temat numeru:

Kryzys

Crisis

Współczesny świat staje się coraz bardziej wielopłaszczyznowy i złożony wymagając tym samym
interdyscyplinarnego podejścia do analiz występujących w nim zjawisk. Natężenie globalizacji, znaczący rozwój technologii, kwestie ekologiczne, procesy integracji europejskiej, opór kultur podporządkowanych w zderzeniu cywilizacji, wreszcie kryzys ekonomiczny z końca pierwszej dekady XXI
wieku – wszystko to przyczyniło się do nowego ukształtowania instytucji i samych społeczeństw,
a w konsekwencji doprowadziło do pojawienia się nowych typów zachowań ludzi.
Naszym celem jest spojrzenie na współczesny świat i zachodzące w nim zjawiska gospodarcze,
społeczne, polityczne i kulturowe w sposób interdyscyplinarny. Właśnie dlatego rynek, społeczeństwo i kultura stały się dla nas motywem przewodnim, wokół którego chcielibyśmy skoncentrować
nasz wysiłek badawczy.
Do naszego czasopisma zapraszamy wszystkich badaczy, młodych pracowników naukowych,
doktorantów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz studentów, którzy analizują współczesność, łączą wiedzę teoretyczną i podejścia metodologiczne z różnych nauk społecznych oraz
praktyków – biznesmenów, managerów, polityków, działaczy organizacji pozarządowych i artystów, którzy mogą podzielić się informacjami na temat kreowania nowych form wiedzy, zaprezentować dobre praktyki, ukazać wartość dodaną owych przedsięwzięć.
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Od redakcji

Słowo wstępne

Kryzys od 2008 roku stał się słowem kluczem, swoistego rodzaju wytrychem, dzięki któremu można wytłumaczyć lub
wyjaśnić wiele zjawisk w gospodarce, polityce czy życiu społecznym. Rozpoczęło się od kryzysu finansowego we wrześniu
2008 roku, by używać tego pojęcia w kategorii kryzysu ekologicznego, odnoszącego się do kwestii środowiskowych, kryzysu politycznego, związanego z wydarzeniami w Unii Europejskiej, czy kryzysu norm i wartości w kwestii obyczajowej.
Skutkuje to m.in. klimatem „kryzysu”, który młode pokolenie uznaje za jedyną, bądź znaczącą rzeczywistość, nie znając
innej. Tym samym kategoria kryzysu stała się również centrum analiz badawczych przedstawicieli różnych dyscyplin. To
interdyscyplinarne podejście do kryzysu pokazuje, jak jest to zjawisko badane i analizowane z różnych perspektyw.
Niniejszy numer rozpoczyna tekst „Internet jako przestrzeń rynku” autorstwa Karoliny Błońskiej, Damiana Konieczek
i Martyny Konieczek. Internet to w ostatnich latach rezultat rewolucji technologicznej, który wszedł w codzienną rzeczywistość. Pojawienie się takich sformułowań jak e-biznes, e-marketing, e-konsumenci, to nieliczne tylko stwierdzenia pokazujące zmiany w tej rzeczywistości, co rodzi sytuację kryzysową, przede wszystkim dla „starych” modeli biznesowych,
dla form organizacyjnych oraz ludzi, skutecznych przed rewolucją technologiczną.
Artykuł Marcina Banaszka pt. „Sytuacja społeczno-ekonomiczna osób bezrobotnych w województwie mazowieckim”
to przedstawienie klasycznej, rzec by można, sytuacji kryzysowej. Bezrobocie uznaje się bowiem za kryzys w kategorii
jednostkowej i makrostrukturalnej. Dla pojedynczego człowieka znalezienie się w sytuacji bez pracy jest nie tylko wyzwaniem, ale również „załamaniem” się dotychczasowego modelu życia. W sytuacji makrostrukturalnej, bezrobocie dla
regionu czy społeczności lokalnej to również kryzys skutkujący w życiu rodzin.
Marcin Faliński w artykule pt. „Problem migracji i działania Unii Europejskiej w celu jego rozwiązania” przedstawia
jakże istotny problem, jakim jest migracja w krajach Unii Europejskiej. Artykuł pokazuje różnego rodzaju argumenty przemawiające na rzecz rozwiązania trudnej sytuacji na Starym Kontynencie.
Mateusz Mierzejewski jest Autorem artykułu „Interwencjonizm na liberalnych rynkach. O zmianach w spojrzeniu na
gospodarkę w reakcji na kryzys pierwszej dekady XXI wieku”, w którym ukazano rolę wpływu kryzysu finansowego pierwszej dekady XXI wieku na zmiany w dyskusji oraz poglądach społeczeństw na funkcjonowanie gospodarki. Co ciekawe,
kryzys interpretuje się często jako związany z ideologią liberalną czy neoliberalną, a sposoby jego rozwiązania odnoszą
się do różnego rodzaju form interwencjonizmu gospodarczego.
Z kolei Michał Wójcik w tekście pt. „Referendum lokalne w Polsce jako instrument demokracji bezpośredniej” ukazuje
rolę referendum lokalnego jako instrumentu demokracji bezpośredniej. Analiza przeglądu ustawodawstwa oraz literatury w zakresie przedmiotu, procedur jego inicjowania i przeprowadzania oraz analizy ilościowe i efektywnościowe 20102015 stanowią o jego umiejscowieniu w kategoriach kryzysu.
Damian Kowalski w artykule „Lokalizacja poczucia kontroli jako moderator związku negatywnych emocji z rozbieżnościami Ja” ukazuje istotną rolę kryzysu tożsamościowego i psychologicznego. Tym razem kryzys na poziomie indywidualnym, jednostkowym, niemniej jednak mający istotne znaczenie dla biografii człowieka, stanowi przedmiot zainteresowania Autora.
Damian Mielnik jest Autorem artykułu „Adwent – czas radosnego czy pokutnego oczekiwania na przyjście Chrystusa?”, którego celem jest udzielenie odpowiedzi na problem postawiony w tytule artykułu – jak we współczesnej teologii
Kościoła obrządku łacińskiego rozumiany jest pierwszy okres roku liturgicznego?
Natomiast Przemysław Zieliński napisał artykuł pt. „’Project Finance’ jako alternatywna metoda finansowania inwestycji infrastrukturalnych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego”. W artykule Autor analizuje „Project Finance”
zakładający finansowanie inwestycji za pomocą długu, na którego pokrycie środki są czerpane z generowanych dochodów. W artykule przedstawiono koncepcję „Project Finance” i uwarunkowania jej zastosowania w partnerstwie publiczno-prywatnym w Polsce.

Zapraszamy do lektury i dyskusji
Dr hab. Robert Geisler, prof. UO
Redaktor Naczelny
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Internet jako
przestrzeń rynku
The Internet
as a space of market

Ludzie traktują Internet jako stały element życia codziennego.
Do przestrzeni wirtualnej przenoszą nie tylko swoje interakcje towarzyskie, ale także działalność gospodarczą. Autorzy artykułu podjęli
próbę zbadania Internetu jako środowiska prowadzenia sprzedaży,
zachowań konsumentów, a także wykorzystania trendów internetowych w celu promocji oferowanego produktu lub usługi. Niniejszy artykuł to również opis form komunikacji marketingowej oraz
szeregu działań, wykorzystujących Internet do promowania firmy
i jej działalności.

People treat the Internet as a regular part of everyday life.
They move to the virtual space not only their social interactions,
but also their business. The authors of the article tried to investigate the Internet as selling and consumers behavior environment
and places where are used Internet trends to promote offered
products and services. This paper is also a description of marketing
communication forms and action lines which use the Internet to
promote the company and her activities.

Słowa kluczowe: e-biznes, e-logistyka, Internet, e-konsumenci,
reklama.

Keywords: e-business, e-logistics, the Internet, e-consumers,
advertisement.

Wstęp
Internet odgrywa dużą rolę w życiu każdego człowieka. Jest to podstawowe źródło informacji, narzędzie do
komunikacji ze znajomymi oraz centrum rozrywki. Ludzie
poszukują narzędzi, które ułatwią im codziennie życie, dlatego współcześnie to właśnie Internet, jako nowoczesna
przestrzeń rynku, cieszy się coraz większą popularnością.
Przedsiębiorstwa traktują e-commerce jako główne źródło dostępu do klientów. Internet daje możliwość dotarcia
ze swoimi ofertami tam, gdzie ludzie korzystają z sieci, co
oznacza zapewnienie działalności na całym świecie. Głównymi źródłami handlu elektronicznego są sklepy internetowe, jednak w ostatnim czasie można zaobserwować dynamiczne wejście social media, jako nowoczesnego miejsca
zbytu towaru oraz usług. Jednakże Internet nie jest jedynie
źródłem pozyskiwania klientów. Okazuje się, że ta ogólnoświatowa sieć informatyczna może być pomocą dla logistyków. Poprzez Internet można stworzyć reklamy dla logistyki, niedostępne na innych platformach. Sprawdzenie
nowego klienta poprzez wyszukiwarkę internetową stało
się mało skomplikowane.
Niniejszy artykuł uwarunkowany jest zainteresowaniami naukowymi Autorów, które obejmują zagadnienia
takie jak Internet, social media, e-sklepy oraz e-logistyka.

ABSTRACT

STRESZCZENIE

Karolina Błońska, Damian Konieczek, Martyna Konieczek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Analiza tych zagadnień pozwoliła odpowiedzieć na pytania
dotyczące determinantów wyboru sklepów internetowych
przez e-konsumentów, zastanowić się nad rosnącą popularnością robienia zakupów na odległość, zdefiniować social
media oraz określić szerokie zastosowanie najnowszych
technologii informatycznych do wspomagania zarządzania
logistycznego przedsiębiorstwem, zwłaszcza łańcuchami
dostaw.
Poza opisaniem genezy sklepów internetowych, ich
elementów, mocnych i słabych stron, przeanalizowano
rolę social media w życiu człowieka, ukazano ich sposoby działania, zasięg i wpływ na odbiorcę. Przedstawiono
również internetowe serwisy logistyczne, a także wskazano zalety e-logistyki, modele logistyczne dla e-handlu oraz możliwości rozwoju e-logistyki wyszczególniając technologię agentową. Ponadto została opisana
elektroniczna wymiana danych w przestrzeni rynku.

Sklepy internetowe
Geneza sklepów internetowych
Początkowo Internet pełnił jedynie funkcję komunikacyjną, jednak z biegiem czasu stał się nie tylko najszybszym sposobem wymiany informacji pomiędzy ludźmi, ale
5
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także wykorzystał swój potencjał w handlu. W 1979 roku
Michael Aldrich, angielski naukowiec i przedsiębiorca, zapoczątkował epokę zakupów online poprzez zmodyfikowanie zwykłego domowego telewizora w taki sposób, aby
po podłączeniu do tradycyjnej linii telefonicznej, umożliwiał zdalne robienie zakupów. Jednak prawdziwy przełom
nastąpił w 1992 roku, kiedy rząd Stanów Zjednoczonych
zniósł zakaz stosowania Internetu w celach komercyjnych.
Wówczas przedsiębiorstwa nie tylko umieszczały na swoich stronach internetowych listy towarów wraz z cenami,
opisami i zdjęciami, ale także zaczęły przyjmować zamówienia, których złożenie było do tej pory możliwe tylko
telefonicznie. W 1995 roku pojawiły się e-sklepy, umożliwiające dokonanie zakupów za pośrednictwem formularza na stronie, a Internet stał się popularnym miejscem
sprzedaży. Pierwszym sklepem internetowym na świecie
była księgarnia Amazon.com, która została uruchomiona
w lipcu 1995 roku, natomiast w 1997 roku warszawska
firma Terent założyła pierwszy polski sklep internetowy.
Podstawowe elementy e-sklepu
Sklepy internetowe są najpowszechniejszą formą handlu elektronicznego. Można je nazwać również e-sklepami
lub sklepami online. ,,W najprostszy sposób sklep internetowy można określić jako serwis WWW umożliwiający
klientom dokonywanie zakupów produktów, które prezentowane są na jego stronach’’ (Feldy 2012: 20).
Podstawowym elementem każdego sklepu internetowego są wyróżnione kategorie. Pozwalają one na zapoznanie się z oferowanym przez sklep asortymentem.
Produkty powinny być pogrupowane tak, aby klient mógł
szybko wybrać te, które go interesują. Zazwyczaj jest kilka
kategorii głównych, które są podzielone na podkategorie,
a te z kolei na coraz węższą tematykę. Droga do określonego produktu możne być bardzo długa, dlatego ważne jest
umieszczenie na stronie sklepu tzw. ,,okruszków chleba’’
(ang. breadcrumbs), które umożliwiają klientom śledzenie
ich aktualnej lokalizacji oraz powrót aż do początkowo odwiedzonej strony. Kolejnym przydatnym elementem e-sklepu jest dokładna wyszukiwarka, która powinna być wzbogacona o funkcje ułatwiające proces wyszukiwania, takie
jak autouzupełnianie, czyli sugestie haseł pojawiające się
podczas wpisywania słowa w wyszukiwarce. W przypadku,
gdy klient przy wpisywaniu nazwy produktu przez pomyłkę zamieni litery danego wyrazu miejscami, wyszukiwarka
powinna znajdować hasła zbliżone do wpisanego. Dzięki
temu zwiększy się prawdopodobieństwo znalezienia przez
konsumenta poszukiwanego produktu.
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Sklepy internetowe o dużym asortymencie powinny zadbać o filtrowanie kategorii oraz wyników wyszukiwania.
Filtry umożliwiają wyszukiwanie pod kątem wybranych
aspektów produktu takich jak cena, producent, kolor, rozmiar. System, przy każdym wyborze kryterium przez użytkownika, aktualizuje listę wyświetlanych produktów, ale
także pozwala usunąć wszystkie filtry jednym kliknięciem.
Dzięki funkcji filtrowania przeszukiwanie sklepu internetowego będzie wyjątkowo szybkie i łatwe, a otrzymane wyniki idealnie dopasowane do poszukiwanych produktów.
Ważnymi elementami e-sklepu są kompletne informacje
o produkcie oraz wysokiej jakości zdjęcia. Towaru kupowanego przez Internet nie można wziąć do ręki i obejrzeć,
dlatego na zdjęciach powinny być widoczne nawet drobne
detale tak, aby klient miał pewność co kupuje. Opis produktu powinien być jak najdokładniejszy, informować o podstawowych funkcjach i cechach produktu. Niezbędne jest
podanie ceny i wyszczególnienie kosztów przesyłki. Warto
również poinformować klienta o ilości dostępnego towaru,
czy jest go dużo w magazynie, czy zostało niewiele i decyzję
dotyczącą kupna trzeba podjąć szybko.
Elementami e-sklepów, które zachęcą klientów do robienia zakupów są także łatwo dostępne dane kontaktowe,
zapamiętywanie koszyka, aby klient, który nie dokonał zamówienia od razu, mógł tylko edytować koszyk przy następnej wizycie, a nie kompletować go od nowa, przejrzyste zasady zwrotu towarów oraz umieszczenie na stronie
sklepu certyfikatów zapewniających o bezpieczeństwie
transakcji.
Mocne i słabe strony sklepów internetowych
Współczesny świat został zdominowany przez wszechobecną technologię. Wirtualna rzeczywistość jest istotnym elementem życia wielu ludzi, którzy często właśnie
tam przenoszą swoją aktywność. Nic więc dziwnego, że
dynamika, z jaką rozwijają się sklepy internetowe, jest
ogromna. W dobie Internetu coraz częściej wybieramy
e-sklepy zamiast zakupów w rozumieniu tradycyjnym.
Rosnąca popularność zakupów online skłania zatem do
refleksji nad zaletami i wadami kupowania przez Internet.
Jedną z najczęściej wymienianych zalet sklepów internetowych są niższe ceny, w porównaniu do tradycyjnych
punktów sprzedaży. E-sklepy nie ponoszą kosztów związanych z wynajęciem lokalu i zatrudnieniem sprzedawców,
dlatego właściciele oferują dobre okazje cenowe oraz
częste wyprzedaże. Klienci mają także możliwość spokojnego zastanowienia się nad ofertą i porównanie cen
określonych produktów. Zakupy w Internecie są bardziej
przemyślane, ponieważ e-konsumenci nie kupują towa-
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ru pod wpływem impulsu. Niewątpliwą zaletą zakupów
online jest oszczędność czasu. Nie ma konieczności wyjścia z domu i stania w długich kolejkach, aby nabyć towar. Dużym udogodnieniem jest także fakt, że klient może
dokonać transakcji 24 godziny na dobę, ponieważ sklepy
internetowe cechuje brak ograniczeń czasowych w ich
otwarciu. Dzięki temu kupujący może zrobić zakupy w dogodnej dla niego porze dnia i nocy. Ponadto, klient może
wybrać sklep z dowolnej części kraju, a nawet z zagranicy.
Internet niweluje problem trudności dotarcia do danego punktu sprzedaży, a zamówiony produkt już po paru
dniach jest dostarczony do domu. ,,Dodatkową korzyścią
dla klienta korzystającego z oferty sklepów internetowych
jest większy wybór produktów i usług. Niski koszt ekspozycji towarów na stronie internetowej nie wymusza na
detaliście ograniczenia szerokości i/lub głębokości sprzedawanego asortymentu, jak ma to miejsce w tradycyjnym
sklepie’’ (Feldy 2012: 53).
Kupujący w sklepach internetowych cenią również
szybki dostęp do opinii innych osób, które nabyły już określony produkt w danym e-sklepie i zostawiły komentarz
dotyczący jakości towaru, ale także sprawności przeprowadzonej transakcji. Co więcej, e-konsumenci mają do
wyboru wiele opcji dostawy oraz dogodną formę płatności. Mimo wielu zalet, sklepy internetowe mają także
wady. Słabą stroną kupowania online jest brak fizycznego
kontaktu z towarem. W tradycyjnym sklepie klient może
dotknąć produkt, przymierzyć albo przetestować, natomiast Internet nie daje takiej możliwości. E-konsument
musi zdecydować o nabyciu towaru na podstawie jego
rozbudowanego opisu oraz zdjęć, które często są wykonane od jak najkorzystniejszej strony i nie oddają rzeczywistego stanu rzeczy. Coraz częściej zdarzają się oszustwa
internetowe, dlatego wirtualni sprzedawcy mogą być dla
klientów niewiarygodni. Jako wadę kupowania w sklepach
internetowych klienci wskazują również konieczność ponoszenia kosztów dostawy. Dostarczenie zamówionych
produktów do domu zwiększa ich ceny, dlatego w ostatniej fazie zakupów konsumenci najczęściej porzucają swój
koszyk (Dennis, Fenech, Merrilees 2004). Z przesyłkami
wiąże się także czas oczekiwania na dostawę oraz możliwość uszkodzenia towaru w jej trakcie. Po przeprowadzeniu transakcji w sklepie tradycyjnym od razu otrzymuje
się kupiony towar w takim stanie, w jakim się go nabyło.
Sklepy internetowe oferują co najmniej 24 godziny do
momentu dostarczenia przesyłki, zazwyczaj jest to jednak
termin kilku dni. Poza tym nie ma pewności, że wysyłany
produkt nie ulegnie zniszczeniu.

E-konsument – charakterystyka
oraz determinanty wyboru produktu
Aby zrozumieć zachowania nabywcze e-konsumentów,
należy najpierw przyjrzeć się ogólnemu portretowi takich
osób. Według M. Jaciow oraz R. Wolnego ,,e-konsument
to każda osoba fizyczna, która przejawia i zaspokaja swoje potrzeby konsumpcyjne za pomocą produktów (dóbr
i usług) kupionych w Internecie’’ (Jaciow, Wolny 2011:
10). Interpretując podaną definicję można stwierdzić, że
e-konsumentem jest osoba, która decyduje się na zakup
dóbr lub usług online, a następnie dokonuje transakcji, by
ostatecznie dane dobro lub usługę wykorzystać. Podane
wyjaśnienie można rozszerzyć i uznać, że mianem e-konsumenta określa się także osobę dokonującą wyboru produktu w sieci i płacącą za niego, ale niekoniecznie użytkującą
dany towar.
E-konsumenci mogą zostać zakwalifikowani do kilku
głównych grup. Warto przyjrzeć się podziałowi, który proponują Autorzy bloga Get Elastic. Dzielą oni konsumentów
na cztery główne grupy, według sposobu dokonywania
zakupów: konsumenci konkurencyjni, spontaniczni, metodyczni i humanistyczni. ,,Konsumenci konkurencyjni
podejmują szybkie i logiczne decyzje. Zazwyczaj opierają
je na przeczytaniu głównych zalet produktu i obejrzeniu
zagregowanych wyników komentarzy i ocen. Konsumenci
spontaniczni dokonują szybkich i emocjonalnych wyborów.
Zazwyczaj decydują na podstawie fotografii. Konsumenci
metodyczni to typowi analitycy, którzy podejmują mądre
wybory, po gruntownej ocenie sytuacji. Konsumenci humanistyczni to osoby zwracające uwagę na opinie internautów’’ (Karwatka 2009: 58). Wybór produktu, jakiego
dokonuje e-konsument w Internecie, uwarunkowany jest
wieloma czynnikami. Główne determinanty wyboru produktów to: cena określonego towaru, wysoka jakość kupowanych dóbr, promocje oraz wyprzedaże, które mogą
zachęcić klientów do wielokrotnego korzystania z e-sklepu, wiek e-konsumentów, częstotliwość i wielkość zakupów,
a także moda oraz kraj pochodzenia produktu. Poza tymi
kluczowymi wyznacznikami, e-konsumenci wskazują jeszcze
kilka innych (Jaciow, Wolny 2011):
• doświadczenie wynikające z dotychczasowego robienia zakupów w danym e-sklepie (klienci wybiorą taki
e-sklep, w którym byli usatysfakcjonowani ze swoich
zakupów);
• potrzeba zakupu produktu (wynikająca z okoliczności, np. wesele, wymiana sprzętu, konieczność
zakupu, np. prezent, zapotrzebowania, chwilowego
impulsu/nastroju w danej chwili);
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• przydatność produktu (cel wykorzystania, funkcjonalność produktu, praktyczność, użyteczność i uniwersalność produktu);
• reputacja sklepu oraz opinie o produkcie (polecenie/
rekomendacje przez przyjaciół, znajomych, rodzinę,
internautów, oceny lub komentarze o produkcie innych kupujących);
• dostępność produktu (dostępność w sklepach, łatwość pozyskania, czas poświęcony na zakupy, szerokość i głębokość asortymentu, lokalizacja placówki
handlowej);
• postawa sprzedawcy oraz obsługa klienta (troska
o klienta, profesjonalizm i kompetencje sprzedawcy,
odpowiednie traktowanie klienta, gwarancja i serwis
pogwarancyjny);
• warunki dostawy i przesyłki (szeroki wachlarz opcji);
• zainteresowania e-konsumentów, ich preferencje
oraz gusta (wynikające z hobby, pasji, trybu życia,
pracy).

Social media marketing
Portale społecznościowe w chwili obecnej są potęgą.
Stanowią nie tylko sposób komunikacji z najbliższymi znajomymi czy rodziną, lecz także miejsce przeprowadzania
najróżniejszych transakcji, rozwijania biznesu, a co za tym
idzie – odgrywają ogromną rolę w promocji. Social media
marketing wymaga zaistnienia w sieci, wiele poświęcenia,
a przede wszystkim systematyczności. Jest to rzecz determinująca powodzenie w dotarciu do wybranych przez siebie
grup docelowych. Konsekwencja w prowadzeniu działalności na serwisach społecznościowych może doprowadzić do
sukcesu. Kluczowym objawem powodzenia takiej działalności jest feedback od odbiorców – czyli, mówiąc prosto: im
większa reakcja tym większy sukces.
Charakterystyczną cechą tego rodzaju promocji jest to,
że oprócz ewentualnych opłat dla platformy, na której ją
prowadzimy, a które mają na celu zwiększenie liczby potencjalnych obserwatorów jest to, że sami lub za pośrednictwem social media managera – w każdym razie, wciąż
realnej osoby, zajmującej się tym właśnie, a nie innym
zadaniem – musimy wykreować swój profil i uważnie aktualizować jego zawartość. Chwila nieobecności lub dysonans w publikowanej treści może odbić się wyjątkowo
negatywnie na wizerunku reklamowanej firmy. Dlatego
działalność wirtualna mająca na celu wzrost popularności
danego obiektu to bardzo delikatna materia, wymagająca
pewnej stabilności.
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„Internet, ze względu na swoją wszechobecność we
współczesnym świecie stał się jednym z podstawowych
instrumentów komunikacji. Rozumienie Internetu jedynie
jako globalnej sieci połączonych ze sobą komputerów jest
zdecydowanie zbyt płytkie, ponieważ technologiczna struktura nie może być oddzielona od używania przez człowieka,
stałej permanentnej kreacji i komunikacji znaczących informacji przez Internet” (Fuchs 2003). ,,Internet należy zatem
traktować jako społeczno-techniczny system, będący specyficznym wirtualnym światem z wirtualną społecznością”
(Kossecki 2011: 30).
Sieć sieci – Internet – stał się dostępny dla Polaków
w 1994 roku. W latach dziewięćdziesiątych, epoce muzyki
grunge, Pokémonów i narodzin Autorów artykułu, nie był
on tak popularny, jak jest teraz. Współcześnie nie możemy patrzeć na to zjawisko jedynie poprzez pryzmat rozwoju technologicznego: współcześnie Internet to ogromna
zmiana w życiu społecznym. Często to rzeczywistość wirtualna jest miejscem, gdzie kreowane są więzi, umawiane
są spotkania, a zakupy w sklepach internetowych nie są
już niczym nadzwyczajnym. Chociaż jest to dosyć infantylne, powiedzenie „nie istniejesz bez Facebooka” to obecnie niemalże realny zarzut. Facebook to portal, który jako
pierwszy poddany zostanie analizie pod względem social
media marketingu, ponieważ to on wciąż króluje w Internecie, zarówno pod względem możliwości komunikacji, jak
i tematu, który nas interesuje – reklamy. W dalszej części
artykułu pod tym względem zbadany zostanie także Twitter i Instagram. Wydaje się, że jest to teraz konieczne trio
w skutecznym dotarciu do każdego rodzaju odbiorcy.
Facebook
Mark Zuckerberg, to imię i nazwisko powszechnie znane w wirtualnej przestrzeni. Portal, którego jest dyrektorem
generalnym, stał się bazą internetowych doświadczeń. Zazwyczaj użytkownik każdego innego portalu społecznościowego jest równocześnie zarejestrowany na Facebooku. Jest
to najprostsze narzędzie komunikacji ze względu na jego
ogromną popularność. Wszystko dąży ku usprawnianiu
życia codziennego, do tego, aby najbardziej banalne czynności stały się prostsze. Ludzie chcą ułatwiać sobie życie,
dlatego łatwo jest im sprzedać rzecz, która jest jak najmniej
skomplikowana, a która sprawia, że inne aspekty egzystowania stają się równie nieskomplikowane. Z tych właśnie
powodów wybieramy ten portal – ponieważ kontakt z innymi, tak ważny w życiu istoty ludzkiej, jest tam łatwy do
nawiązania – większość naszych znajomych jest użytkownikami Facebooka.
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Podstawową formą promocji na tej stronie internetowej jest założenie fanpage’a, czyli konta, które można
zaobserwować poprzez kliknięcie funkcji „lubię to”, jednocześnie deklarując swoje zainteresowanie i pewną sympatię
do „lubianego” obiektu. Fanpage musi mieć swoją nazwę,
zdjęcia oraz opis, a jego autor powinien publikować adekwatne do niego posty. Ważna jest pora takich publikacji.
Należy dokładnie określić swoją strategię przed rozpoczęciem działań promocyjnych w Internecie, ale jest to, oczywiście, warunek konieczny przed startem jakiejkolwiek
promocji. Musimy zastanowić się nad grupami docelowymi
i dostosowaniem się do trendów, jakie panują w sieci. Nie
zawsze jest to trafionym pomysłem, ponieważ zależy to od
osób, do których kierujemy swój kontent.
Bazując na wspomnianej wcześniej popularności Facebooka, wykorzystuje się go do promocji swojej marki.
Zaczyna się od prostego zapraszania znajomych do polubienia strony – z czasem, cegiełka po cegiełce, budujemy
publiczność, którą za pomocą publikowanych treści musimy
przy sobie zatrzymać. „Polubienie” to tylko pierwszy krok
ze strony odbiorcy. Nie oznacza on jego dalszej obserwacji
naszej działalności. Należy go zainteresować, zaskoczyć, zatrzymać na chwilę w biegu codzienności i utrzymać ten stan
tak długo, aż stanie się on przyzwyczajeniem. A nawet wtedy nie możemy odetchnąć, ponieważ Internet to niesamowicie zmienne miejsce i aby utrzymać swoją publiczność,
a jednocześnie nabywać nowych jej członków, musimy
nieustannie dbać o zawartość naszego profilu. Prawdziwe
znaczenie dla fanpage’a mają nie tylko polubienia postów,
ale i komentarze oraz ich udostępnienia.
Facebook oferuje odpłatną reklamę takiego konta poprzez sponsorowane wyświetlanie przykładowego posta
z fanpage’a lub innej, napisanej wcześniej, treści na stronie
głównej profilu użytkowników, do których owa reklama ma
być skierowana. Możemy to określić poprzez wybór jednej z opcji takiej oferty i właśnie od tego zależy cena, jaką
przyjdzie nam za nią zapłacić. Jest to skuteczne narzędzie
do zwrócenia na siebie uwagi i pozyskanie kolejnych obserwatorów. Można również udostępniać profile konkurencji
lub fanpage’e o podobnej tematyce i za porozumieniem
z drugą stroną reklamować wzajemnie swoją treść.
Twitter
Twitter jest o wiele węższym portalem społecznościowym pod względem dostępnych funkcji. Jego zadanie to
komunikacja krótkich informacji. Mamy do wykorzystania
jedynie 140 znaków, dlatego każdy tweet powinien mieć
przypisane wyjątkowe mu znaczenie. Częściej wykorzystywany jest do budowania marki personalnej, ale stanowi

także przydatne narzędzie w publikacji szybkich wiadomości na temat oferowanych produktów. Użytkownicy zainteresowani publikowaną treścią obserwują wykreowany
przez firmę profil. Tutaj również ważne są zdjęcia oraz
opis, ale dochodzi do tego inny ważny aspekt: dodawanie
hashtagów, czyli wyrażenie poprzedzone znakiem krzyżyka
(#). Stanowi ono jednocześnie link odsyłający do tweetów
zawierających podobną zawartość. W ten sposób możemy
dotrzeć do osób, które będąc zainteresowane tym właśnie
tagiem przeglądają treści pod jego filtrem. Jednak w tym
przypadku nadużywanie tego narzędzia może okazać się
negatywne w skutkach ze względu na nadmierną liczbę tagów do prezentowanej informacji. Twitter wymaga od nas
większej obecności na portalu. Optymalna liczba postów na
dzień to siedem zróżnicowanych tweetów. Inaczej obserwujący może „zapomnieć” o naszym istnieniu. Swoje zainteresowanie, sympatię lub poparcie użytkownicy pokazują
poprzez polubienie lub udostępnienie treści. Komentowanie jej tutaj ma trochę inny charakter – komentujący pisze
odpowiedź, na którą zazwyczaj oczekuje się jakiejś reakcji.
Ta witryna stawia na interakcję, dlatego należy zwrócić
szczególną uwagę na budowanie relacji z odbiorcami. Im
bliżej obserwatora, tym większe powodzenie w częstotliwości otrzymywanego feedbacku. Oprócz dużej własnej
aktywności i konieczności utrzymania regularności publikacji, musimy interesować się profilami podobnych kont pod
względem tematycznym. W ten sposób kreujemy siatkę, po
której łatwo można dojść do celu – czyli zainteresowania
sobą nowych obserwatorów.
Instagram
Instagram to chyba najbardziej zależne od innych portali społecznościowych narzędzie social media marketingu.
Publikuje się tam jedynie zdjęcia, które mają za zadanie
zwrócić uwagę swoimi walorami estetycznymi i zachęcić do
eksploracji innych profili, na innych stronach tego samego
promowanego obiektu. Tutaj hashtagi odgrywają jeszcze
większą rolę i ich nadmiar nie odbija się aż tak negatywnie
jak mógłby na innych witrynach internetowych. Polubienia i obserwowanie stanowią tutaj większe znaczenie niż
liczba komentarzy. To miejsce, gdzie aktualizacje związane
z działalnością firmy są bardziej materialne. Przedstawiamy
produkty i usługi poprzez fotografie. Opowiadamy o życiu
codziennym w prezentowanym przez nas sklepie lub innym
miejscu pracy, a także o nas samych.
Zdaniem Autorów, Instagram jest uzależniony od innych portali społecznościowych, ponieważ znajdujące
się na nim informacje są bardzo ograniczone. To jedynie
przydatny dodatek w prowadzeniu bardziej poważnego
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fanpage’a. Możemy na nim dokumentować kulisy naszej
działalności, dzięki czemu zbliżymy się do potencjalnego
odbiorcy. Tutaj nawet opis profilu jest ograniczony i mniej
ważny, ponieważ w zamierzeniu powinno się odsyłać zainteresowanych większą liczbą treści właśnie na ten portal.
Oczywiście, można uzyskać nowych obserwatorów poprzez
promocję na Instagramie, ale ważniejsza jest główna baza
naszej promocji.
W powyższej charakterystyce wybranych narzędzi social marketera można zauważyć, że w Internecie wciąż króluje Facebook. Stanowi on bazę naszych internetowych doświadczeń. Mimo to rozciągnięcie siatki, dzięki której można nas na nim odnaleźć, na inne portale społecznościowe,
jest dosyć ważne w powodzeniu promocji. Dzięki tagom na
Twitterze czy Instagramie użytkownicy zainteresowani oferowaną przez nas tematyką, krok po kroku, dotrą do źródła.
Choć przedstawione strony internetowe różnią się od siebie, wyznacznik sukcesu naszej misji na nich wciąż jest taki
sam: reakcja odbiorcy równa się powodzenie. Feedback
jest niezwykle ważny, dlatego interakcje z potencjalnymi
klientami, nie tylko na szczeblu biznesowym, mają ogromne znaczenie. Budowanie relacji z naszymi obserwatorami
sprawia, że przyciągamy ich do siebie i wywołujemy sympatię nie tylko jako ludzie, ale także przedstawiciele prezentowanego obiektu. Wymaga to czasu, systematyczności
i stabilności, ale są to rzeczy, które są obecnie najważniejsze w promocji na portalach społecznościowych. A portale
społecznościowe rządzą współczesnym PR-em.

