływania kultury na 
jakość pracy. Chcąc wpływać na jakość pracy, należy zwracać 
baczną uwagę i odpowiednio kształtować kulturę organiza-
cyjną firmy. Chociaż początkowo wiąże się to z konieczno-
ścią poniesienia sporych nakładów, w dłuższej perspektywie 
czasu owocuje poprawą sytuacji finansowej i psychospo-
łecznej dla wszystkich członków i interesariuszy organizacji.
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pracy, świadomość jej pożyteczności, tworzenie duchowych 
i materialnych wartości. Dodatkowymi  korzyściami są par-
tycypacja decyzyjna, stanowienie i przestrzeganie norm, za-
sad pracy i organizacji oraz obiektywizm w wynagradzaniu. 
Przedsiębiorstwo uzyskuje racjonalność w działaniu i go-
spodarowaniu zasobami oraz lepszy wynik ekonomiczny. 
Klient natomiast otrzymuje lepszy wyrób, charakteryzujący 
się wyższym poziomem realizacji istotnych dla niego funkcji 
(Kordaszewski 1989: 20-43). Z pewnością nie są to wszystkie 
korzyści płynące z dbania o jakość pracy, a jedynie wybrane 
ich przykłady.

Cechy kultury przedsiębiorstwa, takie jak poczucie 
sprawiedliwości/wyzysku, celowości/bezsensowności pra-
cy, satysfakcji/zniechęcenia, szansy rozwoju/strachu przed 
utratą zatrudnienia, zdają się przesądzać o jakości pracy 
realizowanej w firmie. Podsumowując dotychczasowe roz-
ważania, można próbować wyszczególnić te elementy kul-
tury organizacyjnej, które mają istotne znaczenie dla jako-
ści pracy. Wśród tych czynników jedno z pierwszych miejsc 
zajmuje planowanie, organizowanie, kierowanie i kontrola 
odnoszące się zarówno do pracy, jak i do funkcjonowania 
całej firmy, czyli system zarządzania oraz komunikowania. 
Ważne jest nie tylko to jak, ale i kim się zarządza, czyli oso-
by tworzące organizację, wraz z całym zasobem ich wiedzy 
fachowej, doświadczenia i umiejętności czyli kapitał ludz-
ki. Polityka projakościowa wymaga istnienia odpowiednich 
wzmocnień pożądanych zachowań, czyli właściwie zbudo-
wanego i funkcjonującego systemu motywacyjnego. Aby na-
leżycie spełniał swoją rolę, musi on wykorzystywać zarówno 
wzmocnienia pozytywne, jak i negatywne, materialne i po-
zamaterialne. Aby system motywacyjny sprawnie funkcjo-
nował i był rzeczywistym narzędziem zarządzania, nie może 
abstrahować od systemu wartości i to zarówno poszczegól-
nych osób (gdyż każdy człowiek ma nieco odmienny system 
wartości), jak i tych obowiązujących na poziomie grup zada-
niowych i całej organizacji. Wymienione elementy poza tym, 
iż mają wpływ na jakość pracy, są także ważnymi czynnikami 
determinującymi kulturę organizacji. Widocznym staje się 
zatem, że kultura organizacyjna jest niezwykle ważną deter-
minantą jakości pracy realizowanej w przedsiębiorstwie. Zaś 
wspólnym mianownikiem i kanałem oddziaływania zdają się 
być wartości cenione w organizacji i przyczyniające się do 
ciągłego podnoszenia jakości pracy.

Zakończenie

Praca ciągle pozostaje najistotniejszym z pośród podsta-
wowych czynników wytwórczych. Znaczenie ma nie tylko jej 
efektywność, ale także jakość. Jakość pracy, czyli spełnienie 
określonych wymagań należytej realizacji procesu pracy, 
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barier w komunikowaniu w kontekście zarządzania mię-
dzykulturowego. Zalicza do nich przede wszystkim kulturę 
narodową, bariery organizacyjne i elementy kulturowe za-
korzenione w jednostce. Po trzecie, Autorka porusza pro-
blematykę modelu efektywności kulturowej w zarządzaniu 
filiami zagranicznymi. Ostatnie dwa rozdziały to przedsta-
wienie kwestii metodologii badań własnych oraz przedsta-
wienie wyników badań własnych autorki, i zatytułowany 
został: „Interakcje międzykulturowe w filiach zagranicznych 
korporacji transnarodowych.”