E-logistyka
„E-logistyka jest to dział logistyki polegający na zastosowaniu najnowszych technologii informatycznych, w tym także Internetu, do realizowania procesów logistycznych związanych z zaopatrzeniem, produkcją, dystrybucją, transportem,
obsługą klienta, obiegiem informacji w wymiarze pojedynczego przedsiębiorstwa czy przez uczestników globalnego
łańcucha dostaw. Ponadto częścią składową e-logistyki jest
e-handel, który obejmuje transakcje przeprowadzone przez
sieci oparte na protokole IP i przez inne sieci komputerowe.
Ważnym czynnikiem jest to, że towary i usługi mogą być zamawiane przez te sieci, ale ostateczna dostawa i płatność
usługi lub towaru może być dokonywana w sieci lub poza
nią. Takie transakcje realizowane są pomiędzy przedsiębiorstwami, z osobami indywidualnymi lub z organizacjami prywatnymi i publicznymi” (Szymonik 2015: 37).
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Internetowe serwisy logistyczne
Na rynku usług logistycznych zarządzanie łańcuchem
dostaw jest wspomagane przez internetowe serwisy biznesowe. Do najważniejszych można zaliczyć portale internetowe, takie jak: e-logistyka, logistyka.net.pl, spedycje.pl.
Pozwalają one udostępnić szeroki asortyment informacji
dotyczących branży logistycznej w Polsce i na rynku międzynarodowym. Witryny dostarczają linki do różnorodnych
opracowań, analiz i raportów. Internauta może znaleźć
aktualności i wydarzenia w branży, przegląd prasy specjalistycznej, porady dla spedytorów, logistyków, ale także
kierowców i pracowników magazynów. Portale takie są
wyposażone zwykle w podsystem bannerowy, który umożliwia szybkie dotarcie do wybranych podmiotów rynkowych
branży TSL oraz sugerowanych przez nie usług. Twórcy zamieszczają na stronach internetowych katalogi firm, bieżące i archiwalne informacje o najważniejszych wydarzeniach,
słowniki pojęć logistycznych, które potencjalnie mogą zainteresować gości serwisu, a także różnego rodzaju sondaże
społecznościowe (Wieczerzycki 2012).
Witryna internetowa wyposażona jest w wewnętrzną
wyszukiwarkę, ułatwiającą szybki dostęp do treści serwisu,
zbieżnych z wpisanymi słowami kluczowymi. Co więcej, dostępne są kursy walut i indeksy giełdowe, które ułatwiają
szybką analizę czytanych w portalu treści. Człowiek nie żyje
samą pracą i musi mieć czas na odpoczynek, dlatego na
stronach publikowane są ciekawostki i nowinki, opisywane
są liczne imprezy środowiskowe, zawody sportowe, konkursy. Studenci, którzy pasjonują się branżą logistyczną, mogą
znaleźć informacje o kołach naukowych funkcjonujących
w danym mieście (Wieczerzycki 2012).

Modele logistyczne
charakterystyczne dla e-handlu
Porównanie poszczególnych modeli logistycznych, najpowszechniejszych wśród sklepów internetowych przedstawia tabela 1.
Zalety e-logistyki
1. Efektywne badanie rynku. Dzięki Internetowi znacznie uproszczona i tańsza jest kontrola rynku, która
w konsekwencji łagodzi tzw. efekt Forrestera. Związany jest on z tendencyjnym traktowaniem zmian
popytu przez managerów: jeśli popyt wzrósł, to
będzie rosnąć; jeśli popyt spadł, to będzie spadać.
Prowadzi to do przeszacowania wielkości popytu
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Tabela 1. Porównanie poszczególnych modeli logistycznych

Model logistyczny
Własny magazyn – przed rozpoczęciem
sprzedaży, towary zamawiamy u dostawców i zamówienia realizujemy opierając
się tylko na tych towarach, które posiadamy u siebie

Pseudo-just-in-time – wystawianie na stronach sklepowych pełnej oferty dostawców
przy praktycznie pustym magazynie własnym. Towar zamawiany jest u dostawcy
dopiero w momencie, gdy otrzymamy zamówienie od klienta

Zalety

Wady

• niezależność od dostawców
• wyższy poziom konwersji
• błyskawiczna realizacja zamówienia

• względne bezpieczeństwo przed
zamrożeniem pieniędzy
• niski próg wejścia – nie trzeba posiadać
dużych funduszy lokowanych w towarze
• możliwość zaprezentowania szerokiego
asortymentu

• koszt powierzchni magazynowej,
ubezpieczenia, ochrony, itp.
• ryzyko zamrożenia pieniędzy
w niesprzedające się produkty
• węższy zakres produktów
• konieczność zamrożenia gotówki

•
•
•
•
•

niższy poziom konwersji
opóźnienia w dostawach
brak możliwości szybkiej realizacji
możliwe braki towarów
konieczność integracji z dostawcą

Dropshipping – dostawca wysyła towar
bezpośrednio do klienta

• wyższy poziom konwersji
• błyskawiczna realizacja zamówienia
• względne bezpieczeństwo przed
zamrożeniem pieniędzy
• niski próg wejścia

• pomyłki
• możliwe braki towarów
• ciężko o dostawców, którzy dopasują
usługę do potrzeb sklepu
• konieczność integracji z dostawcą
• bardziej skomplikowane rozliczenia
fiskalne

Brokering towarowy – dostawca nie posiada wszystkich towarów u siebie, tylko po
naszym zamówieniu zamawia je u swojego dostawcy. Dzięki dużym wolumenom
zamówień posiada rabat, którym może się
z nami podzielić

• uproszczenie logistyki
• możliwe tańsze zakupy
• szerszy asortyment

• możliwość większej ilości braków
i pomyłek
• jeszcze dłuższy termin realizacji

• takie jak w dropshipingu, plus brak
konieczności zajmowania się żmudnymi
elementami, jak obsługa klienta etc.

• wynagrodzenie niższe niż w innych
modelach
• w przypadku działania na własnym
oprogramowaniu konieczność pełnej
integracji dwukierunkowej z dostawcą
• utrudnione pozyskiwanie i utrzymanie
klienta

Extended shopping – sklep w pełni obsługiwany jest przez dostawcę tej usługi (pod
względem magazynowania, jak i rozliczeń
fiskalnych z klientem lub obsługi klienta czy
np. zwrotów). Zadaniem właściciela jest
jedynie kierowanie ruchu do sklepu, całą
resztą zajmuje się dostawca

Źródło: Bartnik K., (2013) Sklep internetowy od A do Z, Warszawa: eKomercyjnie.pl.

w górę lub w dół (tzw. błąd kontynuacji trendu). Informacje o ofercie usług konkurentów rynkowych
możemy łatwo pozyskać z prowadzonych przez nich
sklepów i stron internetowych. Na podstawie listy
rankingowej portali internetowych możemy oceniać
wiarygodność i rzetelność potencjalnych partnerów
biznesowych;
2. Skracanie łańcuchów dostaw, wynikające z całkowitego lub tylko częściowego wyselekcjonowania niektórych ich węzłów np. dystrybutorów, czy wykluczenia niektórych pośredników w kanałach zaopatrzenia
(dzięki powszechnemu wykorzystaniu wszystkich
portali internetowych);
3. Automatyczna reakcja na natrafiane z rynku sygnały,
przypuszczalnie inicjujące procesy logistyczne. Dzięki serwerom internetowym i analizie ich dzienników
możemy przekonać się, które z naszych towarów
i usług cieszą się największym powodzeniem, a tak-

że w których częściach kraju (świata) i okresach roku
zyskują zainteresowanie. Tego typu informacje są
podstawą do przeprowadzenia kampanii promocyjnej w odniesieniu do nowych rynków zbytu;
4. Redukcja kosztów działań logistycznych. Osiągnięcie
tego celu w znacznym stopniu ułatwia stosowanie
IT. Procesy logistyczne mogą być realizowane przy
mniejszych kosztach niż w przypadku tradycyjnym,
dzięki zastosowaniu komputerów i sieci internetowych. W obszarze produkcji, dystrybucji, jak i zaopatrzenia, wyróżniamy tu między innymi: koszty komunikacyjne, transakcyjne oraz operacyjne np. zmniejszone koszty negocjacji biznesowych, poszukiwanie
partnerów biznesowych czy zarządzanie zapasami;
5. Kompresja czasu. Cel ten skraca czas realizacji procesów logistycznych, dzięki włączeniu w te procesy
sieci komputerowych, np. czas wymiany dokumentów biznesowych, realizacji cyklów zamówień, czy
11
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też monitorowania kanałów dystrybucji, a przede
wszystkim nadzoru nad będącymi w dyspozycji środkami transportu. Ważnym czynnikiem jest wydłużenie czasu dostępności oferowanych producentowi
i jego klientom usług logistycznych – do 24 godzin
na dobę, siedem dni w tygodniu, dwanaście miesięcy
w roku;
6. Uwolnienie się od odległości geograficznych. Dzięki
e-logistyce możemy poszukiwać dostawców i konsumentów na całym świecie. Dodatkowo można zlecać,
np. w formie outsourcingu, wszystkie niedecydujące
dla prowadzenia biznesu przedsiębiorstwa działania
na dowolną odległość, np. produkcję jednostkom
azjatyckim (Wieczerzycki 2012).
WebEDI – Edi plus Internet
,,EDI (Elektroniczna Wymiana Danych) jest elektroniczną formą wymiany danych lub informacji między systemami informatycznymi partnerów biznesowych przy użyciu
standardowych formatów i protokołów wymiany informacji” (Wieczerzycki 2012: 157).
Internet przekształcił się w bezpieczny środek przekazu
wymiany danych wraz z rozwojem technologii. Spowodowało to szerokie zainteresowanie wykorzystaniem Internetu jako kanału komunikacyjnego wśród użytkowników
EDI. Dla małych i średnich przedsiębiorstw Internet stał
się zachętą do korzystania z EDI, ponieważ dzięki jego globalnemu zasięgowi, firmy są w stanie, niezależnie od położenia geograficznego, szukać partnerów biznesowych na
całym świecie, a także budować z nimi systemy EDI. Dzięki
elektronicznej wymianie danych znacznie zmniejszyły się
koszty wdrożenia i utrzymania kanału komunikacyjnego,
które stanowią główne obciążenie finansowe w tradycyjnych systemach EDI. Głównym celem tych systemów jest
zwiększenie zasięgu wykorzystania standardów EDI wśród
korporacji, przeważnie tych z sektora małych i średnich
przedsiębiorstw (MŚP). Wraz z zastosowaniem Internetu,
jako kanału komunikacyjnego, zostały również zmaksymalizowane możliwości komunikacyjne w systemach EDI (Wieczerzycki 2012). Do głównych zalet EDI można zaliczyć:
• poprawę przepływów pieniężnych;
• minimalizację wykorzystania papieru;
• zwiększenie sprzedaży;
• poprawę obsługi klienta;
• poprawę relacji z partnerami biznesowymi;
• zwiększenie precyzji działań biznesowych;
• lepsze zarządzanie zapasami;
• zmniejszenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa;
• zwiększenie produkcyjności.
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Możliwości rozwoju e-logistyki
– technologia agentowa
Technologia agentowa jest istotnym czynnikiem dla
e-logistyki, ponieważ autonomicznie pozyskuje informacje
w rozproszonym środowisku. Jest to program komputerowy do samodzielnego działania w określonym otoczeniu
i osiąganiu wytyczonych celów. Tworzenie się rozległych
łańcuchów dostaw jest jednakowe z tworzeniem się rozległych sieci wymiany informacji. W przystępny sposób powstaje platforma bezpośredniego wdrażania technologii
agentowej, dzięki której firmy logistyczne uzyskują korzyści
biznesowe (Wieczerzycki 2012). Do głównych cech agenta
programowego zalicza się:
• cel – agent dąży poprzez swoje działania do zrealizowania określonej czynności;
• adaptację – agent posiada umiejętność utożsamiania
się do zmian zachodzących w otoczeniu;
• mobilność – agent może przemieszczać się w ramach
środowiska;
• otoczenie – agent działa w określonym otoczeniu;
• autonomiczność – agent wymaga określonego czasu
przygotowania.
Technologia agentowa, ze względu na przedstawione
cechy agentów, jest bardzo niezwykłą i cały czas rozwijaną
dyscypliną informatyczną w przestrzeni rynku. Jest to widoczne w e-logistyce, której ideą jest metoda wyznaczania
najlepszego rozwiązania z punktu widzenia określonego
kryterium jakości np. kosztu, wydajności.

Podsumowanie
Internet stał się trwałym elementem życia społecznego
i zawodowego. Reguluje sposób, w jaki się komunikujemy,
ale także częstotliwość nawiązywania kontaktu. Coraz częściej nawiązujemy nowe znajomości poprzez to narzędzie,
które często bywają o wiele trwalsze niż te, które kreujemy
w rzeczywistości. Także inne aspekty naszej codzienności
zostają przenoszone do przestrzeni wirtualnej. Zakupy online stały się normalnością. E-logistyka i e-sklepy to stała
część Internetu, rozwijająca się za pomocą portali społecznościowych oraz internetowych. Współcześnie biznes
w sieci to atrakcyjna działalność dochodowa, ale wymaga
konsekwentnej promocji i systematycznej publikacji treści,
aby odniosła sukces. W niniejszym artykule podjęta została
próba zbadania Internetu jako przestrzeni rynku – miejsca
prowadzenia sprzedaży, zachowań konsumentów, a także
komunikacji marketingowej oraz szeregu działań, wykorzystujących go do promowania firmy i jej działalności.
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Sytuacja społeczno-ekonomiczna
osób bezrobotnych w województwie
mazowieckim
Socio-economic situation of the unemployed
in Masovian Voivodeship
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Artykuł ma na celu przedstawienie zagadnień związanych
z bezrobociem, które jest jednym z najbardziej istotnych zjawisk
będących przedmiotem polityki społecznej każdego państwa.
W pierwszej części przedstawiono ujęcie teoretyczne bezrobocia,
omówiono definicję bezrobocia zarówno z punktu widzenia ekonomicznego, jak i obowiązujących przepisów prawa. Zaprezentowano rodzaje bezrobocia oraz wskazano przyczyny powstawania
bezrobocia. Natomiast w drugiej części przedstawiono analizę
wyników własnych badań empirycznych na temat sytuacji społeczno-ekonomicznej osób bezrobotnych w województwie mazowieckim.

This article aims to present the issues related to unemployment, which is one of the most important phenomena, which are
the subject of social policy of each country. In the first part the
author presents the theoretical background of unemployment. It
discusses the definition of unemployment, both economically and
applicable law. It presents the types of unemployment and indicates the causes of unemployment. In the second part the author
presents the analysis of the results of his own empirical researches
on the socio-economic situation of the unemployed in the Masovian Voivodeship.

Słowa kluczowe: bezrobocie, rynek pracy, siła robocza, praca.

Keywords: unemployment, labor market, labor force, work.

Wstęp

Ujęcie teoretyczne bezrobocia

Zjawisko bezrobocia, jako pewien stan nierównowagi na rynku pracy, dotyka ogółu społeczeństwa i nie ulega
wątpliwości, że bezrobocie to jeden z najważniejszych problemów w Polsce. W każdych wyborach parlamentarnych,
od partii politycznych ubiegających się o głosy wyborców,
można usłyszeć szereg haseł głoszących poprawę sytuacji
na rynku pracy. Zjawisko bezrobocia jest dostrzegane nie
tylko w Polsce, ale na całym świecie, zarówno w krajach
o ugruntowanej gospodarce rynkowej, jak i tych, które
odeszły od gospodarki centralnie planowanej. Rosnąca liczba bezrobotnych to problem dotyczący zarówno państw
przodujących, jak i społeczeństw zapóźnionych w rozwoju.
Bezrobocie jest zjawiskiem społecznym, nad którym warto
rozmyślać, i dla którego warto poszukiwać alternatywnych
kierunków rozwoju współczesnego rynku pracy, by stwarzać warunki do jego całkowitego wyeliminowania.
Celem artykułu jest przybliżenie teorii zjawiska bezrobocia oraz przedstawienie sytuacji społeczno-ekonomicznej
osób bezrobotnych w województwie mazowieckim. Podstawą omówienia tematu artykułu jest literatura przedmiotu oraz wyniki badań własnych.

Na początku rozważań dotyczących zjawiska bezrobocia
warto wyjaśnić samo pojęcie bezrobocia, które oznacza zjawisko braku pracy zarobkowej dla osób zdolnych i gotowych
do podjęcia pracy. W podmiotowym ujęciu makrospołecznym, bezrobocie to ,,stan bezczynności zawodowej osób
zdolnych do pracy i zgłaszających gotowość do jej podjęcia,
dla których podstawą egzystencji są dochody z pracy, w ujęciu przedmiotowym oznacza niezrealizowaną podaż pracy,
będącą rezultatem nierównowagi między podażą siły roboczej (zasobów ludzkich) a popytem na pracę (chłonność
zatrudnieniową gospodarki)” (Mlonek 1992: 1). Natomiast
J. Koral definiuje bezrobocie jako stan przeciwstawny pracy,
którą rozumie się jako produkcyjną działalność zarobkową
człowieka, co oznacza przesunięcie zasobów pracy ze sfery
wytwarzania do sfery bierności zawodowej. Zatem bezrobocie jest stanem przymusowej bezczynności osoby ludzkiej
(Koral 2009).
Wzrost stopy bezrobocia oraz jego długotrwałość przyczyniły się do powstawania modeli teoretycznych, których
głównym celem było wyjaśnienie przyczyn występowania
zjawiska bezrobocia oraz przygotowanie działań do skutecz-
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nego eliminowania tego zjawiska (Rokicki, Arendt, Kukulak-Dolata, Hryniewicka 2012). Obecnie ekonomiści wyróżniają
pięć podstawowych rodzajów bezrobocia z punktu widzenia
przyczyn powstawania:
1. Bezrobocie frykcyjne – związane jest z naturalną płynnością siły roboczej, którą umożliwiają mechanizmy
rynku pracy oraz pełna swoboda zmiany miejsca i wyboru stanowiska pracy (Kmiecik-Baran 2009). Oznacza
pewien stan okresowej dezaktywizacji zawodowej,
która wynika z przejściowego niedostosowania podaży
kadr oraz popytu na nie, w określonej czasoprzestrzeni społecznej. Ma charakter dobrowolny, czyli pracownicy sami podejmują decyzję o zwolnieniu z dotychczasowej pracy w celu znalezienia nowej pracy w stosunkowo krótkim czasie (Francik, Pocztowski 1996);
2. Bezrobocie koniunkturalne – inaczej zwane cyklicznym, spowodowane jest przez powtarzające się
w pewnych odstępach czasu – cykle koniunkturalne,
które wywołują zmiany w sferze zatrudnienia i rynku
pracy. Związany jest z okresowym osłabieniem ogólnej
aktywności gospodarczej (Kwiatkowski 2009). Szczytowa faza cyklu sprzyja maksymalnemu wzrostowi
zatrudnienia, natomiast recesja powoduje spadek
zatrudnienia oraz pojawienie się bezrobocia koniunkturalnego (Gębski 2011);
3. Bezrobocie klasyczne – jest efektem umyślnego utrzymywania płacy realnej powyżej poziomu wyznaczonego przez przecięcie się krzywych podaży i popytu na
pracę, czyli pracodawcy oferują zatrudnienie jedynie
do pewnego poziomu płac, jeśli poziom jest przekroczony pracodawcy nie zatrudniają dodatkowych osób
(Rokicki, Arendt, Kukulak-Dolata, Hryniewicka 2012);
4. Bezrobocie sezonowe – wynika z sezonowości produkcji w niektórych dziedzinach gospodarki, bezpośrednio lub pośrednio uzależnionych od warunków
klimatycznych, takich jak: sadownictwo, rolnictwo,
cukrownictwo oraz inne przemysły spożywcze czy
budownictwo. Występuje również w turystyce i hotelarstwie (Gębski 2011);
5. Bezrobocie strukturalne – dotyczy zmian jakie zachodzą w gospodarce, których efektem jest niedostosowanie siły roboczej do potrzeb pracowników.
Jednym z przykładowych czynników strukturalnych
bezrobocia w Polsce, który charakteryzuje się dużym stopniem wartości, jest trwająca od lat dysproporcja między edukacją i pracą w ujęciu globalnym,
tj. niedostosowanie rozmiarów i struktury kształcenia kadr do potrzeb gospodarki, co skazuje część
absolwentów na przymusową bezczynność zawodową (Gębski 2011).

W oparciu o powyższą klasyfikację wyróżnia się również dwa główne typy bezrobocia, z punktu widzenia ich
relacji ze zmianami koniunktury, występującymi w każdej gospodarce. Rozróżniamy bezrobocie dobrowolne,
do którego zaliczamy: bezrobocie strukturalne, frykcyjne
oraz klasyczne i bezrobocie przymusowe, do którego zalicza się bezrobocie koniunkturalne. Bezrobocie dobrowolne nie jest związane ze zmianami popytu wynikającymi
z cykli koniunkturalnych. Osoba bezrobotna świadomie
rezygnuje z szansy podjęcia zatrudnienia. Natomiast bezrobocie przymusowe to sytuacja, kiedy osoba bezrobotna
jest chętna podjąć pracę za obowiązującą na rynku stawkę
płacy, ale mimo to nie może znaleźć zatrudnienia (Rokicki,
Arendt i inni 2012).
Mówiąc o zjawisku bezrobocia, nie można pominąć
precyzyjnej, prawnej definicji osoby bezrobotnej. Zgodnie
z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku bezrobotny jest ,,osobą,
członkiem rodziny obywatela polskiego, niezatrudnioną
i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową
do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy
obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej
pracy zarobkowej, albo, jeżeli jest osobą niepełnosprawną, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia, co najmniej
w połowie tego wymiaru czasu pracy, nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkole dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu eksternistycznego z zakresu tej
szkoły lub w szkole wyższej gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym dla
miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym
urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli:
• ukończyła 18 lat;
• nie osiągnęła wieku emerytalnego;
• nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu
niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej
połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę albo
po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności,
nie pobiera nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia
przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego,
zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego lub
zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego;
• nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym
lub zależnym nieruchomości rolnej, w rozumieniu
przepisów Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku –
Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 i 827 oraz
z 2015 r. poz. 5), o powierzchni użytków rolnych
15
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przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlega
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik
w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe;
nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że dochód z działów
specjalnych produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych, nie
przekracza wysokości przeciętnego dochodu z pracy
w indywidualnych gospodarstwach rolnych z dwóch
hektarów przeliczeniowych ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie
przepisów o podatku rolnym, lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim
gospodarstwie;
nie złożył wniosku o wpis do ewidencji działalności
gospodarczej albo po złożeniu wniosku o wpis: zgłosił do ewidencji działalności gospodarczej wniosek
o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej i okres zawieszenia jeszcze nie upłynął, albo nie
upłynął jeszcze okres do, określonego we wniosku
o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, dnia
podjęcia działalności gospodarczej;
nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem kary
pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem
karnym w systemie dozoru elektronicznego;
nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za
pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu
odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych;
nie pobiera na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego;
nie pobiera, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego lub
dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego
wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla
bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu
jego pobierania;
nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego, o którym mowa w artykule 70 ustęp 6;
nie podlega, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem
ubezpieczenia społecznego rolników” (Dz. U. z 2004 r.
nr 99, poz. 1001, Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Należy w tym miejscu zauważyć, że powyższa definicja osoby bezrobotnej jest bardziej szczegółowa niż te,
zamieszczone wcześniej w Ustawie z dnia 16 października 1991 roku o zatrudnieniu i bezrobociu oraz w Ustawie
z dnia 14 grudnia 1994 roku o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.

Przyczyny powstawania bezrobocia
Problem bezrobocia pojawił się w pierwszym roku
transformacji pod wpływem przemian gospodarczych i politycznych będących efektem restrukturyzacji gospodarki.
Zainicjonowane reformy społeczno-ekonomiczne stanowiły
wyzwanie dla całego społeczeństwa. Towarzyszyły im głębokie przemiany polskiego rynku pracy. W czasie budowania wolnorynkowej gospodarki, rynek pracy przekształcił się
w rynek permanentnego braku popytu na pracę. W efekcie czego nastąpił wzrost masowego bezrobocia (Gębski,
2011). Zdaniem W. Furmanka na bezrobocie mają wpływ
głównie następujące przyczyny (Furmanek 2008):
• nieodpowiednie prowadzenie polityki restrukturyzacji gospodarki;
• nieracjonalna struktura zatrudnienia, która pozostała
po latach realnego socjalizmu;
• brak docenienia ludzkiej pracy oraz negatywnego
znaczenia bezrobocia;
• zmniejszenie popytu na pracę;
• spadek siły nabywczej ludności;
• niedomaganie instytucji rynku pracy;
• otwarcie na import w warunkach niskiej efektywności i konkurencyjności polskich zakładów pracy;
• niesłuszne zaliczanie pracowników do bezrobotnych;
• przebieg procesów prywatyzacyjnych;
• zatrudnienia w ramach szarej strefy;
• migracja zarobkowa.
Przyczyny powstawania bezrobocia wyjaśniają dwie
szkoły: neoklasyczna oraz keynesowska. Szkoła neoklasyczna prezentuje założenia funkcjonowania doskonałego rynku
pracy, który cechuje się maksymalizacją korzyści zarówno
przez pracodawców jak i pracowników, elastycznymi warunkami pracy oraz mobilnością siły roboczej (Unolt 1999).
Na przedstawionym rynku pracy płaca jest oceną pracy,
jej zmiany wpływają zarówno na reakcje pracownika, jak
i pracodawcy. Reakcje te polegają na tym, że wzrost płacy
realnej powoduje zmniejszenie popytu na pracę przy jednoczesnym wzroście podaży pracy. Natomiast spadek płacy realnej wywołuje zwiększenie popytu na pracę, a także
ograniczenie jej podaży. Rynek pracy cechuje się tendencją
do ustalenia równowagi między popytem a podażą pracy,
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co w konsekwencji prowadzi do utrzymywania stanu pełnego zatrudnienia (Szałkowski 1992).
Przedstawiciele szkoły keynesowskiej wyrażają poglądy, że rynek pracy nie charakteryzuje się tendencją
do utrzymywania równowagi w warunkach swobodnego
działania, gdyż popyt na pracę utrzymuje się na niższym
poziomie niż jej podaż. Uważają, że swobodne działania
mechanizmu rynku pracy prowadzą do bezrobocia. Ich
zdaniem państwo powinno aktywnie interweniować za
pomocą instrumentów fiskalnych i pieniężnych, których
stosowanie pobudziłoby popyt na produkowane towary
(Milewski 2015).
Należy podkreślić, że przedstawiona próba wyjaśnienia przyczyn bezrobocia, uwzględnia jedynie związek bezrobocia z płacą realną. Ponadto występuje szereg innych
czynników zarówno ekonomicznych, jak i pozaekonomicznych, które determinują popyt na pracę i podaż. Czynnikami pozapłacowymi, które ograniczają popyt na pracę, są
między innymi szybki postęp technologiczny i techniczny.
Warto zwrócić uwagę, że dotychczasowe procesy produkcyjne w przeważającej mierze są zautomatyzowane.
Człowiek, w niektórych procesach produkcyjnych, może
w ogóle nie uczestniczyć lub jego rola może zostać ograniczona do minimum, np. do zaprogramowania urządzeń
produkcyjnych. Następnie restrukturyzacja gospodarki
również może przyczynić się do zwiększenia bezrobocia
poprzez prowadzenie do przyspieszonego rozwoju nowoczesnych gałęzi gospodarki oraz branż produkcji, w których postęp techniczny jest najszybszy. Kolejnym czynnikiem pozapłacowym może być niedostatek środków finansowych oraz niewłaściwy rozwój instytucji, powołanych
do przeciwdziałania bezrobociu (Gębski 2011).
Bezrobocie pozostaje wciąż narastającym i nierozwiązanym problemem dla władzy państwowej, jak i dla
społeczeństwa. Bycie bezrobotnym to dla wielu osób
nowe, niekiedy nieoczekiwane doświadczenie, z którym
nie zawsze wszyscy są w stanie sobie poradzić. Po latach,
kiedy pracę traktowano jako dobro, które było dostępne
dla wszystkich osób, dziś przychodzą czasy, kiedy trzeba
się zmierzyć ze zjawiskiem bezrobocia. Sytuacja człowieka pozbawionego możliwości urzeczywistniania w swoim
życiu jednej z kluczowych wartości – pracy, zawsze jest
trudna i złożona (Rosalska, Wawrzonek 2015). Mimo
wielu przemian, nie podlega wątpliwości fakt, że praca
jest nadal niezbędna człowiekowi do pełnego rozwoju,
gdyż stanowi ona obowiązek wynikający zarówno z potrzeb życiowych, jak i ze znaczenia pracy dla pełni człowieczeństwa (Pikuła 2014). Dlatego należy poszukiwać
odpowiednich narzędzi, które przyczynią się do rozwiązania problemów z bezrobociem.

Analiza wyników badań empirycznych
Badania mają na celu określenie sytuacji społeczno-ekonomicznej osób bezrobotnych w województwie
mazowieckim oraz zbadanie ich przeszłych i obecnych
doświadczeń, związanych z bezrobociem. Ponadto, badania są próbą uzyskania odpowiedzi na pytanie, do jakich
wyrzeczeń są gotowi bezrobotni, by zdobyć pracę? Badania zostały przeprowadzone w październiku i listopadzie
2015 roku na grupie liczącej 64 dorosłych mieszkańców
województwa mazowieckiego. Dla potrzeb niniejszego artykułu Autor posłużył się metodą sondażową. Jako
technikę badawczą Autor wybrał technikę wywiadu, która
jest wykorzystywana zarówno w badaniach ilościowych,
jak i jakościowych. ,,Jest to technika, która przez zaplanowaną, ukierunkowaną rozmowę z wybranym osobnikiem danej zbiorowości i stawianie przez badacza wielu
celowych pytań oraz podawania impulsów, czy stwarzanie
odpowiedniej motywacji, pozwala uzyskać od badanego,
wyznaczone przez plan i procedurę badawczą, określonego rodzaju informacje” (Pilch, Bauman 2001).
W celu ustalenia odsetka rodzin, których dotyczy zjawisko bezrobocia, Autor zapytał respondentów czy ktoś z ich
gospodarstwa domowego jest osobą bezrobotną, która
ciągle jej poszukuje i jest gotowa do podjęcia pracy w najbliższym czasie. Odpowiedzi respondentów zostały przedstawione na wykresie 1.
Wykres 1. Bezrobocie w rodzinach respondentów województwa mazowieckiego
Czy ktoś z Pana/i gospodarstwa domowego jest osobą bezrobotną, która ciągle szuka
pracy i jest gotowa podjąć ją w najbliższym czasie?
Tak

Nie

Trudno powiedzieć
1%

52%

47%

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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Zjawisko bezrobocia występuje w 47% rodzin respondentów województwa mazowieckiego. Na zjawisko bezrobocia najczęściej uwagę zwracają respondenci o najniższych
dochodach per capita i osoby, które najgorzej oceniają sytuację materialną swoich gospodarstw domowych, a także
osoby z wykształceniem podstawowym. 52% respondentów deklaruje, że w ich gospodarstwach domowych nie
ma osób bezrobotnych. Natomiast 1% badanych nie była
w stanie jednoznacznie stwierdzić, czy w ich gospodarstwie
domowym występuje osoba bezrobotna. Związane to było
z podejmowaniem przez członka rodziny pracy tymczasowej.
Zgodnie z uzyskanymi deklaracjami, respondenci,
w swoim przekonaniu bezrobotni, stanowili 10% wszystkich
badanych, co przedstawione zostało na wykresie 2.
Wykres 2. Doświadczenia związane z bezrobociem

W województwie mazowieckim bezrobocie ma charakter bezrobocia długotrwałego, co wynika z przedstawionych
danych na wykresie 3.
Wykres 3. Okres czasu pozostawania bez pracy
Proszę okreśłić jak długo jest Pan/i osobą bezrobotną?
30%

26%

25%
19%

20%

17%

16%

15%
10%

10%

12%

5%
0%

Krócej niż 3
miesiące

Od 3 do 6
miesięcy

Od 7 do 11
miesięcy

Od 1-2 lat

Od 3-5 lat

Ponad 5 lat

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Czy jest Pan/i obecnie bezrobotny/a lub czy był/a Pan/i bezrobotny/a w przeszłości?
Tak, jestem w tej chwilii bezrobotny/a
Nie jestem bezrobotny/a, ale w przeszłości byłe(a)m bezrobotny/a przez dłuższy czas
Nie jestem bezrobotny/a, ale w przeszłości byłe(a)m bezrobotny/a przez krótszy czas
Nie jestem bezrobotny/a i nigdy nie byłe(a)m
10%
8%
52%
30%

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Osoby, które w przeszłości były osobami bezrobotnymi
stanowiły 38% badanych, z czego przez dłuższy czas bezrobotnymi było 8% badanych, a przez krótszy czas 30%.
Bezrobocia do tej pory nie doświadczyła ponad połowa
respondentów (52%). Osoby, które określają się mianem
bezrobotnych to respondenci, którzy dysponują najniższym
dochodem w przeliczeniu na osobę. Natomiast badani, którzy nigdy nie doświadczyli zjawiska bezrobocia to głównie
osoby starsze, mające co najmniej 65 lat, a także najmłodsi
badani w wieku 18-24 lat. W głównej mierze w grupie najmłodszych znajdowali się studenci, którzy dopiero zdobywają doświadczenie oraz wiedzę, by z powodzeniem wejść
na rynek pracy.

Z badań wynika, że aż 55% osób bez pracy pozostaje
dłużej niż rok. W tym 26% respondentów nie ma zatrudnienia od ponad pięciu lat. Taki stan może wynikać z faktu,
że osoby bezrobotne mogą nie być odpowiednio przygotowane do efektywnego poszukiwania pracy. Publiczne służby
zatrudnienia powinny wspierać takie osoby różnymi zajęciami aktywizacyjnymi, których celem byłoby przygotowanie osób bezrobotnych do czynnego i efektywnego poszukiwania zatrudnienia. Osoby pozostające bez pracy potrzebują poradnictwa i informacji zawodowych, które ułatwią
im wyjście z tej niekomfortowej ekonomicznie sytuacji. Od
trzech do pięciu lat bez pracy pozostaje 17% badanych. Natomiast respondenci od roku do dwóch lat pozostający bez
pracy stanowią 12% osób. Wśród badanych deklarujących
bezrobocie krótsze niż rok (łącznie 45%) znaczną część, bo
aż 19%, stanowią osoby pozostające bez pracy od trzech do
sześciu miesięcy. Co piąty bezrobotny (16%) nie pracuje od
trzech miesięcy do pół roku, a co szósty (19%) stracił pracę
w ostatnim kwartale. Deklaracje rejestracji respondentów
w Urzędzie Pracy przedstawione zostały na wykresie 4.
Wykres 4. Rejestracja osób bezrobotnych w Urzędzie Pracy
44%
56%
Zarejestrowane
Niezarejestrowane

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

18

Marcin Banaszek – Sytuacja społeczno-ekonomiczna...

Badani deklarują, że większość z nich (56%) jest zarejestrowana w Urzędzie Pracy. Warto dodać, że deklaracje rejestracji najczęściej składają bezrobotni z miast oraz osoby
mające średnie wykształcenie. Respondenci, którzy nie są
zarejestrowani w Urzędzie Pracy nie potrafią jednoznacznie
stwierdzić, dlaczego do tej pory jeszcze się nie zarejestrowali.
W badaniu respondenci zostali zapytani, które działania podejmowane przez publiczne służby zatrudnienia (np.
Wojewódzki Urząd Pracy) są dla nich najistotniejsze. Odpowiedzi na tak postawione pytanie przedstawione zostały
na wykresie 5.
Wykres 5. Działania publicznych służb na rzecz zatrudnienia
Aktywizacja osób bezrobotnych i nieaktywnych
zawodowo
Koordynowanie regionalnej polityki rynku pracy
Rozwijanie innowacyjnych polityk rynku pracy
Obsługa instytucji rynku pracy
Ochrona świadczeń dla bezrobotnych

cy wybiera 14% badanych. Tylko 10% badanych uważa, że
istotne jest koordynowanie regionalnej polityki rynku pracy, czyli realizacja działań sieci EURES – międzynarodowe
pośrednictwo pracy, czy koordynowanie poradnictwa zawodowego w publicznych służbach zatrudnienia na terenie
województwa. Zatem jak wynika z badań, podejmowane
działania przez publiczne służby zatrudnienia na rzecz osób
bezrobotnych, są zauważane przez osoby pozostające bez
pracy, jednak ich zdaniem niektóre działania powinny być
realizowane w sposób płynniejszy i na szerszą skalę, a nie
tylko w niektórych regionach województwa mazowieckiego. Odpowiedzi respondentów na pytanie dotyczące poszukiwania zatrudnienia przedstawione zostały na wykresie 6.
Wykres 6. Poszukiwanie zatrudnienia

28%

Czy obecnie poszukuje Pan/i pracy?

10%

Tak, szukam z zaangażowaniem
Tak, od czasu do czasu przeglądm oferty

16%

Nie, właśnie znalałe(a)m pracę i czekam na jej podjęcie
Nie

14%
32%

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Zmiany zachodzące na rynku pracy dokonują się w wyniku procesów gospodarczych oraz społecznych i edukacyjnych, które wymagają od uczestników tych procesów
coraz sprawniejszej adaptacji. Najwięcej respondentów,
bo aż 32% uważa, że dla nich najistotniejszym zadaniem,
jakie powinny podejmować publiczne służby zatrudnienia,
to przede wszystkim ochrona świadczeń dla bezrobotnych,
czyli koordynacja systemu zabezpieczenia społecznego
w zakresie tych świadczeń. Następnie respondenci wskazali aktywizację osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo (28% badanych), która gwarantuje wdrażanie projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, czy świadczenie poradnictwa zawodowego.
Respondenci wskazują, że przydatne byłoby zorganizowanie szkolenia, które pokaże jak prawidłowo przygotować
Curriculum Vitae, czy też jak dobrze przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Kolejnym pożądanym działaniem jest
rozwijanie innowacyjnych polityk rynku pracy (16% respondentów), czyli zlecenia działań aktywizacyjnych, a także obsługa Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz realizację
programów regionalnych. Obsługa instytucji rynku pracy to
kolejne działanie, które zdaniem bezrobotnych, jest istotne
dla poprawy ich sytuacji na rynku pracy. Takie działania jak
prowadzenie rejestru agencji zatrudnienia, prowadzenie
rejestru instytucji szkoleniowych czy monitoring rynku pra-

30%

61%

4%
5%

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Dwie trzecie respondentów (66%) deklaruje, że chciałoby zmienić swoją sytuację i poszukuje zatrudnienia,
w tym 61% poszukuje pracy z pełnym zaangażowaniem,
systematycznie przeglądając oferty pracy, biorąc udział
w szkoleniach przygotowujących do efektywniejszego poszukiwania zatrudnienia. Natomiast 5% badanych deklaruje, że owszem poszukuje pracy, ale bez wielkiego zaangażowania, przeglądając od czasu do czasu oferty pracy. Tylko
4% spośród badanych znalazło pracę i czeka na jej podjęcie.
Aż 30% respondentów nie szuka zatrudnienia pozostając na
utrzymaniu pozostałych członków gospodarstwa domowego, dlatego status bezrobotnych wzbudza duże wątpliwości przyjmując definicję, że osoba bezrobotna to człowiek,
który nie ma pracy, ale jest gotów ją podjąć i aktywnie jej
poszukuje.
Respondentów, którzy określili się mianem bezrobotnych, zapytano do jakiego rodzaju wyrzeczeń są skłonni,
aby otrzymać zatrudnienie. Z deklaracji wynika, że 75%
badanych jest skłonnych do przekwalifikowania się lub
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podjęcia nauki nowego zawodu. Dwie trzecie (65%) respondentów zgodziłoby się na pracę poza miejscem zatrudnienia, mając na uwadze związane z tym dojazdy. Natomiast
61% badanych deklaruje gotowość podjęcia każdej pracy,
nawet mało płatnej, odbiegającej od ich zawodu — chcą
poprawić swoją społeczno-ekonomiczną sytuację i są skłonni do każdej zaoferowanej pracy. 41% badanych chciałoby
założyć własną działalność gospodarczą i skorzystać z przyznawanych na ten cel pieniędzy przez Urzędy Pracy. Tylko 30% badanych jest skłonna opuścić kraj i wyjechać za
granicę w poszukiwaniu zatrudnienia. Natomiast 29% respondentów deklaruje gotowość przeprowadzki do innej
miejscowości, gdyby wiązało się to z uzyskaniem zatrudnienia. Gotowość osób bezrobotnych do różnego rodzaju
wyrzeczeń w celu znalezienia pracy rośnie, gdy rośnie stopa
bezrobocia. Badani deklarują, że gdy słyszą informację, że
stopa bezrobocia w ich regionie rośnie to 41% badanych
wychodzi z założenia, że „nie warto szukać zatrudnienia, bo
i tak się nie znajdzie”. Natomiast dla 59% badanych jest to
wiadomość motywacyjna do większego zaangażowania i do
większych poświęceń w poszukiwaniu pracy.
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się na rynku pracy, ale także prowadził działania mające na
celu adaptację młodych ludzi, którzy po ukończeniu edukacji wchodzą na rynek pracy z obawami, że nie znajdą pracy.
Wszelkie działania podejmowane przez publiczne służby
zatrudnienia odgrywają istotną rolę w życiu bezrobotnych
i powinny być kontynuowane oraz dostosowywane do wymagań współczesnego rynku pracy. Doradztwo zawodowe
jest potrzebne nie tylko osobom bezrobotnym, ale także
osobom młodym, którzy są na początku wyboru własnych
ścieżek kariery zawodowej. Wszelkie szkolenia i doradztwa
mogłyby kształtować młode osoby w kierunku, na który jest
zapotrzebowanie w danym regionie. Warto podkreślić, że
każde właściwe działania podejmowane na rzecz osób bezrobotnych mogą przyczynić się do obniżenia stopy bezrobocia w danym regionie, jeśli tylko zostaną one dostosowane
do rzeczywistych potrzeb współczesnego rynku pracy.
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Problem migracji i działania
Unii Europejskiej w celu
jego rozwiązania
The problem of migration and EU
actions to resolve it

Artykuł przygotowany został na podstawie przemyśleń i obserwacji Autora. Dokonuje on próby podania przyczyn zaistniałej
fali migracyjnej i szczegółowego omówienia możliwości rozwiązania zaistniałego kryzysu oraz oceny skuteczności opisanych działań
w kontekście rozwiązania problemu. Stara się wskazać działania
prowadzące do trwałego rozwiązania problemu. Wykorzystuje
przy tym wiedzę własną i własne obserwacje czym próbuje obalić
mity krążące we współczesnym świecie wynikające z niewiedzy
osób, a które są rozpowszechniane w mediach.

The article was prepared on the basis of the author’s thoughts
and observations. First off al he attempts to name the reasons of
the occurred migration wave. Then he discusses in detail the crisis solution possibilities and evaluates the effectiveness of those
activities. Moreover the author tries to point the actions that will
lead to lasting resolve of this problem. By using his own knowledge
and observations, he tries also to dispel the myths circulating in
the modern world arising due the ignorance of people and which
are distributed in the media.

Słowa kluczowe: Islam, Chrześcijaństwo, uchodźcy, migracje.

Keywords: Islam, Christianity, refugees, migrations.

Wstęp
Tematyka migracji jest obecnie problemem, który winien być rozpatrywany nie tylko na płaszczyźnie politycznej. Tę tematykę należy rozpatrywać także na płaszczyźnie
religijnej, społecznej, ekonomicznej i kulturowej. Jesteśmy
dzisiaj świadkami toczącego się, w niezwykle dynamicznym
tempie, konfliktu z samozwańczym „Państwem Islamskim”
pociągającego za sobą fale migracji, głownie religijnych.
Badania nad tematyką migracji Autor artykułu podjął rok
temu. Głównym obszarem, na jakim skoncentrowano badania są przyczyny migracji i zebranie jak najobszerniejszego materiału badawczego, który pozwoli w przyszłości na
określenie dokładnych przyczyn i możliwości przeciwdziałania tym zjawiskom. W celu dokonania rzeczowego opisu
zebranego materiału należy wykonać dokładną analizę składającą się z kilku aspektów. Przede wszystkim uwzględnienia
wymaga aspekt religijny. Obecny konflikt jest w dużej mierze
konfliktem ideologiczno-religijnym, którego rzeczowy opis
wymaga dokładnego wprowadzenia w omawianą tematykę. Na wstępie Autor chciałby dokonać próby systematyki
typów migracji, co pozwoli czytelnikowi na lepszą orientację
w omawianej tematyce oraz poszerzenie wiedzy w zakresie
omawianym przez niniejszy artykuł. Będzie stanowić również zachętę do dalszej analizy i badań w tym obszarze.

ABSTRACT

STRESZCZENIE

Marcin Faliński, Uniwersytet Gdański

Tematyka migracji w kontekście religijnym, w obliczu
panującego obecnie konfliktu z „Państwem Islamskim” jaki
od roku 2014 toczy się na obszarze Syrii, Iraku i Afganistanu, generuje mnóstwo tematów do dyskusji nie tylko na
forum politycznym czy kulturowym, lecz także na forum
Religioznawczym. Jednak kwestia dokładniejszego opisu
przedstawionego tutaj tematu wymagała od Autora 3-letniej, wnikliwej pracy nad zdobyciem podstawowej wiedzy z zakresu Religioznawstwa oraz półmiesięcznej pracy
nad poszerzaniem tej wiedzy o podstawowe informacje
z zakresu Politologii Religii, ukoronowane opracowaniem
wygłoszonego w dniu 30.10.2015 roku referatu o problemie Uchodźców, w którym dokonano systematyki typów
migracji i przedstawiono rozwiązania, jakie wówczas były
stosowane. Opracowanie referatu zainspirowało Autora
do dalszych badań nad problem, który wciąż przybiera na
sile pomimo stosowanych działań zmierzających do jego
rozwiązania. Wspomniany wyżej referat został wygłoszony
w Gdańsku przy okazji zajęć z politologii religii i w sposób
ogólny poruszał tematykę konfliktu z organizacją „Państwo
Islamskie” i jego możliwych przyczyn. Jego celem było
nakreślenie skali problemu i propozycja jego wstępnego
rozwiązania. Po roku prowadzonych badań Autor stawia
hipotezę, że przyczyną wywołania fali migracyjnej, z którą
mamy obecnie do czynienia jest właśnie panujący od 2014
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roku konflikt z samozwańczym „Państwem Islamskim”. Konflikt ten generowany jest przez wiele przyczyn pośrednich,
do których można zaliczyć m.in.:
• pogorszenie sytuacji ekonomicznej;
• zagrożenie życia;
• pogorszenie warunków bytowych.
Właśnie wspomniane zagrożenie życia jest głównym
czynnikiem determinującym obecne nasilenie fali imigrantów docierających do Europy. Głównymi powodami, dla
których ludzie migrują z terenów ogarniętych konfliktem
na terytoria UE są:
• chęć poprawy sytuacji ekonomicznej;
• chęć poprawy warunków bytowych;
• obrona życia swojego i najbliższych.
Podejmując analizę tej problematyki należy rozpocząć od określenia głównych przyczyn wystąpienia problemu. Rozpoczynając od kwestii zagrożenia życia będącego
głównym czynnikiem determinującym nasilenie fali, którą
obecnie obserwujemy, należy zauważyć, że w obliczu zagrożenia naturalną reakcją człowieka jest obrona życia nie
tylko swojego, lecz także życia swoich najbliższych. By ten
cel osiągnąć człowiek najczęściej migruje na terytoria neutralne. Wynika to z natury człowieka. Drugim zasadniczym
aspektem jest dążenie samozwańczego „Państwa Islamskiego” do zaprowadzenia prawa szariatu na całym świecie.
Należy tutaj postawić pytanie czy w tym konkretnym przypadku mamy do czynienia z religią czy może z ideologią?
By udzielić odpowiedzi na to pytanie należy scharakteryzować kulturę islamską. Pierwszym zasadniczym błędem,
którego popełnianie wynika z braku znajomości tej kultury,
jest traktowanie Islamu jako monolitycznej kultury, tymczasem nie jest to kultura jednolita. Islam jest zlepkiem trzech
aspektów (Walewski 2015):
• religijnego;
• kulturowego;
• ideologicznego.
Próbę charakterystyki powyższych aspektów rozpocznijmy od aspektu religijnego. By lepiej zrozumieć Islam jako
religię należy cofnąć się do jej początku. Islam, jako religia,
narodził się w VII wieku n.e. na Półwyspie Arabskim (Wilkinson 2009). Za faktycznego założyciela tej religii uznaje
się Mahometa nazywanego „Pieczęcią Proroków”. Świętą
księgą Islamu jest Koran, który według tradycji muzułmańskiej został objawiony Mahometowi przez Archanioła Gabriela w 610 roku. W 622 roku nastąpiła ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny, w tradycji Islamu nazywana Hidżrą.
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Rok 622 wyznacza początek dziejów Islamu. Współcześnie Islam jest obok Chrześcijaństwa jedną z największych
religii monoteistycznych pod względem liczby wyznawców
(blisko 25% ludności świata), także w wielu krajach Europejskich (np. we Francji czy w Polsce żyją mniejszości muzułmańskie). Islam jako religia opiera się na 5 głównych
filarach, którymi są:
1. Wyznanie wiary;
2. Modlitwa;
3. Post;
4. Jałmużna;
5. Pielgrzymka do Mekki.
Wyznanie wiary czyli tzw. szachada jest jednym z najważniejszych filarów Islamu. Jest ona szeptana dziecku
przez ojca tuż po narodzeniu lub wypowiadana trzykrotnie
przez osoby konwertujące na Islam w obecności świadków. Na język polski można ją przetłumaczyć następująco:
„Oświadczam Uroczyście, że nie ma innego Boga prócz Allaha, a Mahomet jest jego Prorokiem”. Drugim z filarów
jest Salat czyli Modlitwa. Przez Muzułmanów jest ona odprawiana 5 razy w ciągu dnia zawsze o określonych porach:
1. O Wschodzie słońca;
2. O poranku;
3. W południe;
4. O zachodzie słońca;
5. Wieczorem.
Salat może być odprawiana w domu lub zakładzie
pracy, wyjątkiem jest piątek uznawany w Islamie za Dzień
Święty. W piątki muzułmanie udają się o ustalonych porach
do meczetów w celu odprawienia modlitwy. Modlitwa musi
być poprzedzona starannym przygotowaniem polegającym
najczęściej na oczyszczeniu rąk przy użyciu wody, a w przypadku braku dostępności wody za pomocą np. piasku. Po
takim oczyszczeniu zwraca się twarzą w stronę mekki i klęcząc na dywanie modlitewnym rozpoczyna modlitwę. Trzeci
filar czyli post ma znaczenie szczególne. Jego zadaniem jest
zwrócenie uwagi muzułmanina na to, że obok nas na świecie żyją również ludzie cierpiący niedostatek i głód. Post
podlega pewnym uwarunkowaniom, zgodnie z którymi do
postu zobowiązany jest każdy muzułmanin, który jest zdrowy i w pełni sił. Prawo islamskie z obowiązku zachowania
postu zwalnia:
1. Chorych;
2. Dzieci;
3. Kobiety w ciąży;
4. Kobiety karmiące piersią.
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W miarę posiadanych możliwości opuszczone dni
postu muzułmanin jest zobowiązany odrobić poza ramadanem. Czwartym filarem Islamu jest jałmużna określana
jako Zakat. Zwraca ona uwagę wiernych na fakt, że obok
społeczności muzułmańskiej, żyją również ludzie ubodzy,
o których wierni również powinni pamiętać. Do płacenia
jałmużny zobowiązana jest każda muzułmańska rodzina,
a jej wysokość jest uzależniona od dochodów osiąganych
przez daną rodzinę. Zebranymi z jałmużny pieniędzmi dysponuje cała społeczność. Mogą być one przeznaczone na
cele związane ze społecznością np. na jej bieżące potrzeby
lub na cele charytatywne. Ostatnim i jednocześnie kluczowym filarem Islamu jest pielgrzymka do Mekki. W tym zakresie prawo Islamu nie przewiduje żadnych ustępstw. Do
odbycia pielgrzymki jest zobowiązany każdy muzułmanin,
jeżeli pozwolą mu na to siły oraz zdrowie. Pielgrzymka ta
winna być odbyta przynajmniej raz w życiu każdego muzułmanina. Pieczętuje ona więzi panujące wewnątrz społeczności muzułmańskiej, jak i muzułmanów na całym świecie.
Trwa ona około 7. dni, a jej najważniejszym punktem jest
tzw. Kamienowanie Szatana mające symbolizować walkę ze
złem. W Islamie wyróżniamy trzy grupy ludów, które tradycja islamska określa jako „Ludy Księgi”, należą do nich:
1. Muzułmanie;
2. Żydzi;
3. Chrześcijanie.
Ludy te zaliczone zostały do ludów księgi ze względu na
fakt wyznawania wiary w jednego Boga, lecz w ujęciu tradycji muzułmańskiej posiadają one zafałszowaną wizję Boga.
Pomimo faktu zaliczenia tylko wyżej wspomnianych ludów
do grona ludów księgi, Islam jako religia charakteryzuje się
bardzo wysokim stopniem szacunku i tolerancji religijnej nie
tylko w stosunku do ludów księgi, ale także do wyznawców
innych religii, lecz wzywa do nawrócenia. Życie rodzinne
jest w Islamie traktowane z najwyższym szacunkiem. Małżeństwo w tradycji muzułmańskiej traktowane jest jako stan
dany od Boga, dlatego każdy muzułmanin po osiągnięciu
wieku dojrzałego jest zachęcany do wejścia w związek małżeński. Ceremonia zaślubin może odbyć się w:
1. Domu narzeczonej;
2. Domu narzeczonego;
3. Meczecie (wówczas o poprowadzenie uroczystości
proszony jest miejscowy imam).
Fakt zawarcia związku małżeńskiego ogłaszany jest
uroczyście w całej społeczności, jednak sam fakt jego ogłoszenia nie czyni go obowiązującym. Podczas ceremonii
zaślubin narzeczony jest zobowiązany do wręczenia daru
ślubnego nazywanego posagiem. Dar ten jest uzależniony

od stopnia zamożności rodziny i w momencie jego przyjęcia
staje się wyłączną własnością nowo zaślubionej i zyskuje
ona prawo do wyłącznego dysponowania otrzymanym darem. W przypadku, gdy narzeczona odrzuci przeznaczony
dla niej dar, zgodnie z tradycją muzułmańską, zaślubiny
zostają zerwane, zaś zawarty związek małżeński jest nieważny.
W świetle przedstawionych faktów Islam jest religią nastawioną pokojowo w stosunku do innych religii, zaś obecna w Islamie idea Jihadu (czyt. Dżihadu) opierająca się na
tzw. „wersetach miecza” opiera się w rzeczywistości o walkę z grzechem i słabościami, nie zaś o wojnę polegającą na
zbrojnej walce z wyznawcami innych religii, w tym również
tych, zaliczanych do ludów księgi. Takie pojmowanie Islamu
należy rozumieć nie jako religię, lecz jako ideologię. Mamy
tutaj do czynienia z islamskim fundamentalizmem, a ściślej
rzecz biorąc islamskim radykalizmem. Jest to przekonanie
o Islamie, jako jedynej słusznej religii, a wszyscy wyznawcy
innych religii winni być nawracani na Islam. Fundamentalizm, o którym jest tutaj mowa, jest ruchem polityczno-religijnym, który ma na celu zdobycie władzy nad światem.
Często wykorzystuje on do tego celu religię. Ruch może
przybierać różne formy fundamentalizmu pasywnego, działającego w sposób pokojowy np. Fundamentalizm Chrześcijański lub aktywnego.
W odróżnieniu jednak od radykalizmu, z którym mamy
do czynienia w Islamie, poglądy zwalczane przez fundamentalizm nie muszą przybierać formy zbrojnej. Dlatego
mówiąc o Islamie ideologicznym nie należy utożsamiać go
z fundamentalizmem, lecz z radykalizmem.
Ostatnim aspektem jest aspekt kulturowy Islamu.
Głównym powodem spięć pomiędzy kulturą Islamu, a kulturą zachodu jest w dużej mierze specyfika kultury muzułmańskiej. Jest to kultura hermetyczna, w drastycznym
stopniu odmienna od naszej. Zwyczaje panujące w tej
kulturze są ściśle podporządkowane religii i wynikającego z niej prawa szariatu. Zasadniczym aspektem, dość
powszechnym w tej kulturze jest fakt sprawowania władzy przez mężczyznę nad kobietą. W naszej kulturze jest
to interpretowane jako uprzedmiotowienie kobiety oraz
pozbawienie należnego jej szacunku. Takie traktowanie
kobiet jest w kulturze zachodu uznawane za niedopuszczalne i nieakceptowalne. Próby narzucania kulturze Islamu, charakteryzującej się rygorem postępowania w wielu
kwestiach życia, liberalnego sposobu postępowania, doprowadzają do spięć i nieporozumień i niejednokrotnie
do konfliktów na tle kulturowym, które przyczyniają się
do niechęci muzułmanów do kultury zachodu.
Drugim, kluczowym dla tego zjawiska aspektem, są
przejawy nienawiści w stosunku do Islamu jako religii.
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Jest to dzisiaj dość powszechne zjawisko, z którym mamy
do czynienia głównie w Polsce. Niechęć ta wynika głównie z niewiedzy społeczeństwa na temat tej religii oraz
braku wiedzy osób, które podejmują się relacjonowania
tych wydarzeń w mediach, co w następstwie powoduje
utożsamianie islamskiego radykalizmu, będącego ideologią polityczną, z Islamem jako religią objawioną Mahometowi w VII wieku. Kreowany w ten sposób, nieprawdziwy
obraz kultury muzułmańskiej jako kultury nietolerancyjnej
pod względem religijnym i społecznym, który następnie
rozpowszechniany jest wśród społeczeństwa powoduje
negatywny jej odbiór, choć w rzeczywistości kultura ta
charakteryzuje się bardzo wysoką tolerancją, zarówno religijną jak i społeczną.
Wszystkie wspomniane wcześniej aspekty jakich przez
lata doświadczała społeczność muzułmańska spowodowały wykreowanie podobnego obrazu wśród społeczności
muzułmańskiej, co stało się przyczyną podobnych reakcji
ze strony świata Islamu w stosunku do nas, prowadząc do
spięć i konfliktów, które postawiły nas przed wyzwaniem,
z którym przyszło nam się dzisiaj zmierzyć.
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miast w miejscach docelowych czyli na terenie Niemiec
i Skandynawii ponad 30 tysięcy osób rocznie (http://biuletynmigracyjny.uw.edu.pl 2016).
By lepiej zrozumieć problemy na tle kulturowym
(kultury chrześcijańskiej i kultury islamu) różnice pomiędzy nimi przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Podstawowe różnice w kulturze islamskiej i chrześcijańskiej
Islam

Chrześcijaństwo

• mężczyzna sprawuje władzę
nad kobietą

• kobieta jest całkowicie
wolna

• kobiety podlegają surowym
regułom ubioru

• kobiety mogą ubierać się
dowolnie

• o wierze, w jakiej kobieta
wychowa dziecko, decyduje
jego ojciec

• zarówno kobieta jak
i mężczyzna decydują
o wierze, w jakiej
wychowają dziecko

Fale migracyjne wyzwaniem
współczesnego świata

Źródło: opracowanie własne na podstawie Walewski P.,
(2015) Islam jako kultura, wykład wygłoszony w listopadzie 2015
roku na Uniwersytecie Gdańskim, w ramach zajęć z Politologii
Religii.