Próbując podjąć polemikę z Autorką można zaryzyko-
wać stwierdzenie, że propozycja międzykulturowości w pre-
zentowanej książce jest dyskusyjna. Autorka pomija szeroką 
dyskusję prowadzoną współcześnie w naukach o kulturze 
na temat roli kultury we współczesnym zglobalizowanym 
świecie, a przede wszystkim dyskusję o transnarodowości.

Po drugie, ubogo przedstawiono teoretyczne aspekty 
kwestii „międzynarodowości”. Trzeba mieć na uwadze, że 
nie jest to łatwe zagadnienie i niejednokrotnie wymaga od 
badaczy interdyscyplinarnej wiedzy. Odwołanie się do Hal-
la czy Hofstede jest istotne, ale nie pozwalające na pełny 
przegląd elementów kulturowych, a tym samym pełnię re-
alizowania analiz.
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Recenzje i omówienia

Robert Geisler

Bariery w zarządzaniu międzykulturowym. Perspek-
tywa zagranicznych filii korporacji transnarodowych Mał-
gorzaty Rozkwitalskiej to ważna pozycja wydana przez 
Wydawnictwo Wouters Kluwer w 2011 roku. Jej ważność 
dotyczy przede wszystkim aktualności tematyki zarządzania 
międzykulturowego wynikającej z obecnej sytuacji prowa-
dzenia działalności gospodarczej przekraczającej granice 
państw narodowych. Otóż ostatnie kilkanaście lat diagno-
zowane w naukach społecznych i ekonomicznych jako 
czas postępującej globalizacji, rozwoju technologii, a wraz 
z tym zaniku granic państwowych, nieustannej mobilności 
kapitału, towarów, usług i ludzi przyczyniło się do sytuacji, 
w której zarządzanie znalazło się w nowym kontekście cy-
wilizacyjnym i kulturowym. Kontekst ten dotyczy przede 
wszystkim zmian w zarządzaniu w związku z otwarciem 
granic i koniecznością wchodzenia w relacje handlowe, czy 
biznesowe, z ludźmi należącymi do innych kultur. „Inne” 
kultury, niegdyś przedmiot zainteresowania antropologów, 
dzisiaj stały się codzienną rzeczywistością wielu manage-
rów i przedsiębiorców, stąd też pojawia się konieczność 
analiz świata kulturowego w kontekście biznesu.

Autorka porusza w swojej pracy kilka istotnych wąt-
ków: po pierwsze definicja zarządzania międzykulturowe-
go jako zachodzącego jedynie w korporacjach transnarodo-
wych czy w filiach zagranicznych firm. Autorka odwołuje się 
w tym przypadku do klasyków antropologii społeczno-kul-
turowej oraz socjologii jak Edwarda Halla i Gerda Hofste-
de. Po drugie, Autorka podejmuje się analizy problematyki 
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Nadszedł czas Eurokodów.

Wywiad z Anną Gogolok 
– prawnikiem i specjalistą ds. nieruchomości 
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Czy rzeczywiście nadszedł czas Eurokodów?

Polska przystępując do Unii Europejskiej, podjęła 
szereg zobowiązań dotyczących ujednolicenia przepisów 
i norm prawnych, w tym również tych dotyczących wpro-
wadzenia europejskich norm projektowania konstrukcji bu-
dowlanych tzw. Eurokodów. Normy te są zunifikowanymi 
dokumentami stanowiącymi fundament ładu budowlanego 
w państwach Unii Europejskiej.