Wiek XXI przynosi nowe wyzwania dla społeczeństw
europejskich, jakimi są migracje nie tylko te ekonomiczne, lecz także z terenów ogarniętych konfliktami zbrojnymi czy to w Syrii, czy na terenie Ukrainy. Skłania to
Autora do bliższego zastanowienia się właśnie nad tą
kwestią. W tej części rozważań należy dokonać rozgraniczenia głównych typów migracyjnych i określić przyczyny, dla których migracja z tych kierunków ma miejsce. Wśród migracji Autor wyróżnia dwa typy (Faliński
2015). Pierwszym z nich jest migracja azjatycka. Jest to
szlak, z polskiego punktu widzenia, najbardziej widoczny. Szlakiem tym przemieszczają się głównie Muzułmanie
uciekający z rejonu Afganistanu, Syrii i Iraku. Szlak ten
jest obecnie najbardziej problematyczny, głównie dla
Europejczyków, ponieważ stanowi pewnego rodzaju pomost łączący dwie, całkowicie sobie obce, kultury. Szlak
ten kieruje się głównie w stronę Skandynawii i Niemiec,
a przebiega przez terytorium RP, powodując różne starcia i konflikty nie tylko na tle religijnym, lecz również na
tle kulturowym.
Według stanu na kwiecień 2015 roku na terytorium
Polski docierało ok 12-30 tysięcy osób rocznie (http://
biuletynmigracyjny.uw.edu.pl 2016) (dane uśrednione
i przeliczone na poszczególne fale migracyjne), nato-

W tabeli 1 zestawione zostały tylko niektóre z różnic,
które powodują, że w zetknięciu z kultury islamu, z kulturą w drastycznym stopniu odmienną, jaką jest kultura
chrześcijańska, dochodzi do spięć, które są powodowane głównie przez wręcz niedopuszczalne wypowiedzi na
temat tej kultury, jakie słyszymy w mass mediach i z ust
czołowych polityków polskich.
Wracając jednak do problemu uchodźców przedstawiona wyżej liczba imigrantów, obecnie może jeszcze
wzrosnąć, gdyż z kierunku Syrii na granice Europejskie
dociera około 60 tysięcy i więcej osób uciekających
przed wojną z ISIS, w poszukiwaniu lepszych warunków
bytowych. Wciąż rosnąca liczba uchodźców przemieszczających się szlakiem azjatyckim pozwala przypuszczać,
że konflikt z samozwańczym „Państwem Islamskim”, jaki
toczy się na obszarze Syrii, Iraku i Afganistanu postępuje i zaostrza się. Rodzi się tutaj pytanie, w jaki sposób
możemy przeciwdziałać wciąż rosnącej fali migracji? Od
roku 2015, kiedy Autor rozpoczął badania, można zauważyć dwa, rażąco odmienne od siebie, sposoby działania.
Skupmy się jednak najpierw na Polsce. Polska, jako
jedyne państwo w Europie Środkowej podjęło faktyczne
działania zmierzające do rozwiązania problemu migracyjnego, podczas gdy sąsiednie państwa członkowskie takie
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jak Węgry czy Serbia starały się blokować granice. Należy tu nadmienić, że na efekty działań zarówno Węgier
jak i Serbii nie trzeba było długo czekać. Efektem tych
działań było wykrystalizowanie nowych szlaków migracyjnych, którymi uchodźcy wciąż przedostają się na terytorium Unii Europejskiej. Czy zatem takie postępowanie
jest właściwe? Zdaniem Autora, na pewno nie, ponieważ blokowanie dróg zrodziło kolejny problem, z którym
musimy się zmierzyć jako społeczeństwo europejskie,
czyli działalność przemytników. Imigranci, głównie z rejonu Morza Śródziemnego i okolic Grecji, są przewożeni szlakami w przepełnionych łodziach ryzykując życie
i często nie osiągając celu, zatem zamknięcie legalnych
i bezpiecznych dróg ucieczki oznacza dla tych ludzi wyrok śmierci, co w społeczeństwach cywilizowanych jest
działaniem nieetycznym. Według stanu na kwiecień 2015
roku, w Polsce działa 11 ośrodków dla cudzoziemców,
których zadaniem jest przystosowanie imigrantów starających się o azyl w naszym kraju do życia w nowych warunkach. Liczbę ośrodków z podziałem na województwa
przedstawia tabela nr 2 (Walewski 2015:4).
Tabela 2. Liczba ośrodków dla cudzoziemców działających
w Polsce w 2015 roku
Ośrodki dla cudzoziemców działające w Polsce
według stanu na rok 2015
Kujawsko – Pomorskie

1

Lubelskie

4

Łódzkie

1

Mazowieckie

3

Podlaskie

2

Źródło: Rada Europy, (2014-2016) http://www.consilium.europa.eu/pl/european-council/ [02.03.2016].

W tabeli 2 przedstawione zostały ośrodki dla cudzoziemców utworzone przez władze polskie w 2015 roku
w celu zapewnienia uchodźcom oczekującym na rozpatrzenie wniosku o azyl godnych warunków bytowych.
Dodatkowo, w ramach działań pomocowych prowadzonych w roku 2015 przez Nadwiślański Oddział Straży
Granicznej, powołano 6 punktów w celu obsługi uchodźców osiadających w poszczególnych miastach, ich wykaz
przedstawia tabela 3 (Walewski 2015: 5).

Tabela 3. Wykaz punktów obsługi uchodźców Nadwiślańskiej
Straży Granicznej uruchomionych w 2015 roku
Wykaz Punktów Obsługi Nadwiślańskiej Straży Granicznej
Uruchomione w 2015 roku
Warszawa

2

Nowy Dwór Mazowiecki

1

Białe Błota

1

Łódź

1

Kielce

1

Źródło: Rada Europy, (2014-2016) http://www.consilium.europa.eu/pl/european-council/ [02.03.2016].

Zadaniem przedstawionych w tabeli 3 punktów obsługi
uchodźców prowadzonych przez Nadwiślański Oddział Straży Granicznej jest rozpatrywanie wniosków o pobyt stały
lub tymczasowy oraz wydawanie zezwoleń. Uruchomienie tych punktów ma zapewnić szybszą obsługę uchodźców osiedlających się w miastach, w których wspomniane
punkty obsługi działają. W roku 2015 uruchomiono również
placówki obsługi w miejscowościach:
• Grupa koło Grudziądza;
• Bezwola;
• Biała Podlaska;
• Łuków;
• Kolonia Horbów;
• Grotnik;
• Dębak;
• Linin;
• Warszawa;
• Białystok;
• Czerwony Dwór.
Dwie z wyżej wymienionych placówek posiadają status
placówek recepcyjnych tzn. oprócz zapewnienia schronienia osobom starającym się o nadanie prawa do pobytu na
terytorium RP, podejmują szereg działań zmierzających do
jak najszybszej asymilacji imigrantów i ich przystosowania
do funkcjonowania po opuszczeniu placówek. Działania takie podejmują placówki w Białej Podlaskiej i Dębaku.
Ośrodki powstały w oparciu o wytyczne Unii Europejskiej z roku 2015, które określają zasady przyjęcia i rozdzielenia imigrantów pomiędzy wszystkich członków Wspólnoty (Program w zakresie migracji 2016). Kraje członkowskie
miały rozdzielić między siebie liczbę 160 tysięcy uchodźców,
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co w przeliczeniu na Polskę stanowiło około 7 tysięcy osób.
Ówczesny rząd polski stanowczo sprzeciwił się przyjęciu
wymaganej przez Unię liczby uchodźców i ostatecznie udało się zmniejszyć początkową liczbę do 2 200 osób. Rząd argumentował to faktem posiadania możliwości na przyjęcie
właśnie takiej liczby osób, jednak w rzeczywistości, biorąc
pod uwagę liczbę działających ośrodków i punktów obsługi,
liczba uchodźców, do przyjęcia której rząd się zobowiązał,
czyli 2 200 osób, znacznie przekraczała faktyczne możliwości. Ośrodki i punkty obsługi były w stanie pomieścić jednorazowo maksymalnie 1 000-1 200 osób.
Obecnie problem uchodźców nasila się i postępuje, co
stwarza realne zagrożenie wewnątrzwspólnotowe. Obecny rząd polski jako receptę na problem migracyjny podaje
pomoc uchodźcom poza granicami Unii. Jest to postępowanie zmierzające do bezpośredniej ingerencji w panujący na
obszarze Iraku, Syrii i Afganistanu konflikt zbrojny, co może
stworzyć realne zagrożenie dla naszego kraju ze strony samozwańczego „Państwa Islamskiego”.
Problem pomocy syryjskim uchodźcom był tematem
ostatnich, zakończonych 19 lutego 2016 roku, obrad Rady
Europejskiej, które odbyły się w Londynie. Ze strony Rady
Europejskiej padła deklaracja zwiększenia dotychczasowej
pomocy o kwotę około 3 mld euro. W praktyce oznacza to
potrojenie środków, jakie Unia przeznaczy na rozwiązanie
tego największego, od czasu II Wojny Światowej, kryzysu
humanitarnego. Kryzys ten pochłonął już ponad 250 tysięcy
ofiar. Skutki kryzysu wywołanego przez ten konflikt zostały
przedstawione w tabeli 4.
Tabela 4. Skutki konfliktu zbrojnego z samozwańczym „Państwem Islamskim” w latach 2014-2016
Skutki konfliktu z samozwańczym „Państwem Islamskim”
• ofiary śmiertelne

250 tys.

• osoby pozbawione
warunków do życia,
w tym z terenów Syrii

18 mln
13,5 mln

• osoby przesiedlone
wewnętrznie

6,5 mln

• osoby, które schroniły
się w państwach
ościennych

4,6 mln

• masowe przesiedlenia

• na dzień sporządzenia
artykułu liczba ta jest
nieznana

Źródło: Rada Europy, (2014-2016) http://www.consilium.europa.eu/pl/european-council/ [02.03.2016].
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W tabeli 4 przedstawione zostały dane z całego rejonu ogarniętego konfliktem. Osoby objęte skutkami konfliktu schroniły się głównie w Jordanii, Libanie i Turcji.
Państwa te obecnie posiadają największy odsetek liczby
przyjętych uchodźców w stosunku do liczby mieszkańców.
Jednak problem migracyjny wywołany kryzysem humanitarnym na obszarach ogarniętych Konfliktem z ISIS nie
słabnie, lecz nasila się, co pozwała twierdzić, że podejmowane działania nie są właściwe.

Działania Unii Europejskiej zmierzające
do zakończenia konfliktu
i obecna sytuacja w Syrii
W ostatnim czasie doszło do szczytu na linii UE – Turcja,
którego celem było powstrzymanie napływającej fali migracyjnej zmierzającej do Europy z terytoriów ogarniętych konfliktem. W zamian za przyjęcie imigrantów Unia zaproponowała Turcji pomoc finansową w kwocie 6 milionów euro
oraz przyspieszenie rozmów akcesyjnych. W wyniku obrad
podpisano porozumienie, na mocy którego większość migrantów przybywających z terenów ogarniętych konfliktem
na tereny Unii Europejskiej ma być zatrzymywana w momencie przekroczenia granicy UE i zawracana na terytorium
Turcji. Podpisanie tego porozumienia wzbudziło sprzeciw
organizacji broniących praw człowieka. Swoje stanowisko
argumentują one obawą deportacji uchodźców na terytoria ogarnięte konfliktem, z których uciekli. Porozumienie
weszło w życie 20 marca 2016 roku, lecz jak pokazuje rzeczywistość, strona Turecka nie wywiązuje się z podpisanego
porozumienia w sposób należyty. Transport i obsługa migrantów przybywających na zewnętrzne granice Unii i zawracanych na terytorium Turcji są mocno zakłócone. Głównym powodem tych zakłóceń jest brak obsługi urzędniczej
oraz brak środków transportu, którymi zawracani migranci
byliby przewożeni na terytorium Turcji. W efekcie, docierający do zewnętrznej granicy Unii migranci, po zatrzymaniu,
oczekują na przewiezienie na terytorium Turcji, co w przypadku nierozwiązania powstałego problemu może stworzyć
bezpośrednie zagrożenie dla uciekających i wywołać próby
sforsowania granicy Unii. Podpisane porozumienie obejmuje tylko migrantów, którzy nie przekroczyli granicy UE,
co stwarza konieczność podziału między kraje wspólnoty
migrantów przebywających na terenie UE na pobyt stały
lub starających się o azyl. Jako pierwsza z rozwiązaniem
powstałego problemu wystąpiła Polska. Polski Rząd zaproponował przyjęcie 5 000 osób, co przy obecnym stanie
ośrodków i stanie obsługi może stanowić całkowicie realne
możliwości zapewnienia przyjętym należytych warunków
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do życia oraz należytej obsługi, co pozwoli w niedalekiej
przyszłości na w miarę szybkie rozwiązanie kryzysu migracyjnego w naszym kraju (http://www.defence24.pl 2016).
Dodatkowym zagrożeniem z jakim przyjdzie się zmierzyć w przyszłości Unii Europejskiej może być wewnętrzna
fala migracyjna wywołana błędnymi lub zbyt pochopnymi działaniami krajów Wspólnoty lub krajów ościennych,
wśród których wymienić można m.in.: likwidację obozów
dla uchodźców, masowe deportacje, zbyt małą liczbę
ośrodków dla uchodźców starających się o azyl na terytorium danego państwa i związana z tym niewłaściwa obsługa, itp. Wszystkie te działania sprzyjają powstaniu dodatkowej fali migracyjnej, którą możemy określić mianem „Fali
Europejskiej”. Jest to migracja w poszukiwaniu lepszych warunków życia w ościennych krajach wspólnoty, wywołana
niewłaściwym działaniem określonych państw. Szacunkowa
liczba osób jaka może przemieszczać się tym szlakiem może
wynosić minimum 60 tysięcy, co w przypadku napływu na
terytorium RP spowoduje konieczność ich odesłania i dodatkowo pogłębi kryzys związany z niewłaściwą realizacją
porozumienia. Szacunkowa liczba migrantów, jaka może
oczekiwać na terytorium Grecji na transport, może wynosić
około 500 tysięcy osób, a codziennie na zewnętrznych granicach Unii zatrzymywanych jest średnio 60 tysięcy nowych
migrantów. Potęguje to problem spowodowany kryzysem,
co w następstwie może bardzo poważnie sparaliżować
funkcjonowanie Unii Europejskiej.

Podsumowanie
Konkludując rozważania przedstawione w niniejszym
artykule należałoby postawić pytanie, jakie rozwiązania
powinny być stosowane w celu zminimalizowania skutków
kryzysu migracyjnego w Europie? W tym artykule na przykładzie Polskim pokrótce scharakteryzowano właściwy sposób
postępowania, który powoduje wstrzymanie fali migracyjnej,
a tym samym znacząco przybliża do rozwiązania problemu.
Polska, dzięki ośrodkom dla uchodźców oraz punktom obsługi prowadzonym przez oddziały straży granicznej, stworzyła
warunki do przyjęcia około 5 000 osób, co w przeliczeniu na
docierające do zewnętrznych granic UE grupy migrantów
stanowi możliwość przyjęcia i obsługi około jednej grupy.
Minimalizuje to dwukrotnie skutki jakie wywołuje kryzys
migracyjny i przy okazji odciąża zewnętrzną granicę Unii zapewniając swobodny przepływ migrantów, co pozwala na
unikanie niebezpiecznych w skutkach blokad i prób forsowania granicy UE. Dzięki sprawnej obsłudze w prowadzonych
placówkach Polska w przyszłości będzie mogła przyjąć około
8 do 9 tysięcy osób, zapewniając całkowite wstrzymanie fali
migracyjnej oraz swobodny przepływ migrantów wewnątrz

UE. Przykład ten dobitnie ilustruje fakt wpływu właściwie
prowadzonej polityki migracyjnej na działania zmierzające
do wstrzymania fali migracyjnej.
Wyżej wspomniane porozumienie, na mocy którego
nowo przybyłe grupy mają być zawracane i przewożone
na terytorium Turcji, możemy zaliczyć jako działanie prewencyjne, które w następstwie może spowodować nasilenie fali migracyjnej. Okresowe zamykanie granic, likwidacje obozów dla uchodźców, zamykanie granic, itp. były
spowodowane panującym wewnątrz struktur UE sporem
wewnętrznym. Działania te spowodowały masowy napływ
migrantów na terytorium UE, pogłębiając tym samym kryzys migracyjny. Stanowią one jednak, w mniejszym lub
większym stopniu, próbę usunięcia skutków fali migracyjnej, pozostawiając na uboczu konflikt i rezultaty, jakie
wywołał. Jest to tylko przejściowe rozwiązanie problemu,
które stwarza realne zagrożenie wykorzystywania obecnego
stanu rzeczy przez ISIS.
By skutecznie przeciwdziałać powstałemu kryzysowi migracyjnemu podejmowane działania powinny być ukierunkowane nie tylko na powstrzymanie napływających na terytorium UE grup migracyjnych, lecz także na przeciwdziałanie
konfliktowi w Syrii i skutkom, jakie ten konflikt od momentu
wybuchu wywołał. W celu szybkiego rozwiązania problemu
wewnętrznego Unii, będącego skutkiem napływu migrantów, należy poprawić i przyspieszyć obsługę nowo przybyłych
oraz już przebywających na terenie UE imigrantów poprzez
uruchamianie nowych ośrodków dla cudzoziemców oraz
działających przy nich nowych punktów obsługi. Tak skoordynowane działania pozwolą w przyszłości na zahamowanie
fali migracyjnej oraz na całkowitą jej likwidację.
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Interwencjonizm na liberalnych rynkach.
O zmianach w spojrzeniu na gospodarkę
w reakcji na kryzys pierwszej dekady XXI wieku
Interventionism in the liberal markets.
Changes in the look on the economy in response
to the crisis of the first decade of the XXI century

Niniejsza praca przedstawia analizę wpływu kryzysu finansowego pierwszej dekady XXI wieku w perspektywie zmian, które
zaszły w dyskusji oraz poglądach społeczeństw na funkcjonowanie
gospodarki, wskazując przy tym słabości obecnego systemu oraz
potrzebę odnalezienia nowego rozwiązania. Zobrazowane zostały
w niej wybrane mechanizmy wolnorynkowe oraz interwencyjne,
wykorzystane przez poszczególne instytucje, jak Bank Światowy
czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy, jako przykłady działań
podyktowanych trendem na daną doktrynę gospodarczą.

This article describes the changes at the look on the economy, which happened because of the crisis of the first decade of
the XXI century. It also includes selected activities of international institution, like World Bank or International Monetary Fund, to
make a better view on the political discussion about global economy. Moreover, it shows some weak points of the working of the
political system and some ideas how to change it and reach longterm goals.

Słowa kluczowe: kryzys, zrównoważony rozwój, interwencjonizm.

Keywords: crisis, sustainable development, interventionism.

Wstęp
Od lat 70. XX wieku nastąpił na światowych rynkach
trend polityczny, mający na celu możliwe powstanie „wolnego handlu”. Zaangażowane w to międzynarodowe instytucje, takie jak Bank Światowy czy Międzynarodowy
Fundusz Walutowy, doprowadziły do zwielokrotnienia ilości podejmowanych transakcji na rynkach międzynarodowych, przyczyniając się tym samym do szybszego rozwoju
gospodarczego wielu regionów. Niestety, zaistniałe zmiany
doprowadziły również do powstania wielu problemów, które zlekceważone w wyniku braku merytorycznej dyskusji
ekonomicznej były przyczynkami do wybuchu kryzysu.

Światowy kryzys i skutki jego wystąpienia
W perspektywie kryzysu pierwszej dekady XXI wieku
pisze się o „graniu winą” (ang. blame game), która ma za
zadanie odzwierciedlać poszukiwanie winnego problemu.
Zdaniem profesora Uniwersytetu w Oksfordzie, Roberta
Skidelsky’iego odpowiedzialność za problemy nie ponoszą
jednak ludzie, lecz idee, w które wierzyli. W przypadku
omawianego kryzysu są to założenia dominujących współ28

cześnie poglądów ekonomicznych w społeczeństwach
krajów rozwiniętych, do których należy stabilność rynków, czy zdolność kontrolowania ryzyka (Skidelsky 2010:
22-23). Zamknięcie się społeczeństwa w danej doktrynie
determinuje jego niezdolność do reagowania na zmiany,
w tym na kryzysy gospodarcze.
Nouriel Roubini i Stephan Mihm nazwali kryzys gospodarczy białym łabędziem (Roubini, Mihm 2011: 13) —
co miało podkreślać tezę, że jest to zjawisko powszechne,
nie zaś wyjątkowa anomalia. Jednak, czy tak właśnie jest
w rzeczywistości? W celu podjęcia rozważań nad tematem konieczne jest usystematyzowanie pojęcia recesji
oraz kryzysu. Pierwsze z nich odnosi się do zauważalnego
obniżenia poziomu PKB danego kraju w ujęciu realnym. Ze
względu na przedmiot obserwacji, w analizach wykorzystuje się zazwyczaj porównania roczne, które mogą sygnalizować zmiany na badanym rynku. Obniżenie się poziomu
PKB o mniej niż 3% jest interpretowane jako umiarkowana, zaś więcej — jako głęboka recesja (Jasiński 2013: 5).
W zależności od podmiotu opisującego określenie „kryzysu gospodarczego”, jak również przedmiotu, którego dane
zjawisko dotyka, odnajdujemy jego różne interpretacje.
I tak w przypadku Międzynarodowego Funduszu Waluto-
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wego (MFW), kryzys gospodarczy to minimum dwuletnie
załamanie gospodarcze mierzone spadkiem dynamiki PKB
poniżej wartości 0, zaś w razie wystąpienia wątpliwości,
rozstrzygający powinien być wskaźnik PKB per capita 1.
W przypadku kryzysów finansowych, ta sama instytucja
definiuje to zjawisko jako sytuację, w której grupa instytucji finansowych posiada aktywa, których wartość rynkowa na dany moment jest niższa od ich zobowiązań.
Następstwem tego zjawiska są przesunięcia w portfelach
poszczególnych jednostek oraz upadek niektórych instytucji finansowych. Może to także doprowadzić do interwencji rządu (Sundarajan 1991: 3). Według ekonomisty F. S.
Mishkina, kryzys finansowy to także sytuacja związana ze
znacznym spadkiem cen aktywów oraz upadłością wielu
instytucji finansowych, ale zgodnie z jego zdaniem wiąże
się to także z upadkiem podmiotów niefinansowych (Mishkin 1995: 3). Najbardziej trafna wydaje się być definicja
zawarta w Encyklopedii PWN, która opisuje omawiane zjawisko jako przełom i załamanie się dotychczasowej linii
rozwoju, spowodowane przez skumulowany stan napięć
i konfliktów społecznych, których nierozwiązanie na czas
powoduje przerwanie dotychczasowego cyklu rozwojowego. Dzięki tej definicji możliwa jest relatywna ocena
sytuacji, w której zjawisko kryzysu określa groźniejsze zaburzenia ujawniające niezdolność danego systemu gospodarczego do dalszego rozwoju lub do istnienia w obecnej
postaci.
Kryzys pierwszej dekady XXI wieku ma swój początek
w dwóch zasadniczych procesach (Tomkiewicz 2011: 57).
Pierwszym z nich jest budowanie silnej nierównowagi finansowej na rynkach światowych, która najbardziej widoczna jest w przypadku Stanów Zjednoczonych. Zjawisko
to sprowadza się do problemu, w którym rynek amerykański charakteryzuje się wyraźnym deficytem na rachunku obrotów bieżących, a który to finansowany jest przez
kraje posiadające strukturalne nadwyżki (np. Chiny czy
Japonię). W konsekwencji, nastąpił przepływ kapitałów
ulokowanych na rynkach finansowych, który doprowadził do znacznego wzrostu cen aktywów finansowych, jak
również do możliwości tworzenia nowych instrumentów
finansowych oraz utrzymywania niskich stóp procentowych kredytów. Drugą istotną przyczyną jest to, że rynek
finansowy nie jest miejscem, w którym aktywa wyceniane
są według ich wartości (wiąże się to z występowaniem
szeregu zjawisk ekonomicznych, np. bąbli spekulacyjnych)
(Kalicki, Krześniak 2010), lecz oceniane są w perspektyWskaźniki te (ΔPKB=0) są prawidłowe do rozpoznawania kryzysów
w krajach o stabilnym, mało dynamicznym wzroście. W przypadku państw
rozwijających lepszym wyznacznikiem okazuje się określenie rozbieżności
między danym PKB, a długoterminową linią trendu. Więcej na ten temat
w: (Barro 1997: 34).

1

wie zdyskontowanych przyszłych przychodów oraz ryzyka
związanego z regulacją płatności danego instrumentu.
Znaczenie wymienionych zjawisk wzrosło wraz z rozwojem globalizacji oraz powiązań gospodarczych na arenie
międzynarodowej wynikających z: postępu cyfryzacji, deregulacji ograniczeń w obrotach kapitałowych oraz wzrostu znaczenia transakcji spekulacyjnych (Wojtyna 1993:
64). Znaczącym przykładem deregulacji w perspektywie
omawianego kryzysu jest wprowadzenie w Stanach Zjednoczonych ustawy Gramm-Leach-Bliley Act, która znosiła
obowiązujący od czasów Wielkiego Kryzysu XX wieku zakaz łączenia bankom komercyjnym funkcji inwestycyjnej
z kredytowo-hipoteczną, przyczyniając się tym samym do
szybszej ekspansji sektora bankowego (Stiglitz 2010: 321).
Powstanie silniejszych powiązań na arenie międzynarodowej w sektorze, miało jednak dodatkowy skutek w postaci wystąpienia ryzyka powstania tzw. efektu zarażania,
skutkującego rozlaniem się trudności gospodarczych poza
region występowania jakichkolwiek problemów.
Krytyka funkcjonowania rynku przed kryzysem koncentrowała się więc na samym fakcie świadomego lekceważenia ryzyka przez bankierów (Jurowski 2009) m.in. na
udzielaniu kredytów hipotecznych typu sub-prime osobom o dochodach nie gwarantujących spłaty zadłużenia,
sekurytyzowania ich poprzez tzw. MBSy (ang. Mortgage-Backed Securities) oraz tworzenia w oparciu o te aktywa
skomplikowanych instrumentów pochodnych, jak na przykład tzw. Collaterized Debt Obligations (CDO).
W następstwie pęknięcia bańki spekulacyjnej, związanej przewartościowaniem wspomnianych aktywów,
nastąpił szereg aktywności państw skierowanych do instytucji finansowych, które polegały na wykupieniu tzw.
toksycznych aktywów, czego następstwem było utrudnienie wtórnej ich wyceny (odpowiadającej realnym, zdyskontowanym, przyszłym płatnościom tych aktywów). Tylko w przypadku USA, tzw. Plan Paulsona, który obejmował
częściową nacjonalizację banków komercyjnych opiewał
na 700 mld dolarów.
Kolejnym sposobem interwencji Stanów Zjednoczonych, jaki nastąpił w wyniku omawianego kryzysu, była
luźna polityka pieniężna związana z utrzymywaniem niskich stóp procentowych banków centralnych (również
na poziomie ujemnym w ujęciu realnym) oraz znaczne
zwiększenie podaży pieniądza w drodze tzw. luzowania
ilościowego (ang. quantitative easing). Operacje skupu
obligacji i bonów skarbowych przez System Rezerwy Federalnej (ang. Federal Reserve System, FED) następowały na
rynku wtórnym, więc nie stanowiły one bezpośredniego
finansowania deficytu budżetowego przez bank centralny,
jednakże wzrost udziału papierów dłużnych w aktywach
29
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ogółem FED-u (wynoszący w okresie wrzesień 2008 —
lipiec 2011 roku aż 400%) wskazywał, że bank centralny USA stał się zabezpieczeniem płynności budżetowej
rządu (Tomkiewicz 2011: 59). Wzrost podaży pieniądza
przy równoczesnym braku wzrostu w skłonności przedsiębiorstw i gospodarstw domowych do podejmowania
dodatkowych wydatków, doprowadził do zmiany kierunku
lokowania dodatkowego kapitału przez banki na rynkach
finansowych. Następstwem tego zjawiska był wzrost wartości aktywów finansowych, który odzwierciedlał wzrost
płynności sektora bankowego, nie zaś realnych możliwości podmiotów gospodarczych do generowania zysków.
Sytuację tę obrazuje poziom głównego indeksu Stanów
Zjednoczonych SnP500, który w rok po załamaniu zaczął
odnotowywać wzrosty, podczas gdy sfera realna zanotowała w roku 2009 spadek PKB o 2,6%.
W drugiej kolejności rozpoczęto stosować keynsistowskie środki stymulujące wzrost PKB (roboty publiczne,
dopłaty do zakupu nowych samochodów, projekty związane z ochroną środowiska, szkolnictwem czy dostępem
do szerokopasmowego Internetu). Wartość tzw. Green
New Deal Baracka Obamy, który stanowił odpowiedź na
zaistniały kryzys w Stanach Zjednoczonych, wynosiła 827
mld dolarów (Koj 2009: 171). Działania te były podjęte
w odpowiedzi na nieracjonalne zarządzanie kadr największych podmiotów życia gospodarczego, które miały
doprowadzić nie tylko do powstania bańki spekulacyjnej
na rynkach finansowym i nieruchomości, lecz również
zmniejszyć dynamikę wzrostu płac, co w konsekwencji
przyczyniło się do niespotykanej wcześniej wzrostu konsumpcji finansowanej z kredytu (Tomkiewicz 2016). Podjęte próby alokacji kapitału miały doprowadzić do przywrócenia równowagi gospodarczej regionu.
Przedstawiony (uproszczony) obraz reorientacji polityki skutkował różnymi reakcjami ekonomicznymi w zależności od danego regionu – w przypadku Stanów Zjednoczonych czy Niemiec zaobserwowano poprawę sytuacji
gospodarczej, natomiast w krajach rozwijających się doprowadzono do powstania kolejnej fali kryzysu, tym razem
w formie zadłużenia gospodarki.
Zgodnie z zaleceniami odnośnie kryzysów (dla krajów
przechodzących transformację ustrojową, krajów Ameryki
Łacińskiej w latach 80., czy krajów Dalekiego Wschodu)
przedstawianymi przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy Bank Światowy, gospodarki przeżywające te zjawiska powinny poddać się procesom bankructwa słabszych,
niekonkurencyjnych firm, by później móc stworzyć silną
gospodarkę. Zalecenia te nie zostały jednak zrealizowane
w chwili wystąpienia załamania w krajach wysokorozwiniętych, gdzie zastosowano omówione wcześniej narzę30

dzia. Głównymi beneficjentami wsparcia zostały duże jednostki gospodarcze, które zagrożone były w tym okresie
upadkiem. Nastąpiła alokacja środków od obecnych oraz
przyszłych podatników do firm, które we wcześniejszym
okresie uzyskały największe korzyści z rynkowych działań
(Lubiński 2010).
Zmiana polityczna, która nastąpiła podczas omawianego kryzysu jest wyraźna, z perspektywy analiz ekonomicznych, ze względu na utrzymywany od lat 70. XX
wieku, wypracowany przez rządy państw rozwiniętych,
konsensus odnośnie ograniczania działalności państwa
w rynkach, zarówno wewnętrznych jak i międzynarodowych. Związane było to z problemem Political Business
Cycle, który określa, że głównym motorem działań rządów
jest wygranie kolejnych wyborów, a to zaś często skorelowane jest ze wzrostem gospodarczym danego kraju.
Działania deregulacyjne natomiast przynosiły przez długi
okres pożądane wyniki. Ponadto, płaszczyzna gospodarcza, jak i polityczna zostaje w tym okresie wsparta przez
naukę poprzez wzrost znaczenia szkoły chicagowskiej,
współtworzonej przez Miltona Friedmana, która daje
teoretyczne argumenty, umożliwiające podejmowanie
działań uwalniających rynki od regulacji. Dzięki takiemu
hybrydowemu połączeniu nauki i polityki, szkoły liberalne ekonomii uzyskiwały blisko monopolistyczną pozycję
w głoszeniu poglądów ekonomicznych (Guzek 2001: 19).
Dodatkowym atutem, umożliwiającym rozpowszechnianie się koncepcji wolnościowych były już wspomniane
działania w ramach tzw. konsensusu waszyngtońskiego
– czyli zalecanie gospodarkom krajów rozwijających się
liberalizację rynków (Kołodko 1999: 119-143). Efektem
takiej polityki był nadmierny rozrost udziału sektora finansowego w tworzeniu PKB oraz powstawanie dysproporcji w dochodach z kapitału oraz pracy. Te problemy
były jednak ignorowane w krótkim (wyborczym) okresie,
a merytoryczna dyskusja nad ich rozwiązaniem nastąpiła
dopiero w chwili wystąpienia kryzysu.
Wprowadzenie podziału na okresy: pierwszy od lat
70. XX wieku do roku 2007 oraz drugi po tym roku jest
konieczne ze względu na rozróżnienie wykorzystanych
narzędzi ekonomicznych. Pierwszy okres umożliwił rozrost wpływów osób związanych ze szkołami neoliberalnymi, politykom o poglądach wolnościowych oraz dużym
przedsiębiorstwom, które dzięki znoszonym ograniczeniom mogły rozbudować swoją działalność. W wyniku
kryzysu, utrzymanie dominującej doktryny przez polityków okazało się jednak niemożliwe – niepodjęcie jakichkolwiek działań prowadziło do spowolnienia gospodarczego, a co za tym idzie do wątpliwych szans na reelekcję danych rządów podczas wyborów. W odpowiedzi
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na zaistniałą sytuację dopuszczono więc do głosu inne
nurty ekonomiczne, które dostarczały argumentacji
wskazującej na konieczność wsparcia firm zagrożonych
upadłością przez państwo oraz pobudzanie popytu. Przy
niezmienionym systemie podatkowym (brak podniesienia realnej stopy podatkowej najbogatszych) wystąpiło
zjawisko „prywatyzacji zysków oraz nacjonalizacji strat”,
co skłoniło społeczeństwa do podjęcia dyskusji na temat
sprawiedliwości oraz prowadzonej dotychczas polityki.
Cała sytuacja opisuje więc przedmiotowe traktowanie
doktryn ekonomicznych, które nie mogą liczyć na długookresowe zastosowanie.
Powstaje więc pytanie, w jaki sposób funkcjonować
będzie gospodarka? Zgodnie z przedstawionym opisem
nie jest już możliwe utrzymanie założeń jakichkolwiek
doktryn. Ich postulaty są bowiem długookresowe, przez
co stają się zakładnikami krótkookresowych decyzji politycznych. Jak sugeruje Grzegorz Kołodko, podejmowane
działania polityczne będą coraz częściej wypadkową narzędzi proponowanych przez różne grupy interesów, bądź
nurty ekonomiczne (Kołodko 2008). Równocześnie poszukiwana jest droga rozwiązania problemów takich instytucji
jak: Bank Światowy czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy, których działania powinny być realnie (nie tylko deklaratywnie) nakierowane na politykę zrównoważonego
rozwoju (Rodrik 2006: 973-987).
Alternatywnie do przypadkowego traktowania długookresowej polityki gospodarczej, powstają zalecenia, łączące w sobie instrumenty różnych szkół ekonomicznych.
Sugeruje się położenie nacisku na kilka wybranych, często
uzupełniających się elementów w celu utworzenia wspólnej polityki zrównoważonego rozwoju (Fiedor 2010: 461):
• teoria trwałego rozwoju (ang. Sustainable Development), podkreślająca wpływ rozwoju gospodarczego na problemy energetyczne i ekologiczne oraz
inne zależności społeczne i środowiskowe;
• ekonomia ewolucyjna, koncentrująca się na poszukiwaniu zależności między wzrostem, a innowacyjnością;
• nowa ekonomia instytucjonalna, zajmująca się tematyką wpływu (rodzaju, sposobu funkcjonowania,
siły oddziaływania itp.) instytucji na funkcjonowanie społeczeństwa, w tym tematyką praw własności
czy regulacji publicznej;
• ordoliberalizm, kładący nacisk na rolę państwa
w kształtowaniu ładu gospodarczego (m.in. ograniczenie wpływu jednej grupy interesu na resztę
gospodarki).

W ten sposób środowiska naukowe starają się wywrzeć wpływ na kierunek podejmowanych reform w celu
ujednolicenia działań oraz przekierowaniu toru podejmowania decyzji z nastawionego obecnie na dobro jednostki
(krótkoterminowe decyzje polityczne podyktowane lobbingiem danych środowisk) na długoterminowe dobro
wspólne. Warto podkreślić, że koncepcje te zawierają nie
tylko wymiar ekonomiczny społeczeństwa (czy człowieka),
lecz akcentują również jego płaszczyznę społeczną, duchową, wiedzy, czy polityki.

Podsumowanie
Tematem niniejszego artykułu była próba zobrazowania zmian w poglądach na funkcjonowanie gospodarki,
które zaszły pod wpływem kryzysu pierwszej dekady XXI
wieku. Ich opis zawierał wybrane informacje od lat 70.
XX wieku odnośnie działań podejmowanych w ramach liberalizacji handlu (Gramm-Leach-Bliley Act, czy działania
w ramach konsensusu waszyngtońskiego), które miały za
zadanie nakreślić przewagę dyskusji publicznej koncepcji
neoliberalnych.
Ich wpływ był bowiem obecny w działaniach politycznych (podyktowanych krótkookresowym horyzontem
czasowym), aż do wybuchu kryzysu. Bezkrytyczna liberalizacja była niewątpliwie jednym z czynników, który przyczynił się do wystąpienia nie tylko głębokich problemów
gospodarczych, lecz również napięć wywołanych przez
powstałe różnice w poszczególnych grupach społecznych.
W celu zwalczenia skutków kryzysu, rządy zdecydowały się na zastosowanie mechanizmów interwencyjnych
(m.in. wykup aktywów, czy pobudzanie popytu), które nie
tylko wskazywały na krótkowzroczność podejmowanych
decyzji (nie zastosowano się bowiem do danej doktryny ekonomicznej, lecz asekurowano się przed ryzykiem
utraty władzy politycznej), ale doprowadziły również do
zjawiska, w którym właściciele kapitału otrzymali najwyższe zyski z wcześniejszej liberalizacji, zaś koszty w ramach
kryzysu zostały pokryte przez całe społeczeństwo. Jak
ukazuje artykuł zmiana gospodarcza doprowadziła nie
tylko do zrównoważenia dyskusji między zwolennikami
interwencjonizmu i wolności gospodarczej, ale zasygnalizowała także potrzebę odnalezienia nowego, pośredniego
rozwiązania, które akceptowane przez większość społeczeństwa (oraz wdrażane przez funkcjonujące instytucje
takie jak IMF, czy Bank Światowy) mogłoby podejmować
długookresowe problemy światowe.
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Referendum lokalne w Polsce
jako instrument demokracji
bezpośredniej
Local referendum in Poland
as an instrument of direct democracy

Niniejszy artykuł stanowi próbę charakterystyki referendum
lokalnego jako instrumentu demokracji bezpośredniej. Autor
dokonuje przeglądu ustawodawstwa oraz literatury w zakresie przedmiotu i procedur jego inicjowania i przeprowadzania.
W dalszej kolejności dokonano analizy ilościowej i efektywnościowej omawianego instrumentu w latach 2010-2015. Na koniec
Autor stara się wskazać na pojawiające się argumenty za i przeciw
stosowaniu referendum lokalnego.

This article is an attempt to describe the local referendum as
an instrument of direct democracy. The author reviews the legislation and subject literature and the procedures for the initiation
and conduct. Subsequently, he does a quantitative and efficiency
analysis of the presented instrument in years 2010-2015. Finally,
the author tries to point to emerging arguments for and against
the use of the local referendum.

Słowa kluczowe: referendum lokalne, samorząd terytorialny,
demokracja bezpośrednia.

Keywords: local referendum, local government, participatory
democracy.

Wstęp
Polska na mocy Konstytucji III RP przyjęła system
przedstawicielski jako główny sposób sprawowania władzy
w Państwie. Regulacje prawne pozwalają jednak na uzupełnianie jej formami demokracji bezpośredniej. Różnica
między tymi systemami jest taka, że w przypadku formy pośredniej, decyzje w sprawach publicznych podejmowane są
przez reprezentantów wybranych w wyborach powszechnych, zaś w przypadku demokracji bezpośredniej, władza
ta wykonywana jest przez obywateli, z pominięciem idei
przedstawicielstwa (Chmaj 2007).
Jedną z podstawowych form bezpośredniego podejmowania rozstrzygnięć jest referendum. Polska konstytucja
wprowadziła możliwość jego stosowania zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i na gruncie lokalnym, wyposażając
wspólnoty samorządowe w narzędzie do partycypowania
w sprawach publicznych istotnych dla mieszkańców (Bandarzewski 2010). Poszukując roli tego instrumentu w funkcjonowaniu polskiego samorządu terytorialnego, trzeba
sięgnąć do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2003 roku,
który orzekł, że „Mieszkańcy mają prawo do wyrażania swej
woli w drodze referendum we wszystkich zasadniczych dla
tej wspólnoty sprawach, nie wyłączonych z mocy Konstytucji – niezależnie, czy sprawy te są zadaniami organów lokalnych, czy też nie” (Wyrok TK Sygn. akt K 30/02).

ABSTRACT

STRESZCZENIE

Michał Wójcik, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach

Niniejszy artykuł podnosi problem referendum lokalnego. Autor na wstępie próbuje zdefiniować zjawisko i ustalić jego przedmiot. Następnie dokonuje przeglądu ustawy
w zakresie procedur inicjowania i przeprowadzania referendum. Druga część artykułu jest próbą analizy danych
dotyczących liczby i rodzajów przeprowadzonych działań
referendalnych w latach 2010-2015, a także ich ważności,
skuteczności oraz frekwencji. Następnie przedstawia najważniejsze argumenty za i przeciw stosowaniu referendum
lokalnego. Fundament artykułu został oparty na literaturze
przedmiotu, zaś dalsze jego części powstały dzięki ustawie
o referendum lokalnym, a także przy udziale danych pozyskanych samodzielnie przez Autora, m.in. ze stron internetowych dzienników urzędowych województw.

Pojęcie i przedmiot referendum lokalnego
Referendum (łac. refero) oznacza referować, opiniować, czy przedstawiać coś do oceny. Współcześnie referendum definiowane jest jako głosowanie powszechne mające
na celu podjęcie decyzji w określonej sprawie przez obywateli, dotyczącej kwestii państwowej lub określonej jednostki samorządu terytorialnego (Stawicki 2013). Ustawa
definiuje referendum lokalne w następujący sposób: „Polega na udzieleniu na urzędowej karcie do głosowania pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi na postawione pytanie
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lub pytania w zakresie spraw określonych w ustępach 1 i 2
albo na dokonaniu wyboru pomiędzy zaproponowanymi
wariantami” (Dz. U. z 2013 r. poz. 706 ze zm).
Kolejnym istotnym elementem jest wspomniany zakres
spraw wynikający z artykułu 2 ustępy 1 i 2, który może stać
się przedmiotem potencjalnego referendum, a może ono
być przeprowadzone w sprawach:
1. Odwołania organu stanowiącego tej jednostki;
2. Odwołania wójta (burmistrza, prezydenta miasta);
3. Co do sposobu rozstrzygania sprawy dotyczącej tej
wspólnoty, mieszczącej się w zakresie zadań i kompetencji organów danej jednostki;
4. W innych istotnych sprawach, dotyczących społecznych, gospodarczych lub kulturowych więzi łączących tę wspólnotę;
5. Samoopodatkowania się mieszkańców na cele publiczne mieszczące się w zakresie zadań i kompetencji organów gminy.
Należy zwrócić uwagę, że ustawa o samorządzie gminnym zakłada, że z inicjatywy mieszkańców, referendum lokalne może być przeprowadzone także w sprawie utworzenia, połączenia, podziału i zniesienia gminy oraz ustalenia
granic gminy.

Uwarunkowania prawne
referendum lokalnego
Regulacje w zakresie udziału w referendum lokalnym
przewidują to prawo dla osób zamieszkujących na stałe na
terenie jednostki samorządu, na obszarze której się ono
odbywa. Koniecznym jest również dysponowanie prawem
wybierania organu stanowiącego. Ustawa wskazuje na dwa
podmioty mogące zainicjować referendum – mieszkańcy
oraz organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego (z wyłączeniem inicjatywy zmierzającej do odwołania
organu stanowiącego – uprawnienie tylko dla mieszkańców). Oznacza to, że ustawodawca wyposażył mieszkańców
w możliwość inicjowania referendum, którego przedmiotem jest każdy możliwy zakres spraw.
Inicjowanie referendum obywatelskiego należy do:
1. Grupy co najmniej 15 obywateli, którym przysługuje prawo wybierania do organu stanowiącego
danej jednostki samorządu terytorialnego, a w odniesieniu do referendum gminnego – także pięciu
obywateli, którym przysługuje prawo wybierania
do rady gminy;
2. Statutowej struktury terenowej partii politycznej działającej w danej jednostce samorządu terytorialnego;
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3. Organizacji społecznej posiadającej osobowość
prawną, której statutowym terenem działania jest
co najmniej obszar danej jednostki samorządu terytorialnego.
Jednakże wniosek w sprawie przeprowadzenia referendum musi zostać poparty określoną ilością podpisów
i w przypadku referendum mającym się odbyć na poziomie
gminy, czy powiatu jest to wymóg 10% wszystkich uprawnionych do oddania głosu mieszkańców, zaś w sytuacji referendum wojewódzkiego wymagania te są niższe, bowiem
koniecznym jest zebranie 5% uprawnionych do głosowania
mieszkańców województwa.
Należy zwrócić uwagę na całą procedurę inicjowania
i przeprowadzania referendum lokalnego, która prezentuje
się następująco:
1. Powiadomienie przez inicjatora referendum wójta,
burmistrza, prezydenta miasta o zamiarze przeprowadzenia referendum, a w przypadku referendum
odwoławczego także komisarza wyborczego;
2. Podanie przez inicjatora referendum do publicznej
wiadomości (na własny koszt) informacji o przedmiocie zamierzonego referendum;
3. Zebranie podpisów pod wnioskiem referendalnym
przez inicjatora referendum w ciągu 60 dni od zgłoszenia;
4. Przekazanie wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi
miasta wniosku referendalnego wraz z zebranymi
podpisami, a w przypadku referendum odwoławczego wniosek przekazywany jest komisarzowi wyborczemu;
5. W przypadku referendum odwoławczego wniosek
weryfikuje komisarz wyborczy i w ciągu 30 dni od
dnia otrzymania wniosku wydaje postanowienie
o przeprowadzeniu referendum, bądź odrzuceniu
wniosku;
6. W przypadku referendum merytorycznego, rada
gminy powołuje komisję, która sprawdza zgodność
wniosku z ustawą o referendum lokalnym, a następnie w ciągu 30 dni od dnia przekazania wniosku
rada gminy podejmuje uchwałę albo o przeprowadzeniu referendum, albo o odrzuceniu wniosku;
7. W przypadku referendum merytorycznego przeprowadzane jest ono w dniu wolnym od pracy,
w okresie 50 dni od dnia opublikowania uchwały
rady gminy o przeprowadzeniu referendum, bądź
od dnia uprawomocnienia się wyroku sądu administracyjnego, uwzględniającego skargę na odrzucenie wniosku;
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8. W przypadku referendum odwoławczego przeprowadzane jest ono w terminie 50 dni od dnia opublikowania postanowienia komisarza wyborczego lub uprawomocnienia się wyroku sądu administracyjnego (http://
www.samorzad.lex.pl 2016).
Kolejną bardzo istotną kwestią jest ważność referendów lokalnych, bowiem ustawodawca przyjął, że jest ona
determinowana liczbą osób uczestniczących w głosowaniu.
Okazuje się jednak, że nie przyjęto jednolitych kryteriów
w tym zakresie, gdyż referenda merytoryczne uznawane
są za ważne w sytuacji przekroczenia stałego progu – 30%,
natomiast w przypadku referendów odwoławczych pułap
ten został uelastyczniony i powiązany z frekwencją wyboru,
ustawodawca przyjął bowiem, że aby takowe referendum
było ważne, musi w nim wziąć udział 3/5 liczby osób biorących udział w wyborze odwoływanego organu. Co istotne,
nie można mylić ważności referendum z jego rozstrzygającym charakterem, gdyż ważność oznacza tylko tyle, że jego
wyniki brane są pod uwagę, natomiast rozstrzygnięcie określonej sprawy następuje w sytuacji, kiedy jedno z rozwiązań
otrzyma więcej niż połowę ważnych głosów (http://www.
maszglos.pl 2016). Wyjątkiem od tej reguły jest referendum w sprawie opodatkowania, gdyż tutaj wymagane jest
2/3 głosujących (Olejniczak-Szałowska 2016). W sytuacji,
kiedy referendum ma charakter rozstrzygający, po stronie
właściwego organu powstaje obowiązek podjęcia działań
mających na celu realizację decyzji podjętej w jego wyniku. W przypadku odwołania organu jednostki samorządu
terytorialnego, ogłoszenie wyników referendum jest równoznaczne z zakończeniem jego kadencji. Należy również
wskazać, że jeśli referendum w sprawie odwołania wójta
(burmistrza, prezydenta miasta) przeprowadzone jest na
wniosek rady gminy i okaże się ono ważne, ale przeciwko
odwołaniu oddanych zostanie więcej, niż połowę głosów,
to wówczas kadencja rady gminy ulega zakończeniu (http://
www.samorzad.lex.pl 2016).

Wykres 1. Liczba referendów lokalnych w Polsce w latach
2010-2015
172
132

40

razem

referenda merytoryczne referenda ws. odwołania
organów j.s.t.

Źródło: opracowanie własne na podstawie dzienników urzędowych województw.

Zgodnie z wykresem 1 w badanym okresie przeprowadzono w polskich samorządach terytorialnych 172 referenda, z czego 132 dotyczyło odwołania ich organu lub organów, natomiast w 40 przypadkach decydowano o sprawach
merytorycznych.
Pierwszym omawianym aspektem referendów lokalnych jest problem referendów odwoławczych, których liczbę w badanym okresie przedstawia wykres 2.
Wykres 2. Liczba referendów lokalnych w sprawie odwołania organów j.s.t. w Polsce w latach 2010-2015 (w tym referenda
podwójne)
85

37

10
organów wykonawczych organów stanowiących

Analiza ilościowa i efektywnościowa
referendów lokalnych w Polsce
w latach 2010-2015
Aby zbadać, jak realizowane jest w Polsce referendum
lokalne niezbędne jest przeanalizowanie liczby wszystkich
tego typu przedsięwzięć w określonym przedziale czasowym. Na potrzeby niniejszego artykułu do badania przyjęto lata 2010-2015. Na wykresie 1 przedstawiono liczbę
referendów lokalnych, jakie odbyły się w Polsce w latach
2010-2015.

obu jednocześnie

Źródło: opracowanie własne na podstawie dzienników urzędowych województw.

Okazuje się, że wśród referendów odwoławczych 85
z nich dotyczyło odwołania wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w 10 przypadkach chodziło o odwołanie rad,
natomiast przedmiotem 37 referendów było odwołanie
zarówno organu wykonawczego jak i stanowiącego (referendum podwójne). Aby policzyć zatem w ilu przypadkach
decydowano o losie wójtów, burmistrzów, prezydentów,
a w ile o sprawach rad należy rozdzielić referenda podwójne. Taką statystykę prezentuje wykres 3.
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Wykres 3. Liczba referendów odwoławczych (z rozdzieleniem
referendów podwójnych)

Wykres 5. Ważność referendów lokalnych merytorycznych
w Polsce w latach 2010-2015
24

122

16

47

ws. odwołania wójta,
burmistrza, prezydenta

ws. odwołania organu stanowiącego

nieważne

Źródło: opracowanie własne na podstawie dzienników urzędowych województw.

Źródło: opracowanie własne na podstawie dzienników urzędowych województw.

Zgodnie z danymi ukazanymi na wykresie 3 w badanym
okresie 122 razy przeprowadzano votum nieufności wobec
organów wykonawczych, zaś 47 razy próbowano odwołać
rady, co daje łączną liczbę 169 spraw. Jak dowiedziono
we wcześniejszej części artykułu, aby referendum można
było uznać jako ważne, liczba osób partycypujących w tym
przedsięwzięciu musi przekroczyć ustalony próg. Wykres
4 prezentuje te dane, które dotyczą zarówno referendów
odwoławczych, jak i tematycznych.

Referenda tematyczne były ważne w 16 przypadkach,
co stanowi 40% wszystkich tego typu przedsięwzięć. Najczęściej ich przedmiotem były kwestie związane z likwidacją straży miejskiej, często mieszkańcy decydowali również
na temat lokalizacji elektrowni wiatrowych. W badanym
okresie pod decyzje mieszkańców poddawane były również sprawy lokalizacji elektrowni jądrowych, biogazowni,
lotnisk czy kopalni odkrywkowych. Występowały również
referenda odnoszące się do podziału lub połączenia gmin.
Dla porównania, na wykresie 6 przedstawiono analogicznie
strukturę ważności referendów odwoławczych.

Wykres 4. Ważność referendów lokalnych w Polsce w latach
2010-2015 (z rozdzieleniem referendów odwoławczych podwójnych)
209
171

38

razem
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Wykres 6. Ważność referendów lokalnych odwoławczych
w Polsce w latach 2010-2015 (z rozdzieleniem referendów podwójnych)
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W okresie 2010-2015 decydowano łącznie w 209
kwestiach w 172 referendach, spośród których w zaledwie 38 przypadkach udało się uzyskać wymaganą frekwencję, a więc uznać je za ważne. Analiza struktury ważności referendów merytorycznych przedstawiona została
na wykresie 5.

Sytuacja referendów odwoławczych wygląda jednak
nieco inaczej, niż w przypadku referendów merytorycznych, bowiem zaledwie 22 ze 169 uzyskało wymaganą frekwencję, a zatem zaledwie 15% okazało się ważne. W wyniku tych działań doszło jednak do odwołania organów, co
przedstawiono na wykresie 7.

Michał Wójcik – Referendum lokalne w Polsce...
Wykres 7. Organy odwołane w wyniku referendum lokalnego
w latach 2010-2015

Wykres 9. Średnia frekwencja w referendach lokalnych w Polsce w latach 2010-2015
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W wyniku działań referendalnych w Polsce w latach
2010-2015 odwołano łącznie 22 organy jednostek samorządu terytorialnego, a zatem wszystkie z 22 działań referendalnych okazały się skuteczne. Lokalne votum nieufności było efektywne w stosunku do 3 prezydentów miast,
8 burmistrzów, 6 wójtów, 2 rad gminy i 3 rad miejskich.
A zatem odwołano 17 organów wykonawczych i 5 organów
stanowiących jednostek samorządu terytorialnego. Procentowa skuteczność tych działań przedstawiona została na
wykresie 8.

Średnia frekwencja referendalna w badanym okresie
wyniosła nieco ponad 20%. Z badań wynika, że chętniej
mieszkańcy uczestniczyli w przedsięwzięciach o charakterze
merytorycznym – ponad 28%, zaś stosunkowo niski wskaźnik w tym zakresie odnotowano w przypadku referendów
odwoławczych – niecałe 18%.

Wykres 8. Efektywność referendów odwoławczych w Polsce
w latach 2010-2015

Celowość stosowania referendum lokalnego poddawana
jest ciągłej ocenie. Jedni pozytywnie wartościują ten instrument i nawołują do dalszego jego urzeczywistniania, inni zaś
dalece go krytykują. Zdaniem R. Kamińskiego, referendum
lokalne stanowi element demokratycznego państwa prawa,
umożliwiający podejmowanie jawnych rozstrzygnięć przez
mieszkańców w sposób bezpośredni i przez niektórych traktowane jest jako najpełniejsza forma demokracji (Kamiński
2014). Referendum lokalne poprzedzone stosowną kampanią może stanowić znakomite narzędzie do pobudzania
dyskusji nt. problemu będącego jego przedmiotem. Stanowi
to dla społeczności lokalnej istotny element edukacyjny i aktywizujący. Wynika jednak z tego również pewne zagrożenie, bowiem w sprawach o delikatnym znaczeniu, w których
zdanie mieszkańców jest podzielone, przedreferendalna
kampania może prowadzić do zaostrzania konfliktów i jeszcze większego antagonizowania stron. Należy jednak zwrócić
uwagę, że referendum pozwala także wspólnotom lokalnym
na bezpośrednie oddziaływanie na sprawy bliskiego otoczenia. W sytuacjach, kiedy władza nie reaguje i nie podejmuje
decyzji zgodnie z oczekiwaniami społecznymi, mieszkańcy
mają możliwość „wziąć sprawy w swoje ręce”, i dotyczy to
zarówno możliwości zainicjowania referendum tematycznego, jak odwoławczego. Zgodnie z poglądem P. Olszewskie-
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Ogólna skuteczność referendów odwoławczych oscyluje wokół 13%. Należy jednak zauważyć, że wskaźnik ten jest
wyższy w przypadku odwołania wójtów, burmistrzów i prezydentów, bowiem wynosi prawie 14%, zaś w przypadku
odwołania rad jest to niespełna 11%. Do zbadania aktywności obywatelskiej w zakresie uczestnictwa w referendach
lokalnych potrzebne są dane obrazujące frekwencję, a takie
informacje prezentuje wykres 9.

Najważniejsze argumenty za i przeciw
stosowaniu referendum lokalnego
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go, referenda odwoławcze wyposażyły społeczności lokalne
w istotną formę nacisku, bowiem już sama możliwość jego
zainicjowania może hamować tendencje do alienacji władz
lokalnych oraz zmieniać niekorzystne nastawienie względem
oczekiwań społecznych (Olszewski 2011). Inne podejście prezentował J. Regulski, który sądził, że odwołanie organu jednostki samorządu stanowi porażkę demokracji, gdyż skoro
społeczność odwołała organ, który sama wybrała, to oznacza
że wybór ten był zły, oparty nie na konkretnym programie
wyborczym a na nierealnych hasłach. Autor zauważył również, że odwołanie organu może stanowić utratę stabilności
jednostki samorządu, bardzo potrzebną do prawidłowego
rozwoju (http://www.frdl.org.pl 2016). Na inne zagrożenie
wskazuje A. K. Piasecki, który zwrócił uwagę na możliwość
traktowania referendum, w niektórych przypadkach, w sposób instrumentalny, jako demagogiczne narzędzie do walki
politycznej (Piasecki 2009).