Na podstawie Traktatu Rzymskiego Komisja Wspólnot 
Europejskich rozpoczęła usuwanie przeszkód technicznych 
w handlu i harmonizację ustaleń technicznych. W 1989 r. 
Komisja i państwa członkowskie UE i EFTA powierzyły Eu-
ropejskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu opracowanie 
i publikację Eurokodów. Opracowane przez Komisję normy 
mają zastosowanie przy wykazywaniu zgodności obiektów 
budowlanych z wymogami bezpieczeństwa (w zakresie no-
śności, stateczności, zagrożenia pożarowego, wymagań dot. 
wyrobów budowlach). Stanowią nomy ustalania podstaw 
do zawierania kontraktów, stosowane są przy opracowywa-
niu specyfikacji technicznych do umów na roboty budow-
lane oraz opracowywaniu zharmonizowanych specyfikacji 
technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (norm 
i aprobat).

Które normy nas obowiązują?

Projektowanie konstrukcji budowlanych w Polsce jest 
możliwe w oparciu o:

1. Polskie Normy krajowe, mające od 1 kwietna br. status 
norm wycofanych, gdyż są one podane w załączniku nr 
1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 
marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w spra-
wie warunków technicznych, jakim powinny odpowia-
dać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 56 z 2009 r., 
poz. 461).

2. Eurokody, gdyż zostały one wprowadzone w wer-
sji polskojęzycznej wraz z Załącznikami krajowymi, 
o czym informuje odnośnik pod tabelą w załączni-
ku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 12 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny od-
powiadać budynki i ich usytuowanie: Polskie Normy 
projektowania konstrukcji - Eurokody, zatwierdzone 
i opublikowane w języku polskim, mogą być stosowa-
ne w projektowaniu konstrukcji, jeżeli obejmują one 
wszystkie niezbędne aspekty związane z zaprojekto-
waniem tej konstrukcji (stanowią kompletny zestaw 
norm umożliwiający projektowanie). Projektowanie 
każdego rodzaju konstrukcji wymaga stosowania PN-
-EN 1990 i PN-EN 1991.

Kilka słów o korzyściach?

Wprowadzenie Eurokodów zapewniło w całej Unii Eu-
ropejskiej ujednolicenie i w ogóle zrozumienie wspólnych 
kryteriów projektowania i budowania. Jednolite normy uła-
twiają sprzedaż i stosowanie materiałów oraz elementów 
budowlanych we wszystkich krajach członkowskich. Innymi 
korzyściami płynącymi z zastosowania norm europejskich 
jest ustanowienie wspólnych podstaw badawczych i rozwo-
jowych, co owocuje opracowaniem wielu wspólnych po-
mocy projektowych i programów komputerowych dla pro-
jektantów. Niewątpliwą wadą opisywanych norm jest ich 
obszerność, jednak i to ma swoje uzasadnienie – bowiem 
ideą wprowadzenia tych dokumentów była chęć opraco-
wania norm o charakterze uniwersalnym. Eurokody wyko-
rzystają i porządkują dotychczasową wiedzę o bezpiecznym 
projektowaniu i wznoszeniu obiektów budowlanych. Stwa-
rzają też przesłanki do korzystania z najnowszych, świato-
wych osiągnięć nauki w tej dziedzinie. Eurokody są szansą 
na podniesienie kwalifikacji projektantów i wykonawców 
oraz zmiany jakościowe w budownictwie. Nie można ich 
traktować jak zbyteczną niedogodność dla uczestników 
procesu budowlanego. Dlatego nie powinniśmy mieć lęków 
i fobii przed zmianami normalizacyjnymi. 

Czego możemy się obawiać?

Przede wszystkim należy stwierdzić, że nie ma czego 
się obawiać. Nie wszystkie propozycje i możliwości zawar-
te w Eurokodach muszą być powszechnie stosowane. Prze-
słanką zastosowania alternatywnych reguł, jest warunek 
zgodności z zasadami i równoważność ze względu na bez-
pieczeństwo konstrukcji, użytkowność i trwałość oczekiwa-
ną w przypadku posługiwania się Eurokodami.

Dziękujemy za rozmowę.