Podsumowanie
Referendum lokalne jest podstawowym narzędziem demokracji bezpośredniej na poziomie samorządu terytorialnego. W dobie kryzysu demokracji przedstawicielskiej, objawiającego się m.in. w niskiej frekwencji wyborczej, stosowanie
praktyk partycypacji obywatelskiej wydaje się kierunkiem
słusznym i pożądanym. Polskie referenda lokalne mogą być
przeprowadzane zarówno w sprawach merytorycznych, jak
i w sprawach odwołania organu lub organu jednostki samorządu terytorialnego.
W latach 2010-2015 odbyły się w Polsce 172 referenda
lokalne, spośród których 132 dotyczyło odwołania organu
lub organów jednostek samorządu terytorialnego, zaś 40
z nich odnosiło się do decydowania o sprawach merytorycznych. Jeśli chodzi o strukturę referendów odwoławczych,
to 85 spośród nich było swoistym votum nieufności wobec
wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w 10 przypadkach
chodziło o odwołanie rad, natomiast 37 referendów miało
na celu odwołanie zarówno organu wykonawczego, jak i stanowiącego (referendum podwójne). Analizując te wartości
łatwo policzyć, że łącznie 122 razy próbowano odwołać organy wykonawcze, zaś 47 razy organy stanowiące, co sumuje
się do 169 spraw. Dodając do tego referenda merytoryczne
okazuje się, że w badanym okresie rozpatrywanych było 209
kwestii w 172 referendach. Należy zauważyć, że tylko w 38
przypadkach udało się uzyskać wymaganą frekwencję – referenda tematyczne okazały się ważne w 16 przypadkach
(40%), zaś odwoławcze w 22 (15%). W wyniku referendów
lokalnych w latach 2010-2015 odwołano łącznie 22 organy
jednostek samorządu terytorialnego. Skuteczność referendów odwoławczych wynosi zatem średnio około 13%. Wskaź38

nik ten jest wyższy jednak w przypadku odwołania wójtów,
burmistrzów i prezydentów, gdyż wynosi prawie 14%, zaś
w przypadku odwołania rad jest to niespełna 11%. Średnia frekwencja referendalna w badanym okresie wyniosła niewiele
ponad 20%. Należy jednak zwrócić uwagę, że chętniej mieszkańcy uczestniczyli w referendach merytorycznych – ponad
28%, zaś stosunkowo niewielkie zainteresowanie odnotowano
w przypadku referendów odwoławczych (17,89%).
W literaturze przedmiotu pojawiają się różne opinie na
ten funkcjonowania referendum lokalnego — jedni Autorzy
wskazują na jego pozytywne funkcje i postulują intensyfikowanie działań zmierzających ku większej partycypacji obywatelskiej, inni zaś zauważają jego słabości, bardziej doceniając rolę demokracji przedstawicielskiej. Opinie te wpisują
się w dyskusję na temat sposobu podejmowania decyzji na
poziomie samorządu terytorialnego. Należy jednak uznać,
że problemem nie powinna być polemika o konkurowaniu
między demokracją przedstawicielską, a jej bezpośrednimi
mechanizmami, a istotne wydaje się stworzenie modelu polegającego na właściwej korelacji i uzupełnianiu się obydwu.
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Damian Kowalski – Lokalizacja poczucia kontroli...

Lokalizacja poczucia kontroli jako moderator
związku negatywnych emocji
z rozbieżnościami Ja
Locus of control as a moderator of relationship
between negative emotions and self-discrepancies

Rozbieżności w strukturze Ja w teorii E. Tory Higginsa oraz
poczucie lokalizacji kontroli w koncepcji J. Rottera mają zasadniczy
wpływ na funkcjonowanie i emocje człowieka. Za pomocą metod
DRP, I-E oraz PANAS-X przebadano 75 studentów, aby sprawdzić,
czy umiejscowienie kontroli moderuje związek siły negatywnych
emocji i rozbieżności między Ja realnym i Ja idealnym. Efekt interakcji umiejscowienia kontroli oraz rozbieżności sprawdzony metodą regresji liniowej okazał się nieistotny. Nieistotny okazał się
także związek obu tych charakterystyk ze sobą, wykryto natomiast
korelacje między każdą z nich osobno a siłą afektu. Pozwala to
wysnuć wniosek, że choć lokalizacja kontroli i rozbieżności mają
wpływ na jakość emocjonalnego życia jednostki, to jednak nie są
ze sobą powiązane.

Self-discrepancies in the theory of E. Tory Higgins and locus of
control in the concept of J. Rotter have a major impact on human
functioning and emotions. Using DRP, I-E and PANAS-X methods 75
students were tested in order to find out if locus of control moderates the relationship between strength of negative emotions and
discrepancies between actual Self and ideal Self. The effect of the
interaction between locus of control and self-discrepancies tested by linear regression occurred to be insignificant. Although the
relationship of these two characteristics with each other was not
significant as well, correlations between each of them separately and the strength of affect were significant. This allows to draw
a conclusion that although the locus of the control and self-discrepancies have impact on the quality of humans’ emotional life
separately, they are not related to each other.

Słowa kluczowe: lokalizacja kontroli, rozbieżności w strukturze Ja,
siła afektu.

Keywords: locus of control, self-discrepancy, strength of emotion.

Wstęp

Poznawcze teorie Ja

Już Erazm z Rotterdamu w swoich dziełach wskazuje, że szczęśliwsi są ci ludzie, którzy nie zastanawiają się
zbytnio nad samymi sobą oraz nie stawiają przed sobą
wysokich wymagań (np. Erazm z Rotterdamu 2011).
Wskazuje to na ważną rzecz – to, ile człowiek od siebie oczekuje i jak postrzega swoją osobę, ma znaczący
wpływ na jego stan wewnętrzny. Różnice między wyobrażeniem idealnego siebie oraz obrazem siebie realnego tworzą rozbieżność, która wpływa na emocje. Jak
można jednak zauważyć, wpływ ten nie jest stały i u każdego objawia się z różnym natężeniem. W zależności od
cech, jakimi dysponuje dana osoba, rozbieżności mogą
zachęcać lub zniechęcać ją do działania. Celem tego artykułu jest przyjrzenie się, jak jedna z tych cech – a konkretnie poczucie lokalizacji kontroli – wpływa na siłę negatywnych emocji, wynikających z postrzeganych różnic
między tym, jakim się chciałoby być, a tym, jakim się jest
w rzeczywistości.

Teorie Ja zajmują w poznawczej perspektywie psychologii osobowości miejsce szczególne ze względu na fakt, że
sam człowiek i jego specyficzny sposób poznawania siebie
są w centrum zainteresowań badaczy. Pierwszy raz termin
„Ja” pojawił się w pracach Williama Jamesa już pod koniec
XIX wieku, kiedy to powyższy autor wyróżnił Ja podmiotowe i Ja przedmiotowe. Ja podmiotowe w jego koncepcji
zawiera samoświadomość i pozwala na poczucie ciągłości,
intencjonalności swoich czynów oraz odrębności siebie od
reszty świata. Ja przedmiotowe z kolei jest tworzone przez
koncepcję siebie, w skład której wchodzi samowiedza, czyli
to, co człowiek wie o sobie. Inaczej mówiąc, samoświadomość sprawia, że człowiek wie, że jest i że jego egzystencja
jest ciągła, natomiast samowiedza – dynamiczna i zmienna
– określa wiedzę danej osoby o tym, kim jest (Oleś 2013).
W ciągu ponad stu lat od powstania, teoria Ja została
znacznie rozszerzona, a liczba konstruktów, procesów i zjawisk z „Ja” lub „samo” w nazwie urosła do kilkudziesięciu
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(Leary, Tangney 2003). Definicji „rdzennego” Ja również jest
wiele, przytoczyć tutaj warto – z racji tego, że została ona
umieszczona w podręczniku akademickim do psychologii
osobowości – koncepcję J. Kihlstroma i M. Klein (1997 – za:
Oleś 2013: 5), którzy piszą: „Ja jest własną umysłową prezentacją siebie – albo ujmując to inaczej, Ja reprezentuje
naszą wiedzę o nas samych”.
Pośród wielu przełomowych rozwinięć teorii Ja, warto zwrócić uwagę na koncepcję R. Markusa (Oleś 2013),
która wskazała, że ludzie tworzą struktury poznawcze nie
tylko w stosunku do samych siebie, ale także w stosunku do
zdarzeń ze świata zewnętrznego. Struktury te wyrażają się
w tzw. schematach Ja, czyli uogólnieniach dotyczących Ja,
które wywodzą się z przeszłych doświadczeń oraz organizują przetwarzanie informacji o sobie. Schematy dotyczące Ja
funkcjonują podobnie jak inne procesy poznawcze i wszystkie dostarczane informacje są przez nie filtrowane pod kątem znaczenia dla Ja. Ludzie o wykształconych strukturach
w konkretnym obszarze łatwiej przetwarzają informacje
z tego konkretnego zakresu, szukając przede wszystkich
potwierdzenia słuszności własnego schematu. Wszystkie
schematy zebrane razem tworzą system Ja (Pervin 2002).
Idąc dalej, Markus wskazuje, że każdy posiada wiele schematów Ja dotyczących różnorodnych kwestii. Dana osoba
może wyobrażać sobie siebie jako bogacza, dobrego ojca
lub osobę, która wszystkim sprawia przykrość. Te wizje stanowią jedne z wielu możliwych obrazów Ja możliwych. Takich koncepcji siebie może być bardzo wiele, różniących się
stopniem możliwości zaistnienia w świecie rzeczywistym. Ja
możliwe charakteryzują się tym, że najczęściej rzutują na
przyszłość, są giętkie (zmieniają się z czasem) oraz mogą
być pożądane lub niepożądane, czyli zawierać wizję siebie,
którą chcielibyśmy osiągnąć lub której chcielibyśmy uniknąć (Oleś 2013).

Teoria rozbieżności Higginsa
Praktyczne zastosowanie teorii Ja możliwych w resocjalizacji młodocianych przestępców wskazało na jej głęboki związek z motywacją (Oleś 2013). Teoria Ja możliwych stała się motorem do badania struktur Ja z wielu
perspektyw. Tą tematyką zajął się E. Tory Higgins (1987),
który odkrył, że konkretne rozbieżności między różnymi
Ja możliwymi prowadzą do konkretnych emocji. Podobne koncepcje – choć oczywiście bez terminów używanych
w poznawczych teoriach Ja – już wcześniej były wysuwane
na polu psychoanalizy. Higgins zajął się dwiema głównymi koncepcjami siebie: Ja idealnym oraz Ja powinnościowym. Ja idealne jest reprezentacją najbardziej pożąda40

nej wizji siebie, w której uiszczają się wszystkie marzenia
i pragnienia danej osoby. Rozbieżność między Ja realnym
(obrazem siebie w chwili obecnej) oraz Ja idealnym prowadzi do takich emocji jak smutek, rozczarowanie, brak
satysfakcji, a w skrajnych wypadkach – nawet do depresji.
Ja powinnościowe z kolei jest reprezentacją siebie spełniającego wszystkie wymagania i obowiązki narzucane
zarówno przez siebie samego, jak i otoczenie zewnętrzne.
Dysproporcje między Ja powinnościowym oraz Ja idealnym
prowadzą do innej kategorii negatywnych emocji – tym razem są to strach, niepokój oraz lęk. W swoich założeniach
Higgins mówi także, że siła emocji koreluje z wielkością
rozbieżności.
Teorię rozbieżności Higginsa można porównać do teorii
zgodności Ja, zgodnie z którą niezgodność między przekonaniami dotyczącymi siebie a rzeczywistymi zachowaniami
prowadzi do dysonansu poznawczego, a ten ostatni – do
negatywnych emocji. Zjawisko to zostało zauważone przez
E. Aronsona już w 1968 roku, chociaż oficjalnie teoria została opublikowana znacznie później (Tesser, Felson, Suls
2004). Co więc rozróżnia koncepcję Higginsa od tej przedstawionej wyżej? Jak wskazuje W. Bąk (2002), nie sama
rozbieżność jest istotą teorii dla Higginsa, ale funkcja tej
rozbieżności.
Samowiedza to wiedza o przedmiocie, którego funkcjonowanie i nieprzerwana adaptacja do nowych warunków są
niezbędne dla istnienia podmiotu oceniającego. Chociaż Ja
jest tutaj takim samym wydzielonym ze świata zewnętrznego obiektem jak każda inna osoba, to ze względu na ścisłą
zależność Ja-podmiotu i Ja-przedmiotu oceny, samowiedza
ma charakter nie opisowy, ale regulacyjny. Opis ma funkcję
czysto informacyjną, natomiast ocena wskazuje na kwestie
wymagające zmiany. Funkcjonalny aspekt teorii rozbieżności, czyli samoregulacja, jest więc najważniejszym aspektem
procesu tworzenia się dysproporcji w strukturze Ja i ma na
celu ich pomniejszanie.
Samoregulacja opiera się na naturalnej ludzkiej tendencji do unikania zdarzeń niepożądanych i dążenia do
pożądanych. Ta pierwsza skłonność przejawia się w dążeniu do redukcji rozbieżności z koncepcją pożądaną, ta
druga zaś – do pogłębiania dysproporcji z koncepcją niepożądaną. Te dwie strategie zawierają się w teorii ukierunkowań regulacyjnych Higginsa (1997) i zostały nazwane kolejno promocyjnym ukierunkowaniem regulacyjnym
(nastawionym na nagrody) oraz prewencyjnym ukierunkowaniem regulacyjnym (nastawionym na uniknięcie kary).
Bąk (2008) zaznacza fakt, że dominująca strategia jest
cechą indywidualną. Z drugiej strony jednak w tej samej
sytuacji wybór różnej strategii może przyczynić się do powstania różnych emocji.
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W jednej ze swych najważniejszych prac na temat
rozbieżności, Higgins (1987) mówił, że chociaż typ emocji w reakcji na rozbieżności jest stały (smutek w relacji Ja
realne i Ja idealne oraz strach w relacji Ja realne i Ja powinnościowe), to jednak ich natężenie nie jest identyczne
u wszystkich ludzi. Jak się więc okazuje, samo wystąpienie rozbieżności jeszcze nie wyznacza w jakim stopniu ona
wpłynie na emocje danej osoby, a na tę zależność wpływa
szereg innych czynników, które czasami w dość istotny sposób moderują ten związek.

Teoria rozbieżności w badaniach
Badania bazujące na teorii Higginsa są powszechne,
a w literaturze nietrudno znaleźć artykuły sprzed zaledwie
kilku lat. Wiele badań jest prowadzonych na polu klinicznym oraz psychoprofilaktycznym (np. Crane i inni 2008).
Badania kliniczne nad rozbieżnościami między osiągnięciami oraz aspiracjami (bez uwzględnienia jakichkolwiek
teorii związanych z Ja) były prowadzone na długo przed
powstaniem teorii rozbieżności Higginsa (np. Naditch, Gargan, Michael 1975). W aktualnych badaniach klinicznych
można znaleźć informacje o tym, że rozbieżności są predyktorem niskiej samooceny, a nawet zaburzeń narcystycznych (Barnett, Palee 2014). Długa jest też lista badań nad
wpływem rozbieżności na depresję oraz zmniejszania się
ich wraz z postępami w psychoterapii. Rozbieżności również
silnie korelowały z lękiem i pesymistycznymi myślami (np.
Watson, Bryan, Trash 2014).
Badania rozbieżności są nieobce także na polu psychologii wpływu społecznego. W badaniach A. Dijkstra i innych
(2009) wykazano, że komunikaty perswazyjne działają tylko
wtedy, gdy badani czują się zaangażowani, a wiadomość ma
lepszy skutek, gdy jest sformułowana w sposób negatywny
w kierunku do osób o wysokich rozbieżnościach między Ja
realnym a Ja powinnościowym oraz w sposób pozytywny,
gdy jej adresatami są ludzie z wysokimi rozbieżnościami
między Ja realnym oraz Ja idealnym. Inne badania przeprowadzili K. Heron i J. Smyth (2013), badając podłużnie
zmiany w rozbieżnościach między Ja realnym a Ja idealnym
i Ja powinnościowym. W tych badaniach grupa studentek
przez tydzień wypełniała kwestionariusze w systemie Ecological Momentary Assessment, pozwalając określić, w jakim
stopniu rozbieżności wpływają na ich lęk oraz obniżenia nastroju. Szczególnie ważny był aspekt rozbieżności w wyglądzie fizycznym.
Można uznać, że teoria rozbieżności Higginsa cieszy
się niemałą popularnością. W większości badań jednak
rozbieżności są albo przyczyną danego stanu, albo same są

moderatorem. W wielu badaniach (szczególnie klinicznych)
rozbieżności są analizowane razem z innymi zjawiskami
typu niska samoocena czy lęk pod kątem danego zaburzenia. Badań dotyczących stricte moderatorów wpływających
na zależność rozbieżność-emocje nie ma zbyt wiele. Jedne
z nich przeprowadził L. Wasylkiw (Wasylkiw i inni 2010),
gdzie w dwuczęściowych badaniach (korelacyjne i eksperymentalne) udowodnił, że neurotyczność ściśle wpływa na
odczucie lęku w czasie epizodów depresyjnych. Inne badania prowadził P. Fromson (2006), który wykazał, że osobista samoświadomość (skupienie na sobie) istotnie wpływa
na zwiększenie rozbieżności, natomiast samoświadomość
publiczna nie ma wpływu na siłę odczuwanych emocji
w wyniku rozbieżności. Przeszukując uważnie literaturę,
można natrafić na komunikaty o możliwych moderatorach,
z zaznaczeniem, że wymaga to dalszych badań (np. Hardin
i inni 2007).

Poczucie lokalizacji kontroli
Istotną dla dalszej części pracy jest także teoria poczucia lokalizacji kontroli Rottera (1966). Zgodnie z tą koncepcją każdy człowiek specyficznie odnosi się do świata,
przypisując sprawstwo zdarzeń w swoim życiu sobie albo
czynnikom zewnętrznym. Osoby o zewnętrznej lokalizacji kontroli przypisują to, co im zdarzyło się w życiu m.in.
urzędom, rodzinie, sąsiadom, „szczęściu” itd. Czują one
mniejszą kontrolę nad swoim życiem i potencjalnie są też
mniej skłonne do działania. Osoby wewnątrzsterowne z kolei przyczyn tego, co się dzieje w ich istnieniu, doszukują
się w swoich własnych przedsięwzięciach, decyzjach, pomysłach. Mają oni większą chęć do działania, gdyż wierzą,
że sukces zależy od ich wyboru i od podjęcia przez nich
aktywności. Ponadto wewnętrzne umiejscowienie kontroli ma związek z wysoką samooceną oraz optymistycznym
podejściem do świata (Franken 2005), co także sprzyja podejmowaniu aktywności.
Ważnym aspektem teorii lokalizacji kontroli jest to, że
jest ona ściśle powiązana z teorią społecznego uczenia się.
Zgodnie z nią człowiek dąży do zaspokojenia swych potrzeb
poprzez różne działania instrumentalne. Otrzymanie nagrody lub kary za dany typ zachowania (np. dostanie mandatu
za złe parkowanie, ale też oparzenie po włożeniu ręki do
ognia) sprawia, że dana osoba będzie oczekiwać, że podobne czyny przyniosą podobny skutek, i będzie podejmować
lub unikać w przyszłości danych form działania. Oczywiście
pod warunkiem, że uzna, że to jej własne działania poprowadzą do konkretnej konsekwencji. Zgodnie z tym podejściem, lokalizacja kontroli opiera się na obserwacji i gene41
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ralizacji. Ponadto – tak jak w strategiach w teorii ukierunkowań regulacyjnych – można powiedzieć, że jej celem jest
świadoma regulacja działań człowieka. Istotą społecznej
teorii uczenia się jest wdrażanie zachowań dostarczających
człowiekowi bodźców pozytywnych i pozwalających na unikanie negatywnych. Umiejscowienie kontroli z kolei pozwala dostosować czyny do sytuacji poprzez ocenę, czy rezultat
zdarzeń będzie zależeć od działań własnych czy kogoś (lub
czegoś) innego i odpowiednie dostosowanie aktywności
(Drwal 1995). Różne są z kolei źródła regulacji dążenia do
danego typu wzmocnień – w koncepcji Rottera jest to uczenie się zachowań od innych i przypisywanie im sprawstwa,
w teorii Higginsa zaś porównywanie swoich czynów z pewnymi wewnętrznymi standardami (Higgins 1997). Wskazuje
to na ważne prawidłowości między umiejscowieniem kontroli a rozbieżnościami w strukturze Ja.
Istnieje bardzo duża liczba badań wskazujących na zależność lokalizacji kontroli oraz siły i znaku przeżywanych
emocji, choć najczęściej nie bezpośrednio (np. Li i inni
2015). Ponadto prace przytaczane wcześniej pozwalają
stwierdzić, że rzeczywiście istnieje związek między lokalizacją kontroli a rozbieżnościami. M. Naditch, M. Gargan i L.
Michael (1975) w swych badaniach uzyskali wyniki wskazujące na to, że zarówno wysoka rozbieżność między Ja realnym oraz Ja idealnym, jak i zewnętrzne umiejscowienie
kontroli pozytywnie korelują z tendencją do zapadania na
depresję, a ponadto obie te tendencje wiążą się z tym samym czynnikiem, jakim jest niepodejmowanie aktywności.

Hipoteza
Jak wcześniej ukazano, lokalizacja kontroli ma wpływ
na funkcjonowanie i emocje, a nawet może wpływać na
relacje rozbieżności w strukturze Ja oraz siły negatywnych
emocji. Co jednak pozwala przypuszczać, że umiejscowienie
kontroli jest moderatorem tego związku?
Ogólnie rzecz biorąc, literatura dotycząca moderatorów wpływających na moc afektu związanego z dysproporcjami między różnymi koncepcjami Ja jest dość skromna.
Nie ma natomiast żadnego opracowania, które mogłoby
wskazywać na to, że taki wpływ mogłoby mieć poczucie
lokalizacji kontroli. Jest to zastanawiające w sytuacji, gdzie
badania wskazują, że lepiej sobie radzą w życiu osoby o zarówno niskich rozbieżnościach, jak i wewnątrzsterowne. Do
takiego wniosku przywodzą na przykład badania P. Converse, E. Steinhauser i J. Pathak (2009), którzy zestawili reakcje
na dysproporcje w osiąganiu swych celów oraz poczucie
lokalizacji kontroli i poczucie własnej skuteczności. Osoby
o wewnętrznym umiejscowieniu kontroli – choć bardziej
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podatne na krytykę – ogólnie osiągnęły lepsze rezultaty
i czuły się bardziej skuteczne niż te zewnątrzsterowne.
Patrząc z punktu widzenia praktyki, osoba ciągle negatywnie siebie oceniająca (mająca duże rozbieżności)
z czasem traci nadzieję na pozytywne rozwiązanie swych
problemów i na stanie się tym, kim chciałaby być. Z dużym
prawdopodobieństwem taki człowiek popadnie w marazm
i bardziej będzie skłonny uciekać od działań niż aktywnie
je podejmować. Podobne wzorce można zauważyć u osób
zewnętrznej lokalizacji kontroli – osoba przeświadczona, że
jej życiem rządzi wszystko tylko nie ona, nie ma żadnej motywacji ani chęci do podjęcia działania, bo to „i tak od niej
nie zależy”. Tworzy się błędne koło, gdzie przekonanie, że
własna inicjatywa nie ma sensu, ponieważ wszystko zależy
od czynników zewnętrznych, pogłębia rozbieżności. A to
dlatego, że standardy wciąż się uaktualniają, a dysfunkcyjne przekonania o braku własnej zdolności sprawczej – nie.
To z kolei tylko pogłębia negatywne reakcje emocjonalne
danej osoby oraz poczucie bezradności (czyli przekonanie
o braku wpływu na zdarzenia – wzmacnia się zewnętrzna
lokalizacja kontroli) w stosunku do wyzwań i zadań codziennego życia.
Dlaczego jednak nie można przyjąć, że to rozbieżności
moderują związek między lokalizacją kontroli oraz emocjami? Tutaj należy znów się odwołać do Higginsa (1987), który podkreśla, że dany typ rozbieżności prowadzi do konkretnych emocji (np. rozbieżność Ja realne – Ja powinnościowe
prowadzi do strachu). Mimo wątpliwości, czy naprawdę
tak jest zawsze (np. Bąk 2002), koncepcja jest powszechnie
uznawana i opisywana nawet w podręcznikach akademickich (zob.: Oleś 2013). Nie ma z kolei żadnych tak silnie zakorzenionych założeń na temat związku lokalizacji kontroli
z afektem – wiadomo tylko, że on jest.
Dlatego też przyjmowaną hipotezą jest twierdzenie, że
zewnętrzna lokalizacja kontroli zwiększa siłę negatywnych
emocji związanych z rozbieżnością pomiędzy Ja realnym
a Ja idealnym.

METODA
Osoby badane
Badanie składało się z dwóch części: ankiety papierowej wypełnianej samodzielnie przez respondentów oraz
wypełnianej samodzielnie metody internetowej (CAWI).
Wszyscy badani wykonali kwestionariusze papierowe, natomiast w przypadku metody elektronicznej – mimo instrukcji
o konieczności zrobienia także jej – uzyskanych wyników
było znacznie mniej. Ogólna liczba badanych wyniosła 133
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osoby (54 mężczyzn i 79 kobiet) w wieku od 19 do 26 lat
(M=21,84; SD=1,39), z czego część internetową wykonało
76 osób. Wszyscy badani byli studentami z różnych kierunków, wyłączając psychologię. Zastosowano najczęściej stosowany w psychologii dobór próby oparty na dostępności
badanych, bazując na założeniu koncepcji teoretycznych,
że zarówno poczucie lokalizacji kontroli, jak i rozbieżności
w strukturze Ja, są cechami, które w danym stopniu nasilenia posiada każdy, a zarazem są one w miarę stałe dla
poszczególnych jednostek (Rotter 1966; Higgins 1987), więc
rozkład wyników w badanej grupie powinien odzwierciedlać zmienność w całej populacji.
W analizach uwzględniono tylko te osoby, które wypełniły zarówno część papierową, jak i internetową. Jedna
osoba została wykluczona ze względu na niewypełnienie
ważnej w tych badaniach metody I-E, nikt nie został wykluczony z powodu bezrefleksyjnego wykonania części elektronicznej (tzn. przewijania kolejnych stron z odpowiedziami
domyślnymi, wpisywanie standardów wyraźnie świadczących o niepoważnym podejściu do badania). Ostatecznie
liczba badanych uwzględnionych w tym artykule wyniosła
75 osób (32 mężczyzn i 43 kobiety) w wieku od 20 do 25 lat
(M=21,76; SD=1,24).
Narzędzia
Badani wypełnili zestaw metod badawczych. Pierwszym narzędziem była komputerowa metoda DRP do badania rozbieżności w strukturze Ja autorstwa W. Bąka (2014),
która była wzorowana na Higgins’ Selves Questionnaire. Ze
względu na złożoność metody, poniżej znajduje się przybliżona w skrócie jej struktura.
Badanie rozpoczyna się częścią treningową, w której
badany określa czy dany kraj jest zamożny, posługując się
metodą VAS. Polega ona na zaznaczeniu suwakiem na kontinuum „całkowicie nie” – „całkowicie tak” pozycji najbardziej sobie odpowiadającej; zaznaczone miejsce jest potem
przekładane na liczby zawierające się od 0 do 100, gdzie
50 stanowi środek skali. Celem tej części było zapoznanie
badanego z metodą udzielania odpowiedzi. Następnie respondent przechodzi do głównej części zadania, w której
ma dokończyć następujące cztery zdania, wpisując w każdym po cztery przymiotniki (cechy): „chciałbym być…” (co
się odnosi do Ja idealnego), „powinienem być…” (Ja powinnościowe), „nie chciałbym być…” (Ja niepożądane),
„nie powinienem być…” (Ja zakazane). Następnie badany
przy pomocy poznanej w części treningowej metody VAS
określa, w jakim stopniu jest taki, jak wskazuje każda z 16
podanych cech (1. pomiar), następnie na ile jest możliwe,
by taki był (2. pomiar) i ostatecznie – na ile chciałby taki być

(3. pomiar). Różnicę między pierwszym i trzecim pomiarem
określają wielkość rozbieżności, która będzie analizowana
w dalszym badaniu (w tym przypadku będzie to rozbieżność między Ja realnym a Ja idealnym) (Bąk 2014).
Kolejną metodą, którą wypełniali badani, była skala I-E
Rottera w tłumaczeniu R. Drwala. Nie jest to pełna adaptacja najpopularniejszej anglojęzycznej metody do badania
poczucia lokalizacji kontroli i poza krótkimi wzmiankami
o jej istnieniu (np. Drwal 1995), nie są dostępne żadne opublikowane opracowania i omówienia tego kwestionariusza.
Składa się on z 29 par twierdzeń, a zadaniem badanego jest
wybranie z każdej pary po jednym sformułowaniu, z którym
bardziej się on zgadza, lub które jest bliższe jego poglądom.
Wynik wysoki oznacza zewnętrzne poczucie lokalizacji kontroli, niski zaś – wewnętrzne.
Ze względu na brak opracowań psychometrycznych,
rzetelność skali została sprawdzona na wynikach z badania
(N=131) dostosowaną do zmiennych dychotomicznych formułą Kuder–Richardson 20, która pokrywa się z alfą Cronbacha (Zimmerman 1972). Ze względu na niezadowalającą
rzetelność skali (α<0,7), wykluczono z analiz pozycję nr 29,
korelującą ujemnie z innymi punktami (w analizie nie brano pod uwagę także pytań buforowych). Po tej procedurze
współczynnik rzetelności wyniósł 0,77, a ostateczna liczba
pozycji diagnostycznych wyniosła 22.
Ostatnim narzędziem, które zostało wykorzystane
w omawianym badaniu, była Skala Pozytywnego i Negatywnego Afektu (PANAS-X) autorstwa D. Watsona i L. A.
Clark w polskiej adaptacji M. Fajkowskiej i M. Marszal-Wiśniewskiej (2009), która składa się z 60 określeń emocji.
W tej metodzie badany ma za zadanie na 5-stopniowej skali
określić, w jakim stopniu aktualnie przeżywa (od „bardzo
słabo” do „bardzo silnie”) dany typ afektu. Wszystkie pozycje składają się na 13 skal w tym dwie skale wyższego
rzędu – Pozytywny Afekt oraz Negatywny Afekt oraz 11 skal
niższego rzędu, dotyczących specyficznych emocji. Różnica
pomiędzy Pozytywnym Afektem oraz Negatywnym Afektem
tworzy skalę Równowagi Hedonicznej, która określa znak
przeżywanych emocji z perspektywy ogólnej, i która w tym
badaniu będzie wykorzystana do określenia siły emocji.
Wyniki dodatnie wskazują na pozytywny afekt, ujemne zaś
– na negatywny.
Procedura
Badania odbywały się w kwietniu i maju 2015 roku.
Grupę badawczą stanowiło 7 studentów, uczestników proseminarium z psychologii osobowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Każda z tych osób rozdała około 30. kwestionariuszy studentom na wykładach,
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w akademikach lub kanałami prywatnymi. Każdy zestaw
zawierał metryczkę, zestaw metod (w następującej kolejności: PANAS-X, ER89, NEO-FFI, I-E, D-2) oraz kartkę z informacją, jak zalogować się do badania internetowego DRP.
Wykonanie jednego kompletu trwało w okolicach 40 minut,
w tym około 10 minut zajmowała metoda elektroniczna.
Zawarte w arkuszu papierowym metody, które związane były z hipotezami nieujętymi w tej pracy, a które badani
także wypełniali, to: kwestionariusz NEO-FFI do badania
cech osobowości zgodnie z założeniami pięcioczynnikowej
teorii osobowości (Zawadzki i inni 1998), skala mierząca
prężność ego ER-89 (Kaczmarek 2011) oraz skala do badania depresyjności D-2.
Wyniki
W celu weryfikacji hipotezy zakładającej, że zewnętrzna lokalizacja kontroli zwiększa siłę negatywnych emocji
związanych z rozbieżnością pomiędzy Ja realnym a Ja ide-

alnym, przeprowadzono hierarchiczną analizę regresji ze
składnikiem interakcyjnym. Zmienną zależną stanowiła skala Równowaga Hedonistyczna z kwestionariusza PANAS-X.
Predyktorami były zaś wyniki standaryzowane skali ogólnej
I-E oraz wyniki standaryzowane uśrednionych czterech pomiarów rozbieżności Ja realne – Ja idealne z metody DRP
(krok 1) oraz interakcja tych dwóch wystandaryzowanych
zmiennych (krok 2). W dwóch tabelach przedstawiono
statystyki opisowe wraz z korelacjami między głównymi
zmiennymi (tabela 1) oraz wyniki analizy regresji (tabela 2).
Dyskusja na temat wyników
Jak ukazują wyniki badań, hipoteza o moderującym
wpływie zewnętrznej lokalizacji kontroli na siłę przeżywanych negatywnych emocji związanych z rozbieżnościami między Ja realnym a Ja idealnym nie potwierdziła się.
Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że oba te czynniki
niezależnie korelują z przeżywanymi emocjami i wraz ze

Tabela 1. Statystyki opisowe oraz interkorelacje między zmiennymi
Zmienne

Min

Max

M

SD

1

2

3

1

Lokalizacja kontroli

0

22

11,12

4,93

0,77

-

-

2

Rozbieżność Ja idealne — Ja realne

1

95,5

44,48

21,35

0,14

-

-

3

Równowaga Hedoniczna

-20

31

6,76

11,04

-0,33***

-0,35**

-

Uwagi: na przekątnej α Cronbacha (kursywą); *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001 (dwustronnie)
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
Tabela 2. Wyniki hierarchicznej analizy regresji liniowej
Predyktor

Równowaga Hedoniczna
ΔR²

β

Krok 1

0,26***

-

Lokalizacja kontroli

-

-0,33***

Rozbieżności Ja realne – Ja idealne

-

-0,35***

Krok 2

0,1

Lokalizacja kontroli x
Rozbieżności Ja realne – Ja idealne

-

0,12

Całkowite R²

0,27***

-

N

75

-

*p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001 (dwustronnie)
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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wzrostem zewnątrzsterowności oraz wielkości dysproporcji
między ww. koncepcjami Ja, w niewielkim stopniu zwiększają się emocje negatywne. Nie zachodzi jednak interakcja
między lokalizacją kontroli oraz badanymi rozbieżnościami
(w odniesieniu do związku z emocjami) i co więcej, między
samymi tymi właściwościami psychicznymi także nie ma
żadnego związku. Pozwala to wysnuć wniosek, że umiejscowienie kontroli oraz dysproporcje w strukturze Ja są dwoma właściwościami, które choć wpływają na jakość życia
emocjonalnego danego człowieka, to jednak są zupełnie
niezależne od siebie. Brak obecności tematu w literaturze
może wskazywać na to, że podobne badania prowadzono
już wcześniej, jednak z racji braku istotnych związków nie
były one publikowane.
Szukając wytłumaczenia otrzymanych wyników na
gruncie teoretycznym, trzeba uwzględnić wspominany we
wprowadzeniu fakt, że choć cel istnienia lokalizacji kontroli
i rozbieżności w strukturze Ja poniekąd jest podobny – jest
to świadoma regulacja zachowań, aby dostarczać sobie
pożądanych bodźców i unikać niepożądanych – to jednak
przyczyny tej regulacji są zgoła inne. Rozbieżności w strukturze Ja są efektem percepcji niezgodności między własnymi ambicjami lub powinnościami a realnym zachowaniem.
Wiadomości te, budujące samowiedzę, wynikają z refleksji
nad adekwatnością swych czynów do swych potrzeb (Higgins 1987). Poczucie lokalizacji kontroli z kolei opiera się na
teorii uczenia się, a jego źródłem jest obserwowanie zdarzeń dookoła siebie i generalizowanie swoich spostrzeżeń
na inne sytuacje. Refleksja dotyczy możliwości działania
w stosunku do okoliczności (Drwal 1995). Jak wiadomo,
funkcje psychiczne człowieka (a także wynikające z nich
zachowanie) składają się z zaledwie trzech komponentów:
poznawczego (myśli), afektywnego i motywacyjnego (Parkinson, Colman 1994). Bardzo wiele charakterystyk osobowościowych wpływa na te trzy elementy, nieraz w bardzo
podobny sposób, co może prowadzić do błędnego łączenia ich w czynniki wyższego rzędu lub wynikające z jakichś
wspólnych właściwości. Tak może być z umiejscowieniem
kontroli oraz rozbieżnościami w strukturze Ja.
Inną kwestią jest także to, że podczas gdy dysproporcje
między różnymi koncepcjami Ja są ściśle związane z własnymi oraz pożądanymi działaniami (Higgins 1987), to lokalizacja kontroli odnosi się także do zdarzeń nie mających pierwszorzędnego znaczenia dla człowieka. J. Tobacyk (1992) zaznaczył, że umiejscowienie kontroli dzieli się na personalne
(dotyczące siebie) i polityczne (globalne, dotyczące świata).
W jego badaniach okazało się, że zmiana ustroju w Polsce
w roku 1989 (co bezpośrednio nie miało od razu aż tak dużego wpływu na przeciętne jednostki) wpłynęła znacznie
na poczucie lokalizacji kontroli w zakresie politycznym, nie

miała za to znaczenia w perspektywie osobistej. Wskazuje
to na fakt, że teoria J. B. Rottera dotyczy charakterystyki
dużo bardziej ogólnej niż rozbieżności. Ponadto wpływ
umiejscowienia kontroli na emocje jest bardziej pośredni
(np. Li i inni 2015) niż dysproporcji w strukturze Ja. Łączenie
wprost ze sobą tych dwóch koncepcji było więc w dużej
mierze oparte na przypuszczeniach i to dość ryzykownych,
jak pokazują wyniki zaprezentowanych badań.
Należy także podkreślić ograniczenia tego badania.
Głównym problemem było zastosowanie w badaniu metody, do której nie ma żadnych upublicznionych opracowań,
jaką jest I-E. Mimo, że rzetelność skali po wykluczeniu jednego pytania była dobra, to jednak aby z metody można
było korzystać bez zastrzeżeń, trzeba by było przeprowadzić pełną konfirmacyjną analizę czynnikową (CFA). Istnieje
wprawdzie kompletna metoda do badania lokalizacji kontroli „Delta” (Drwal 1995), jednakże jest ona bardzo wiekowa i nie posiada współczesnej adaptacji i normalizacji,
co sprawia, że wyniki uzyskane na jej podstawie mogłyby
być nierzetelne. Ponadto jest też inne polskie opracowanie
metody I-E, którego autorem jest J. Tobacyk (1978, 1992)
i które było skonstruowane na potrzeby badań studentów
w okresie lat 70., 80. i 90. Niestety, nie zostało ono upublicznione. Wskazuje to na poważny problem braku kompletnej polskiej metody do badania umiejscowienia kontroli. Z drugiej strony tworzy to atrakcyjne pole do działań
dla psychologów, którzy szukają nowych działek dla swoich
dociekań.
Innym problemem jest to, że przebadano wyłącznie
studentów, więc należy być ostrożnym z generalizacją wyników na ogół populacji. Ponadto problematyczny jest fakt,
że tylko połowa badanych wykonała metodę internetową
i było to zjawisko niezależne od tego, od którego badacza
dana osoba otrzymała kwestionariusze. Może to świadczyć o jakiejś ważnej cesze tych, którzy metodę DRP zrobili,
i która to cecha może też się przekładać na rozbieżności lub
lokalizację kontroli. Do niekontrolowanych efektów mogło
też dojść w wyniku rozbicia badania na dwie części – komputerową oraz papierową.
Warto z pewnością zajmować się wpływem na jakość
życia i funkcjonowanie człowieka oddzielenia poczucia lokalizacji kontroli oraz rozbieżności między Ja realnym a Ja
idealnym, wątpliwe jest natomiast badanie ich wpływu
łącznego. Oczywiście wyniki mogą być zaburzone ograniczeniami tego badania i ponowne jego przeprowadzenie
z wykorzystaniem kompletnej metody do badania umiejscowienia kontroli oraz na grupie szerszej niż sami studenci
pozwoliłoby na odkrycie nowych efektów lub ostateczne
potwierdzenie tych, które wynikają z tego artykułu.
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Podsumowanie
Rozbieżności w strukturze Ja oraz poczucie lokalizacji kontroli to teorie popularne w świecie psychologii
naukowej. W przedstawionym badaniu próbowano wykazać, że konstrukty te są wzajemnie powiązane, a osoby
o zewnętrznej lokalizacji kontroli przeżywają więcej negatywnych emocji wynikających z rozbieżności, niż te o wewnętrznym ulokowaniu kontroli. W badaniu potwierdziło
się jednakże, że gorsza jakość życia emocjonalnego przypada osobno osobom o dużych rozbieżnościach oraz osobom
o zewnętrznej lokalizacji kontroli. Jest to ważny wniosek
dla terapeutów oraz dla wszystkich, którzy chcą sami udoskonalić swoje życie – aby podnieść jakość swojego życia,
warto doszukiwać się własnych możliwości działania oraz
własnej roli w różnych procesach (zmiana postrzeganej
kontroli na wewnętrzną), a formułując cele, przywiązywać
szczególną wagę do możliwości ich wykonania (przesadne
intencje tworzą nieosiągalny obraz Ja idealnego, a przez to
pogłębiają rozbieżności i negatywne emocje).
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Dawid Mielnik – Adwent - czas radosnego...

Adwent – czas radosnego
czy pokutnego oczekiwania
na przyjście Chrystusa?
Advent - the time of cheerful
or penitential awaiting for Christ’s coming?

Głównym celem niniejszego opracowania jest udzielenie
odpowiedzi na problem postawiony w tytule artykułu – jak we
współczesnej teologii Kościoła obrządku łacińskiego rozumiany
jest pierwszy okres roku liturgicznego? Czy jest to czas radosnego
czy pokutnego oczekiwania na przyjście Chrystusa? Autor dochodzi do rozwiązania postawionego problemu badawczego przez
analizę etymologii kluczowego słowa, rozumienia Adwentu w poszczególnych okresach historycznych oraz prezentowanej przez
współczesnych teologów interpretacji teologicznej pierwszego
okresu roku liturgicznego. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że współcześnie akcent położony jest na
radosnym charakterze Adwentu, mimo wielowiekowej tradycji
podkreślającej pokutny wymiar tego okresu liturgicznego.

The main purpose of this paper is to solve the problem mentioned in the paper’s title: how do we understood the first part of
the liturgical year? Is Advent the time of cheerful or penitential
waiting for Christ’s coming? The Author finds the solution of this
problem thanks to the etymology analysis of the keyword, understanding of Advent in different historical periods and the interpretation of Advent presented by modern theologians. According to
this analysis, Advent is currently more understood as a cheerful
time of waiting for Christ’s coming, than a penitential period.
Keywords: Advent, liturgical year, fasting, atonement.

ABSTRACT

STRESZCZENIE

Dawid Mielnik, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Słowa kluczowe: Adwent, rok liturgiczny, post, pokuta.

Wstęp
Adwent wydaje się być najtrudniejszy spośród okresów
liturgicznych Kościoła katolickiego do właściwego zinterpretowania. Z jednej strony kościelne symbole i celebracje, jak
np. fioletowa barwa szat mszalnych, zwyczaj opuszczania
śpiewu „Gloria in excelsis Deo” czy treść części perykop biblijnych przeznaczonych na Adwent, które przenoszą wiernych do wydarzeń paruzyjnych, zdają się sugerować pokutny charakter tego czasu. Niemniej jednak z drugiej strony
znajdują się elementy nakazujące doszukiwać się w pierwszym okresie roku liturgicznego charakteru weselnego. Będzie to np. mówienie w kazaniach o Adwencie jako czasie
radosnego przygotowania do uroczystości Bożego Narodzenia, biała barwa szat mszalnych podczas mszy roratnych,
odśpiewywanie podczas tych celebracji hymnu „Gloria in
excelsis Deo” czy brak przepisów przypisujących na Adwent
post ilościowy1. Nastawienie wiernych też idzie w kierunJeszcze nie tak dawno temu było zalecenie poszczenia w wigilię
uroczystości Bożego Narodzenia, ale ta praktyka została uznana za
fakultatywną. W tradycji liturgicznej Kościoła prawosławnego znany jest

1

ku rozumienia tego okresu jako radosnego oczekiwania na
przyjście Chrystusa. Owa niejednoznaczność w interpretacji
Adwentu powoduje, że dla części osób jest to czas postanowień pokutnych, a dla innych zwykłe przygotowanie do
świąt zawierające po części już w sobie weselny charakter
Bożego Narodzenia.
Niniejsze opracowanie stawia sobie za cel próbę ustalenia właściwego rozumienia pierwszego okresu roku liturgicznego, a zatem odpowiedź na pytanie, czy Adwent jest
czasem radosnego czy pokutnego oczekiwania na przyjście
Zbawiciela. Żeby osiągnąć zamierzony cel, zostanie krótko
zarysowana etymologia kluczowego terminu, pojawienie
się i historyczny rozwój instytucji przygotowawczej do świąt
bożonarodzeniowych oraz współczesna teologia pierwszego okresu roku liturgicznego.
Podanie etymologii Adwentu umożliwi właściwe odczytanie samego terminu, jego historycznych uwarunkowań, a więc, co za tym idzie, i rozumienia tego słowa przez
pierwszych chrześcijan. Bliższe przyjrzenie się zmianom historycznym w interpretacji omawianego okresu liturgicznepost przed Bożym Narodzeniem. Jest to tzw. post filipowy zaliczany do
jednego z czterech postów wielodniowych (zob.: Olszewski 1986: 80).
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go da możliwość odczytania warunków, które wpływały na
rozumienie Adwentu w taki, a nie inny sposób. Istnieje spore
prawdopodobieństwo, że to właśnie owe historyczne zmiany wpłynęły ostatecznie na to, że dzisiaj na pierwszy okres
roku liturgicznego patrzy się z dwóch różnych perspektyw.
Na koniec będzie miała miejsce analiza Adwentu pod kątem
współczesnej teologii, co umożliwi pokazanie, jak dzisiejsi
teologowie odczytują analizowany okres liturgiczny.

Etymologia
Polskie słowo „adwent” wywodzi się od łac. adventus
oznaczającego przyjście (Sroka 2013: 227). Ten termin jest
tłumaczeniem greckiego wyrazu parusia, który posiada
dwa główne znaczenia: obecność oraz przybycie. Podane
źródłosłowy wykorzystywano zarówno w sferze świeckiej,
jak i religijnej. W języku politycznym były używane do określenia przybycia monarchy albo wysokiej rangi urzędnika
(Nowak 2002: 166). W sferze kultowej oznaczały przyjście
bóstwa (Charytański 1966: 261).
W terminologii chrześcijańskiej słowo adwent było
pierwotnie używane na określenie faktu przyjścia Zbawiciela na świat oraz pamiątkę tego wydarzenia (Krakowiak
2006: 9). W ten sposób nawiązywano po części do pogańskiej idei przybycia bóstwa do ludu. Dopiero z czasem zaczęto tym terminem określać przygotowanie do liturgicznego wspomnienia narodzin Syna Bożego. Innymi określeniami adwentu są wyrażenia ante natale Domini (łac. przed
narodzinami Pańskimi) oraz adventus Domini (łac. przyjście
Pańskie) (Nadolski 1991: 109).

Historia
Początkowo chrześcijanie świętowali Boże Narodzenie
bez specjalnego wprowadzenia w teologię tej uroczystości.
Dopiero z czasem zrodziła się potrzeba utworzenia okresu
przygotowawczego. Najstarszą wzmiankę o jakiejś formie
przygotowania przed wspomnieniem przyjścia Jezusa na
świat odnaleźć można w „Liber Officiorum” św. Hilarego
z Poitiers (Starowieyski 2009: 7), dziele pochodzącym z połowy IV wieku. Biskup pisze w nim o praktyce postu przed
kościelną uroczystością. Miejscem powstania tego okresu
liturgicznego była Galia i Hiszpania (Miazek 1999: 147).
Wielką rolę w kształtowaniu się Adwentu odegrała
praktyka udzielania chrztu świętego na Boże Narodzenie.
Na podstawie analogi z rolą, jaką odgrywał Wielki Post
w odniesieniu do liturgicznego wspomnienia zmartwychwstania Chrystusa, zaczęto traktować czas poprzedzający
48

przyjście Zbawiciela na świat jako okres katechumenatu
(Nadolski 2006: 50). W takim rozumieniu Adwent miał
zatem służyć dobremu przygotowaniu katechumenów do
przyjęcia sakramentów inicjacji chrześcijańskiej2.
Konsekwentnie ten okres liturgiczny musiał nabrać
charakteru pokutnego i rzeczywiście tak się stało. Zachowały się liczne świadectwa potwierdzające praktyki postne. Długość ich trwania oraz zakres zależały od środowiska
kościelnego. Częstym zwyczajem było poszczenie trzy dni
na tydzień. O tej tradycji wspomina Perpetuus oraz Grzegorz z Tours (Nadolski 1991: 110). Do dwóch tradycyjnie
przyjmowanych dni postnych, tzn. środy i piątku, dołączano
jeszcze poniedziałek3.
Znaczne rozbieżności powstały w zakresie czasu trwania Adwentu, a co za tym idzie także okresu pokutnego.
Kształtowanie się tego okresu liturgicznego na wzór Wielkiego Postu powodowało uformowanie się czasu czterdziestu dni przygotowania. Z tego powodu, aby otrzymać ową
symboliczną liczbę należało rozpocząć post 14 XI (28 XI
według kalendarza juliańskiego). Ponieważ tego dnia przypadało liturgiczne wspomnienie św. Filipa, stąd praktyki postne nazywano postem św. Filipa. Gdzieniegdzie poszczono
od 11 XI do 6 I. Ten zwyczaj wiązał się ze wspominaniem
Narodzenia Pańskiego w styczniu. Symboliczne czterdzieści
dni otrzymywano wskutek wyłączania z rachuby niedziel
i sobót (Sorboni 2001: 28)4.
Inny charakter Adwent przybrał natomiast w tradycji
Kościoła rzymskiego, gdzie był traktowany jako przygotowanie do świąt bez praktyk pokutnych. Poważne zmiany
w liturgii tego okresu wprowadził dopiero pontyfikat Grzegorza Wielkiego5. Przed reformami z końca VI wieku przygotowywano się do wspomnienia narodzin Chrystusa przez
dwie różne instytucje – suche dni grudniowe oraz Adwent
(Brodziak 2002: 36). To właśnie pierwsza z nich wiązała się
z postem i praktykami pokutnymi, które były jednak ograniczone. Na synodzie w 595 roku z jednej strony nastąpiło połączenie tych dwóch instytucji tak, że suche dni grudniowe
stały się częścią Adwentu, a z drugiej miała miejsce zmiana
długości okresu przygotowawczego. Czas poprzedzający
liturgiczne wspomnienie pierwszego przyjścia Zbawiciela
na świat został skrócony z sześciu do czterech niedziel6.
Początkowo trzech sakramentów inicjacji chrześcijańskiej udzielano razem. Praktyka ta została po dziś dzień zachowana w tradycji Kościołów
wschodnich.
3
Zwyczaj postu w środy i piątki jest praktyką sięgającą samych początków
Kościoła. Już powstałe w I wieku Didache wspomina o postach w tych
właśnie dniach (VIII; 1).
4
Po dziś dzień w tradycji Kościoła łacińskiego niedziele nie są uwzględniane przy rachubie czasu Wielkiego Postu. Z tego powodu od Środy Popielcowej do Wielkiej Soboty jest dokładnie 40 dni pokuty wielkopostnej.
5
Pontyfikat tego papieża przypada na lata 590-604.
6
Należy jednak nadmienić, że według Bergaminiego pod koniec VII wieku
Adwent trwał w Rzymie pięć tygodni (zob.: Bergamini 2004: 131).
2
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Ta cyfra miała wyobrażać oczekiwanie świata na nadejście
obiecanego Mesjasza (Gueranger 1927: 38)7. Natomiast
wskutek połączenia dwóch wspomnianych instytucji pokutny charakter suchych dni grudniowych przeszedł po części
na Adwent. Ten słabo jeszcze zauważalny odcień będzie się
stopniowo rozwijał w późnym średniowieczu.
Chociaż w X wieku wskutek oczekiwania bliskiego końca świata8 nasilił się wymiar pokutny, który dotknął również
pierwszy okres roku liturgicznego, to jednak na dużo dalej
idące zmiany trzeba będzie czekać jeszcze ponad dwieście
lat. Właśnie w XII wieku z powodu silnego oddziaływania
liturgii galijskiej na rzymską (Nadolski 1991: 110-111) miała miejsce reorientacja akcentu dotycząca oczekiwanego
przyjścia Chrystusa – bardziej zaczęto podkreślać wymiar
eschatologicznego przybycia Zbawcy. Przyjęto ponadto niektóre zwyczaje liturgiczne rytu galijskiego, jak np. opuszczanie „Gloria in excelsis Deo” podczas Mszy. Zatrzymano jednak praktykę śpiewu Alleluja przed proklamacją Ewangelii
(Nadolski 2006: 51).
Innocenty III9, który dążył do ujednolicenia barw stosowanych podczas Eucharystii, na Adwent przypisuje czarny
kolor symbolizujący żałobę10. Oto jego słowa: „Kościół ubiera się w szaty czarne w dni smutku i pokuty za grzechy, oraz
w nabożeństwach za zmarłych; tj. od Adwentu aż do wigilii
narodzenia Zbawcy i od siedemdziesiątnicy11 aż do Wielkiej
Soboty” (Nowowiejski 1902: 95). Tego rodzaju reforma spowodowała, że pierwszy okres roku liturgicznego przybrał
nawet charakter żałobny. W tym czasie miał także miejsce
zwyczaj odśpiewywania sekwencji „Dies irae”12.
Taki wymiar Adwentu nie został zmieniony nawet
w epoce Soboru Trydenckiego. Pierwszy okres roku liturgicznego uznano nawet obok Wielkiego Postu za czas zakazany, czyli taki, podczas którego nie wolno było m.in. zawierać związków małżeńskich (Brodziak 2002: 39). Na czas
Adwentu wyznaczono trzy dni postne: środę, piątek oraz
poniedziałek13. Post miał dotyczyć nie tylko potraw mięsnych, ale również wina, piwa, tłuszczu i sera. Zabraniano
Według rachuby dostępnej w księgach ST Bóg miał stworzyć świat ok.
4 tys. lat przed narodzinami Zbawiciela. Cztery kolejne niedziele miały
symbolizować właśnie okres owych 4 tys. lat.
8
Prawdopodobnie wiązało się to w znacznej mierze z perspektywą roku
1000, który bardzo łatwo mógł zostać odczytany jako apokaliptyczne milenium (por.: Ap 20).
9
Pontyfikat tego papieża przypada na lata 1198-1216.
10
Zestawienie kolorów szat liturgicznych używanych w różnych państwach Europy w okresie przedtrydenckim podczas Adwentu można
odnaleźć w: (Żarnowiecki 1902: 12-13). Według tego wykazu najczęściej
używanym kolorem była barwa fioletowa i czarna. Czerwona pojawiała
się bardzo rzadko.
11
Jest to określenie trzeciej niedzieli przed Środą Popielcową rozpoczynającej okres tzw. Przedpościa.
12
Odmawianie podczas Adwentu sekwencji, która była normalnie przeznaczona na mszę pogrzebową, jeszcze bardziej potwierdza pokutny charakter pierwszego okresu roku liturgicznego w prezentowanym czasie.
13
W części regionów poszczono w soboty zamiast w poniedziałki.
7

również bawić się i podróżować (Brodziak 2002: 40).
Pokutny i postny charakter pierwszego okresu roku
liturgicznego został utrzymany jeszcze w dwudziestym stuleciu14. Na początku XX wieku Paliński napisał w jednym
ze swoich dzieł: „Post ten [w środy i piątki adwentowe]
obowiązuje każdego wiernego chrześcijanina katolika pod
ciężkim grzechem” (Paliński 2011: 115). Powaga groźby wyraźnie pokazuje ścisłe związanie pokuty z Adwentem. Piszący pięćdziesiąt lat wcześniej Łunkiewicz przyrówna nawet
pokutę adwentową do umartwień podczas Wielkiego Postu
(Łunkiewicz 1854: 13).
Niedługo przed II Soborem Watykańskim papież Pius
XII w encyklice „Mediator Dei” także opowiedział się za
pokutnym charakterem pierwszego okresu roku liturgicznego15. Ze względu na wielkie znaczenie tekstu zostanie on
przytoczony w całości.
„W czasie świętego adwentu liturgia budzi w nas
świadomość grzechów, których nędznie dopuściliśmy się,
i upomina nas, abyśmy okiełznawszy pożądliwości i posługując się dobrowolnym umiarkowaniem ciała, skupili się
w pobożnym rozmyślaniu i przejęli się żywym pragnieniem
powrotu do Boga, który sam jeden może nas uwolnić swą
łaską od zmazy występków i od żałosnych nieszczęść, które
za nami idą” (Pius XII 1948: 87).
Zdecydowana zmiana charakteru Adwentu dokonała
się w związku z reformami liturgicznymi zapoczątkowanymi
przez II Sobór Watykański. Dzisiaj według „Ogólnych norm
roku liturgicznego i kalendarza” okres przygotowania do
uroczystości Bożego Narodzenia ma podwójne ukierunkowanie – na wspomnienie historycznego przyjścia Zbawiciela
na świat oraz Jego powtórne przybycie przy końcu czasów16.

Teologia
Według opinii Łunkiewicza Adwent jest początkiem
roku liturgicznego, ponieważ właśnie od tej epoki zaczęła
się w sposób najpełniejszy spełniać tajemnica zbawienia
człowieka (Łunkiewicz 1854: 14)17. Bez przyjścia Jezusa na
świat, a wcześniej bez przygotowania tego wydarzenia, nie
zostałaby złożona odkupieńcza ofiara krzyżowa. Eschatycz14
Warto zauważyć, że Kunzler mimo wszystko uważa, że post adwentowy
miał wydźwięk bardziej zewnętrzny niż wewnętrzny, (zob.: Kunzler 1999:
666).
15
Warto jednak zauważyć, że Nowowiejski dopatruje się w adwentowych
mszach niedzielnych cechy radosnego oczekiwania na przyjście Chrystusa
(zob.: Nowowiejski 1993: 594).
16
(Zob.: Ogólne normy roku liturgicznego i kalendarza: 39). Ta zmiana
charakteru pierwszego okresu roku liturgicznego nie dokonała się natychmiastowo. Jeszcze niedługo po soborze Schenk napisze: „Adwent ma do
dziś pochodzący z Galii charakter pokuty” (zob.: Schenk 1967: 436).
17
Krótką dyskusję na temat kończenia bądź rozpoczynania roku liturgicznego od Adwentu można odnaleźć w: (Charytański 1966: 264-265).
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ny wymiar Adwentu znacząco utrudniałby dopatrywanie
się w tym okresie początku roku liturgicznego18, ale dzięki
przekierowaniu, wskutek ostatnich reform, Adwent wyraźniej nabrał cech przygotowania do uroczystości Bożego Narodzenia. Taka interpretacja nie utrudnia już dopatrywania
się w nim początku roku liturgicznego.
We współczesnym patrzeniu na Adwent bardzo mocno
podkreśla się jego podwójną rolę. Z jednej strony ten czas
ma przygotować chrześcijan do świąt bożonarodzeniowych,
a z drugiej do paruzji, która może nadejść w każdej chwili.
Właśnie te dwa aspekty powodują, że współcześnie w Adwencie wyróżnia się dwie główne części (Pieńkowski 2002:
149). Pierwsza trwa do 16 grudnia włącznie i zarysowuje
przez wiernymi perspektywę eschatyczną. Druga natomiast
rozciąga się na czas od 17 do 24 grudnia i jest przeznaczona na bezpośrednie przygotowanie do uroczystości Bożego
Narodzenia (Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego:
98)19. Owo rozróżnienie jest także dobrze widziane w prefacjach przeznaczonych na poszczególne podokresy. W pierwszej prefacji adwentowej jest mowa o ponownym przyjściu
Pana w blasku swej chwały, a w drugiej – o przygotowaniu
się z radością na święta Jego Narodzenia20.
Ewangelie przeznaczone na poszczególne niedziele
Adwentu w różnych cyklach czytań tylko częściowo oddają
atmosferę owych dwóch podokresów21. Jedynie perykopy
ewangeliczne przeznaczone na pierwszy dzień Adwentu
mówią bardzo wyraźnie o perspektywie eschatologicznej22. Na drugą i trzecią niedzielę tego okresu liturgicznego
wyznaczone są teksty prezentujące postać Jana Chrzciciela, osoby, która wskazała obiecanego mesjasza23. Bardziej
akcentują zatem aspekt przygotowania do uroczystości
Bożego Narodzenia. Ewangelie z czwartej niedzieli Adwentu skupiają się już na Maryi i wydarzeniach bezpośrednio
poprzedzających przyjście na świat Chrystusa24.
Z kolei pierwsze czytania eksponują przede wszystkim
postać Izajasza25, ponieważ większość tekstów wziętych
18
Powtórne przyjście Chrystusa w chwale stanowi ostatni etap historii
zbawienia, stąd w przypadku podkreślania eschatycznego wymiaru Adwentu bardziej zasadne byłoby uznanie go za ostatni okres roku liturgicznego.
19
Warto nadmienić, że ten podział ma swoje korzenie już w IV wieku,
kiedy to na synodzie w Saragossie zażądano uczęszczania do kościoła od
17 grudnia do uroczystości (zob.: Nadolski 1991: 109-110).
20
Pierwszą prefację adwentową odmawia się w okresie od pierwszej niedzieli Adwentu do 16 grudnia, a drugą od 17 do 24. Dobór prefacji odzwierciedla zatem podwójny charakter początku roku liturgicznego.
21
W niniejszym opracowaniu analizie zostały poddane tylko pierwsze czytania i Ewangelie niedziel adwentowych.
22
Mt 24,37-44 (cykl A), Mk 13,33-37 (cykl B), Łk 21,25-28.34-36 (cykl C).
23
Druga niedziela: Mt 3,1-12 (cykl A), Mk 1,1-8 (cykl B), Łk 3,1-6 (cykl C).
Trzecia niedziela: Mt 11,2-11 (cykl A), J 1,6-8.19-28 (cykl B), Łk 3, 10-18
(cykl C).
24
Mt 1,18-24 (cykl A), Łk 1,26-38 (cykl B), Łk 1,39-45 (cykl C).
25
Stąd niekiedy mówi się o trzech wielkich postaciach Adwentu: Izajaszu,
Maryi i Janie Chrzcicielu, (zob.: Stabińska 2000: 7-14).
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jest z jego księgi26. Ze względu na możliwość odczytywania
eschatologii zarysowanej w wielu perykopach Iz na dwa
sposoby, trudno jednoznacznie stwierdzić, czy te teksty
mają odnosić się do końca czasów czy do początku ery mesjańskiej. Co za tym idzie, trudno jest stwierdzić, czy dana
perykopa bardziej akcentuje wymiar eschatyczny czy bożonarodzeniowy27.
Podwójny wymiar Adwentu, wyraźnie akcentowany we
współczesnych opracowaniach, ma zatem na celu przygotowanie wiernych do dwóch wydarzeń – świąt Bożego Narodzenia oraz powtórnego przyjścia Chrystusa. Stąd wypływa
podwójny charakter pierwszego okresu roku liturgicznego
(Schwikart 2002: 15). Z jednej strony Adwent ma wymiar
radosny, ponieważ kreśli przed chrześcijanami perspektywę
wspomnienia pierwszego zejścia Zbawiciela na świat, które dokonało się w atmosferze weselnym28. Z drugiej strony
zawiera w sobie aspekt pokutny ze względu na mający nastąpić przy końcu czasów Sąd Boży.
W pierwszej kolejności Adwent powinien przygotowywać do liturgicznego wspomnienia pierwszego przyjścia
Zbawiciela na świat, ponieważ to wydarzenie dokonało się
chronologicznie wcześniej. Ze względów duszpasterskich
ten porządek został jednak zmieniony (Brodziak 2002: 42).
Dzięki tej modyfikacji drugi podokres Adwentu, tj. czas od
17 do 24 grudnia, bezpośrednio przygotowuje wiernych do
okresu Bożego Narodzenia, tworząc z nim w sposób naturalny logiczną całość. Z kolei pierwszy podokres Adwentu
w jakiś sposób współgra z Uroczystością Chrystusa Króla
Wszechświata, która przypada na koniec roku liturgicznego.
Należy jednak pamiętać, że w liturgii różnica pomiędzy
tymi dwoma porządkami (wspomnienie narodzin Chrystusa i Jego powtórne przyjście) nie jest taka wielka. Chociaż
pierwsze z przywołanych wydarzeń należy do przeszłości, to
jednak dzięki liturgicznej anamnezie staje się aktualne w teraźniejszości. Z kolei drugie jest już w jakiś sposób obecne
we Mszy Świętej29. W tej perspektywie, jak zauważył Jankowski, Adwent Chrystusa jawi się jako tak naprawdę jeden
(Jankowski 1993: 19).
26
Na dwanaście perykop siedem pochodzi z Iz. Pozostałe czytania zaczerpnięte są z 2Sm, Jr, Ba, Mi, i So.
27
Należy jednak zauważyć, że czytania z czwartej niedzieli Adwentu odnoszą się bardzo wyraźnie do Narodzin Zbawiciela – Iz 7,10-14 (cykl A),
fragmenty 2 Sm 7 (cykl B), Mi 5,1-4a (cykl C).
28
Przykładem może być hymn aniołów i reakcja pasterzy na widok narodzonego Jezusa (zob.: Łk 2,8-20).
29
Bardzo znamienne są słowa wypowiadane przez kapłana w anaforze
przeznaczonej podczas celebracji Boskiej Liturgii św. Jana Złotoustego,
w której padają słowa: „Wspominając więc to zbawcze polecenie oraz
wszystko, co się dla nas dokonało: krzyż, grób, po trzech dniach zmartwychwstanie, wniebowstąpienie, zasiadanie po prawicy Ojca oraz powtórne i chwalebne przyjście”, (zob.: Boska Liturgia św. Jana Złotoustego.
Wydanie dwujęzyczne. Wersja z transkrypcją polską tekstu słowiańskiego
2005: 19).
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Problemem, który wymaga jeszcze głębszej analizy,
jest kwestia barwy liturgicznej w pierwszym okresie roku
liturgicznego. Obecnie na Adwent, podobnie jak i na czas
Wielkiego Postu, jest przypisany kolor fioletowy. Przeważnie dostrzega się w tej barwie symbol pokuty, umartwienia
oraz postu. Jeżeli poprzestałoby się na tej symbolice, trzeba
mieć świadomość jej nieadekwatności do współczesnego
rozumienia pierwszego okresu roku liturgicznego jako czasu
radosnego oczekiwania na przyjście Zbawiciela.
Skrok idzie w kierunku interpretowania adwentowego fioletu jako barwy wyrażającej w tym konkretnym
przypadku nadzieję i radość, a nie smutek i pokorę (Skrok
2013: 353). Odnosi się jednak wrażenie, że tego rodzaju
interpretacja jest dostosowaniem symboliki do przyjętej
uprzednio tezy o radosnym charakterze Adwentu. Wesele
jest bowiem wyrażane w liturgii rzymskiej kolorem białym
oraz uroczystym. Używanie fioletu w pierwszym okresie
roku liturgicznego jest w znacznej mierze uwarunkowane
przejęciem zwyczaju z tradycji przedsoborowej, która akcentowała pokutny charakter przygotowania do uroczystości Bożego Narodzenia.
Zwyczaj opuszczania hymnu „Gloria in excelsis Deo”
podczas Mszy celebrowanej w czasie Adwentu, jak już zauważono, był spowodowany wpływem tradycji galijskiej.
Radosny wydźwięk wspomnianego hymnu sugeruje, że
jego nieodśpiewywanie wskazuje na pokutny charakter
pierwszego okresu roku liturgicznego. Tłumacząc przywołany zwyczaj, niektórzy odwołują się do nadawania tej pieśni nowego wydźwięku podczas świąt Bożego Narodzenia
(Matino 2009: 15). Hymn „Gloria in excelsis Deo” dlatego
nie jest odśpiewywany, ponieważ ma mocniej wybrzmieć
w dniu liturgicznego wspomnienia przyjścia Jezusa na
świat30. Chociaż takie tłumaczenie jest uzasadnione, to
jednak nie można wykluczyć, że z historycznego punktu
widzenia opuszczanie hymnu „Gloria” było spowodowane
pokutnym charakterem Adwentu.

Podsumowanie
W świetle przeprowadzonych badań, na pytanie, czy
Adwent jest czasem radosnego czy pokutnego oczekiwania na przyjście Zbawiciela, należy odpowiedzieć, że dzisiaj
w Kościele katolickim obrządku łacińskiego pierwszy okres
roku liturgicznego jest czasem radosnego przygotowania do
30
Tego rodzaju interpretacja jest o tyle przekonująca, że według przekazu
ewangelicznego pierwsze słowa tego hymnu rzeczywiście zostały wyśpiewane w dniu narodzin Syna Bożego (zob.: Łk 2,8-14). Skoro Adwent jest
traktowany jako okres przygotowujący do wspomnienia przyjścia Pana
na ziemię, opuszczenie hymnu „Gloria in excelsis Deo” w tym czasie jest
uzasadnione.

uroczystości Bożego Narodzenia. Wiele zwyczajów mszalnych przemawiających przeciwko takiemu odczytywaniu
Adwentu jest uwarunkowanych historycznym rozwojem
tej instytucji. Dzisiejszy radosny charakter pierwszego
okresu roku liturgicznego wydaje się być niczym innym jak
powrotem do pierwotnej interpretacji Adwentu w Kościele
rzymskim.
W dalszych perspektywach badawczych warto byłoby
zająć się analizą powodów, które ostatecznie zadecydowały o tak radykalnej zmianie rozumienia pierwszego okresu
roku liturgicznego. Czy był to wynik obecnego w czasach II
Soboru Watykańskiego postulatu powrotu do pierwotnego
chrześcijaństwa, czy może raczej ta decyzja wynikała z racji
duszpasterskich i była spowodowana chęcią ograniczenia
dość uciążliwych praktyk postnych. Wreszcie wartościowe
byłoby spojrzenie na całość zmian dokonanych w perspektywie całego roku liturgicznego pod aspektem redukcji dni
pokutnych. Przewartościowanie specyfiki Adwentu jest bowiem tylko jednym z elementów dość złożonego procesu
uwypuklania bardziej radosnego charakteru konfesji katolickiej w teologii posoborowej. Innymi komponentami tego
procesu są choćby: znacząca redukcja wymagań wielkopostnych, drastyczne skrócenie czasu tzw. postu eucharystycznego, odebranie środzie charakteru postnego czy zniesienie
tzw. suchych dni oraz przedpościa. Przeprowadzenie integralnych badań w tym zakresie pozwoliłoby na precyzyjniejsze odczytanie zmian, których dokonano w odniesieniu
do rozumienia Adwentu w teologii przed- i posoborowej.
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Przemysław Zieliński – „Project Finance” jako...

„Project Finance” jako alternatywna metoda
finansowania inwestycji infrastrukturalnych
w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego
Project Finance as an alternative source of financing
infrastructure investments in public-private partnership

W toku upowszechniania się partnerstwa między sektorem
publicznym a prywatnym w realizacji inwestycji, które dotychczas
były domeną sektora publicznego, popularność zyskują alternatywne metody finansowania. Jedną z nich jest Project Finance,
zakładający finansowanie inwestycji za pomocą długu, na którego
pokrycie środki są czerpane z generowanych dochodów. W niniejszym artykule przedstawiona zostanie ogólna koncepcja Project
Finance i uwarunkowania jej zastosowania w partnerstwie publiczno-prywatnym w Polsce.

Thanks to the development of public-private partnerships in
realization of investments which were previously the domain of
the public sector, alternative sources of financing are gaining popularity. One of them is Project Finance, which assumes financing
investments with debts repaid from earned profits. This article
presents the concept of project finance and the conditions of its
use in public-private partnership in Poland.

Słowa kluczowe: Project Finance, partnerstwo publiczno-prywatne, infrastruktura.

Keywords: Project Finance, public-private partnership, infrastructure.

Wstęp
Partnerstwo publiczno-prywatne staje się coraz popularniejszym sposobem realizacji inwestycji publicznych,
w szczególności w obszarze infrastruktury. Praktyka partnerstwa pozwoliła na wypracowanie różnych metod finansowania projektów inwestycyjnych. Jedną z nich jest koncepcja Project Finance.
Niniejszy artykuł ma charakter poglądowy. Jego celem
jest przybliżenie uwarunkowań zastosowania koncepcji Project Finance w finansowaniu inwestycji infrastrukturalnych
z zakresu użyteczności publicznej w ramach partnerstwa
publiczno-prywatnego. Cel zostanie zrealizowany poprzez
egzegezę aktów prawnych regulujących przedmiot partnerstwa oraz syntezę poglądów literaturowych w analizowanym zakresie.

Podstawy prawne partnerstwa
publiczno-prywatnego
Mając na uwadze dynamiczny rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Komisja Europejska podjęła próbę uregulowania

ABSTRACT

STRESZCZENIE

Przemysław Zieliński, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Studenckie Koło Naukowe „Koncept”

tej kwestii na poziomie ponadnarodowym. Dotychczas nie
udało się stworzyć jednolitych przepisów, które pozwalałyby na jednoznaczne odróżnienie partnerstwa publiczno-prywatnego od tradycyjnej koncesji na roboty budowlane
lub usługi albo zamówienia publicznego. Instytucje Unii
Europejskiej wydały jednak wiele aktów tzw. prawa miękkiego, zawierających w szczególności stanowiska, instrukcje
oraz wytyczne (Marcinkiewicz 2014). Do najważniejszych
z nich należą:
• Wytyczne dotyczące udanego partnerstwa publiczno-prywatnego (Komisja Europejska 2003);
• „Zielona Księga Partnerstw Publiczno-Prywatnych
i prawa wspólnotowego w zakresie zamówień publicznych i koncesji” (COM 2004);
• Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego,
Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów w sprawie partnerstw
publiczno-prywatnych oraz prawa wspólnotowego
dotyczącego zamówień publicznych z dnia 15 listopada 2005 roku;
• Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie partnerstw publiczno-prywatnych oraz prawa wspólnotowego w zakresie zamówień publicznych i koncesji
(20062043 (INI)) z dnia 26 października 2006 roku;
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• Komunikat wyjaśniający Komisji Europejskiej w sprawie stosowania prawa wspólnotowego dotyczącego
zamówień publicznych i koncesji w odniesieniu do
zinstytucjonalizowanych partnerstw publiczno-prywatnych z dnia 5 lutego 2008 roku;
• Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów z dnia 19
listopada 2009 roku w sprawie zwiększenia znaczenia
partnerstw publiczno-prywatnych.

wy o partnerstwie publiczno- prywatnym mają w stosunku
do tych aktów charakter materialnoprawny, ustanawiając
jedynie przesłanki, które decydują o wyborze konkretnej
procedury oraz, w bardzo ograniczonym zakresie, tryb wyboru, w którym nie mają zastosowania pozostałe ustawy
(Skoczyński 2011).

Regulacje te mają jednak charakter niewiążący, a stosowanie ich wynika z pozycji podmiotów, które je wydały,
jednakże pomimo braku bezpośredniego unormowania
partnerstwa publiczno-prywatnego na poziomie paneuropejskim, do obiegu prawnego krajów Unii Europejskiej
trafiły dyrektywy, które pośrednio oddziałują na ten obszar.
Należą do nich w szczególności:
• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie
udzielania koncesji;
• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie zamówień publicznych uchylająca dyrektywę
2004/18/WE;
• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie
udzielania zamówień przez podmioty działające
w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę
2004/17/UE.

Jak już wcześniej wspomniano w prawodawstwie europejskim nie wypracowano dotychczas jednolitej, powszechnie
akceptowalnej definicji partnerstwa publiczno-prywatnego.
Na gruncie polskiego prawodawstwa przedmiot partnerstwa
publiczno-prywatnego został określony w artykule 1 ustęp 2
ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Zgodnie z nim,
koncepcja ta opiera się na wspólnej realizacji przedsięwzięcia
opartego na podziale zadań i ryzyk pomiędzy sektorem publicznym a podmiotem prywatnym.
Kluczowe dla wyjścia do dalszych rozważań jest zdefiniowanie podmiotu publicznego oraz partnera prywatnego.
Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym nie wprowadza
enumeratywnego katalogu podmiotów wchodzących w skład
sektora publicznego. Zgodnie z zapisami ustawy katalog tych
podmiotów należy rozpatrywać w trzech kategoriach. Pierwszą z nich określa artykuł 2 punkt 1 litera a, zgodnie z którą
do podmiotów publicznych zaliczamy jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku o finansach publicznych. W artykule 9 ustawy o finansach
publicznych znajduje się enumeratywny katalog tych jednostek. Kolejną kategorią, zgodnie z artykułem 2 punkt 1 litera b ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, są osoby
prawne utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb
o charakterze powszechnym, które jednostki sektora finansów
publicznych określone w literze a finansują w ponad 50% lub
posiadają w nich większościowy pakiet jednostek udziałowych
lub mają prawo do powoływania większości składu osobowego organów zarządzających i nadzorczych lub sprawują nad
nimi nadzór. Podane kryteria sugerują, że do tych form należą
w szczególności komunalne spółki kapitałowe. Ostatnią, określoną w artykule 2 punkt 1 litera c ustawy są związki wcześniej
wymienionych podmiotów.
Znacznie bardziej problematyczną kwestią jest definicja
partnera prywatnego. Zgodnie z artykułem 2 punkt 2 jest to
przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny. Polskie prawodawstwo wypracowało dotychczas wiele definicji przedsiębiorcy, jednakże ustawa nie precyzuje, do której z nich należy
się odnieść, a w doktrynie panuje opinia, że najbardziej uzasadniony byłby wybór definicji zawartej w artykule 4 ustęp

Na gruncie prawa polskiego pierwszą kompleksową regulacją w tym zakresie była Ustawa z dnia 28 lipca
2005 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym. Jednakże, z uwagi na zawarte w niej restrykcyjne regulacje, na jej
bazie nie udało się zrealizować żadnego projektu partnerstwa publiczno-prywatnego (Skoczyński 2011). W związku
z niepowodzeniem unormowań z 2005 roku, Ministerstwo Gospodarki rozpoczęło prace nad projektem nowej
ustawy. Efektem tych prac jest Ustawa z dnia 19 grudnia
2008 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym, która
w znacznie bardziej elastyczny sposób podchodzi do kwestii
przygotowania przedsięwzięcia i wyboru partnera (Jachowicz 2015). Nie reguluje ona jednak całościowo przedmiotu
partnerstwa, bowiem w kwestiach dotyczących procedur
wyboru partnera prywatnego można znaleźć liczne odesłania do Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych oraz Ustawy z dnia 9 stycznia 2009 roku
o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Przepisy usta54
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1 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności
gospodarczej, zgodnie z którym przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, wykonująca we własnym imieniu
działalność gospodarczą. Przedsiębiorcą zagranicznym byłby
więc przedsiębiorca w rozumieniu artykułu 4 ustęp 1 ustawy
o swobodzie działalności gospodarczej, który zarejestrował
swoją działalność poza granicami Polski (Skoczyński 2011).
Zastosowanie szerokiej definicji przedsiębiorcy uzasadnia również wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 18
czerwca 1991 roku, zgodnie z którym przedsiębiorcą jest każda
jednostka wykonująca działalność gospodarczą niezależnie od
jej formy prawnej i sposobu finansowania (sygn. C 41/90).
Po zdefiniowaniu pojęcia stron partnerstwa publiczno-prywatnego należy zwrócić uwagę na definicję samego
partnerstwa. Niezależnie od podstaw prawnych, w doktrynie
i praktyce partnerstwo bywa definiowane na wiele sposobów,
jednakże we wszystkich definicjach można znaleźć pewne
elementy wspólne. Zasadnicza istota partnerstwa polega na
wspólnym realizowaniu przedsięwzięć opartym na podziale
zadań i ryzyk. Współpraca ta powinna opierać się na powierzaniu każdej ze stron zadań, które ze względu na swoje właściwości wykona ona lepiej niż druga strona. Dzięki takiemu
podejściu partnerzy uzupełniają wzajemnie swoje zasoby, co
przekłada się na efektywność realizowanego przedsięwzięcia
(Cieślak 2014).
Niezwykle istotną rolę odgrywa również podział ryzyk,
gdyż jest on jedną z przesłanek decydujących o wyborze jednej z procedur wyboru partnera prywatnego. Odpowiednie
zidentyfikowanie i podział ryzyka między strony projektu
może mieć znaczny wpływ finansowy na projekt, ponieważ
implikuje redukcję potencjalnych kosztów projektu. Jest to
jednym z powodów, dla których identyfikacja i podział ryzyka powinny być definiowane wielowariantowo już na etapie
inicjacji projektu, a następnie doprecyzowane i szczegółowo
ukształtowane w stosownych umowach (Cieślak 2014). Warto zaznaczyć, że w obecnie obowiązującej ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym zrezygnowano z obligatoryjności
przeprowadzania analiz przedwstępnych projektu przez stronę
publiczną. W doktrynie panuje jednak zgodność, że analizy te
powinny być przeprowadzone co najmniej w zakresie ryzyka:
• związanego z budową, mogącego powodować zmiany kosztów oraz niedotrzymanie terminów związanych z budową, przebudową lub rozbudową obiektu;
• związanego z dostępnością — mającego wpływ na
sposób, jakość lub ilość dostarczanych materiałów
i usług;
• związanego z popytem — mogącego powodować
brak dostatecznego popytu na oferowane usługi.

Należy podkreślić, że przeprowadzenie analiz ryzyka
może okazać się niezbędne do zarówno wyboru trybu wyłonienia partnera prywatnego, jak również oceny ofert.
W toku wykorzystania kapitału prywatnego w realizacji
inwestycji publicznych wykształciły się różne modele partnerstwa publiczno-prywatnego. Z uwagi na ukształtowanie
współpracy można wyróżnić ich trzy podstawowe kategorie. W ramach pierwszej sektor prywatny odpowiada za
projekt, budowę, finansowanie i eksploatację obiektu bez
konieczności przeniesienia jego własności na sektor publiczny. W ramach tej kategorii wyróżnia się modele:
• BOO — build, own, operate, czyli buduj, posiadaj,
eksploatuj;
• BODO — build, own, develop, operate, czyli buduj,
posiadaj, rozwijaj, eksploatuj;
• DBMF — design, build, manage, finance, czyli zaprojektuj, buduj, zarządzaj, finansuj.
W ramach kolejnej kategorii sektor prywatny nabywa
bądź leasinguje istniejące aktywa od podmiotu publicznego, następnie restrukturyzuje, rozwija i użytkuje. Według
tych schematów również nie jest zobowiązany do przeniesienia własności na podmiot publiczny, po wygaśnięciu koncesji. Do tej kategorii zalicza się modele:
• BBO – buy, build, operate, czyli kup, buduj, eksploatuj;
• LDO – leases, develop, operate, czyli leasinguj, rozwijaj, eksploatuj;
• WAA – modernize, czyli modernizuj.
Ostatnia kategoria charakteryzuje się obligatoryjnym
przeniesieniem własności na sektor publiczny po wygaśnięciu koncesji. Wśród niej wyróżnia się:
• BOT – build, operate, transfer, czyli buduj, eksploatuj, przekaż;
• BOOT – build, own, operate, transfer, czyli buduj, posiadaj, eksploatuj, przekaż;
• BROT – build, rent, operate, transfer, czyli buduj, wydzierżaw, eksploatuj, przekaż;
• BLOT – build, leases, operate, transfer, czyli buduj,
leasinguj, eksploatuj, przekaż;
• BTO – build, transfer, operate, czyli buduj, przenieś,
eksploatuj (Jachowicz 2015).
Przy doborze modelu partnerstwa trzeba znaleźć
równowagę między korzyściami dla sektora publicznego
a partnera prywatnego. Jest to jeden z kluczowych czynników powodzenia partnerstwa, szczególnie realizowanego
w ramach Project Finance.
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Konstrukcja Project Finance w partnerstwie
publiczno-prywatnym
W literaturze przedmiotu nie wypracowano dotychczas jednolitej interpretacji terminu Project Finance.
A. Wojewodnik-Filipowska zauważa, że podczas próby
jego zdefiniowania należy mieć na względzie rolę definiującego ją podmiotu. Wynika to z faktu, że jest to koncepcja ewoluująca, mająca szerokie zastosowanie, zarówno
w przedsięwzięciach stricte prywatnych, jak również realizowanych w ramach koncesji na roboty budowlane lub
usługi, tudzież partnerstwa publiczno-prywatnego (Wojewodnik-Filipowska 2008). Istotny jest również brak powszechnie uznawanego odnośnika w języku polskim dla
Project Finance, co może sugerować małą popularność
lub niski stopień znajomości tej techniki finansowania.
Jednakże, zdaniem wielu autorów, posługiwanie się anglojęzyczną nomenklaturą jest uzasadnione.
Project Finance wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych, w związku z tym w rozważaniach nad przedmiotem
tej techniki zasadne wydaje się odniesienie do doktryny
wypracowanej w państwie jej pochodzenia. P. Rigby i J.
Penrose ze Standard & Poor’s Corporation określają Project Finance jako „zestaw porozumień i kontraktów między kredytodawcami, sponsorami i pozostałymi uczestnikami, którzy wspólnie tworzą odpowiednią strukturę
organizacyjną, zaciągającą w ich imieniu dług. Struktura
ta, czyli spółka celowa działa wyłącznie w celu realizacji
jednego projektu, który zarazem jest jedynym źródłem
spłaty zobowiązań” (Rigby, Penrose 2003). Definicja ta
akcentuje znaczenie formalno-prawnych aspektów Project
Finance. Zgodnie z nią, głównym elementem tej koncepcji jest porozumienie uczestników danego projektu, tworzących wspólnie odrębną formę organizacyjno-prawną,
która będąc wyposażona w odpowiednie przymioty (np.
osobowość prawną) zaciąga zobowiązanie, którego spłatą
są generowane przez nią zyski.
Nieco inne aspekty Project Finance przytacza reprezentant doktryny brytyjskiej C. R. Tinsley, według którego jest
to „finansowa struktura, bazująca na przyszłych przepływach pieniężnych z danego projektu jako podstawowym
źródle spłaty, podczas, gdy sam projekt, prawa i powiązania służą jedynie jako zabezpieczenie długu” (Tinslay 2004).
W definicji tej większe znaczenie przypisuje się aspektom
ekonomicznym tego modelu finansowania. Autor podkreśla znaczenie Cash Flow, czyli przepływów pieniężnych jako
głównego źródła finansowania kredytu. Powiązania formalno-prawne między podmiotami mają być jedynie zabezpieczeniem danego projektu.
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Reprezentant polskiej literatury przedmiotu T. Jewartowski definiuje Project Finance jako metodę „finansowania projektów charakteryzującą się tym, że źródłem spłaty zobowiązań zaciągniętych przez spółkę celową są przepływy pieniężne
generowane przez dane przedsięwzięcie” (Jewartowski 2002).
Autor ten podkreśla również, że zabezpieczeniem projektu są
składniki mienia powstałe w wyniku realizacji projektu. Podobną definicję prezentuje M. Kowalczyk, według którego
jest to „metoda finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych
wyodrębnionych ze struktur organizacyjnych inicjatorów projektu, w której podstawowym źródłem spłaty zobowiązań kredytowych jest generowana nadwyżka” (Kowalczyk 2009). Obaj
autorzy podkreślają, że jedynym źródłem spłaty zobowiązań
w projekcie realizowanym w ramach Project Finance jest nadwyżka z zysków, natomiast cały projekt powinien zostać realizowany przez wyodrębnione organizacyjnie podmioty. Sam
Project Finance określa się jako metodę, czy też zasadę finansowania, przez co poglądy te mogą zostać uznane za kompromis miedzy aspektem prawno-organizacyjnym podkreślanym
w doktrynie amerykańskiej a ekonomicznym, na który kładzie
się nacisk w doktrynie brytyjskiej.
Powyższe definicje odnoszące się do klasycznej koncepcji
Project Finance należy skorygować o szczególne uwarunkowania stosowania jej na gruncie partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Szczególnym problemem w tej kwestii są
skomplikowane uregulowania prawne, a także brak wyraźnej
różnicy między zastosowaniem poszczególnych procedur wyboru partnera prywatnego.
Na bazie definicji wypracowanych w poszczególnych doktrynach można wyodrębnić kilka podstawowych cech Project
Finance, które pozwalają w sposób ogólny przedstawić mechanizm tej koncepcji na gruncie partnerstwa publiczno-prywatnego. Należą do nich w szczególności:
• wysoka dźwignia finansowa przedsięwzięcia (wskaźnik długu kosztów), która może wynosić nawet do
90% wydatków inwestycyjnych;
• finansowanie udzielane jest na realizację konkretnego projektu;
• finansowanie jest długotrwałe, co wynika z długiego
horyzontu czasowego projektów;
• splata zobowiązań kredytowych ma prymat wobec
pozostałych zobowiązań spółki celowej;
• brak regresu lub ograniczony regres;
• głównym zabezpieczeniem zobowiązania kredytowego są cesje z umów projektu;
• kredytodawcy przy ocenie projektu biorą pod uwagę
głównie potencjalne przychody a nie majątek kredytobiorcy;
• kredytodawca na bieżąco kontroluje działalność
spółki celowej;
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• z uwagi na przeniesienie znacznej części ryzyka inwestycyjnego na wykonawcę, przy przedsięwzięciu
stosuje się procedurę określoną w ustawie o koncesji
na roboty budowlane lub usługi (Ferek 2015).
Każdy projekt partnerstwa w ramach Project Finance może
posiadać własny, niepowtarzalny charakter, który jest uwarunkowany od specyfiki przedsięwzięcia i jego uczestników.

Uczestnicy Project Finance
w partnerstwie publiczno-prywatnym
Zdefiniowany wcześniej podmiot publiczny i partner
prywatny jest obligatoryjnym elementem każdego stosunku
partnerstwa. Jednakże w kontekście pracy należy również
określić status wszystkich uczestników procesu finansowania Project Finance w ramach tego stosunku.
W klasycznej koncepcji Project Finance za jednego
z podstawowych uczestników procesu inwestycyjnego
uważa się sponsora, który jest głównym inicjatorem, organizatorem i decydentem w projekcie. Na gruncie partnerstwa publiczno-prywatnego głównym decydentem staje
się jednak podmiot publiczny, który z racji swoich właściwości wydaje stosowne koncesje i podpisuje umowy. Jest
on najczęściej również inicjatorem projektu. W tym aspekcie warto zaznaczyć, że w obecnie obowiązującej ustawie
o partnerstwie publiczno-prywatnym, w przeciwieństwie
do regulacji z 2005 roku, nie unormowano kwestii inicjowania partnerstwa przez podmiot prywatny. Brak tych
przepisów nie oznacza jednak, że jest to niedopuszczalne,
jednakże w przypadku zainicjowania przedsięwzięcia przez
przedsiębiorcę prywatnego, decyzja o przystąpieniu do realizacji należy do podmiotu publicznego, który niezależnie
od propozycji przedstawionej przez partnera prywatnego
zobowiązany jest do przeprowadzenia procedury zgodnie
z przepisami ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym,
z zachowaniem zasady konkurencyjności. Czynniki te stanowią o nadrzędności podmiotu publicznego w inwestycji
partnerstwa publiczno-prywatnego realizowanej w ramach
Project Finance.
Kolejnym z uczestników jest partner prywatny, który
w zależności od postanowień umownych może przyjmować rolę sponsora, organizatora finansowania oraz operatora. Podmiot ten, jako koncesjobiorca jest zobowiązany do działania w ramach wyznaczonych przez koncesję.
Jako przedsiębiorca prywatny ma na celu maksymalizację
zysków, przez co zakłada się, że będzie realizował projekt
w możliwie najefektywniejszy sposób.

Kolejnymi istotnymi uczestnikami są kredytodawcy,
czyli wszystkie podmioty ferujące kapitał obcy na finansowanie projektu. Do tej grupy zaliczają się zarówno banki komercyjne, jak również firmy leasingowe, czy przedsiębiorcy
i osoby prywatne nabywający obligacje projektowe emitowane przez spółkę celową. Podmioty te ponoszą wspólnie
z partnerem prywatnym przedsięwzięcia zasadniczą cześć
ryzyka inwestycyjnego związanego z projektem (Elmgasbi
2015).
Niezwykle istotnym uczestnikiem, chociaż często pomijanym w opracowaniach, są ubezpieczyciele. Project
Finance niejednokrotnie wymaga zabezpieczeń w postaci
szeregu pakietów ubezpieczeniowych, zarówno w stadium
realizacji, jak i eksploatacji inwestycji. Warto zaznaczyć, że
agencje ubezpieczeniowe pośrednio przyjmują na siebie
cześć ryzyka inwestycyjnego, w zakresie określonym w stosownych umowach (Wojewodnik-Filipowska 2008).
Do uczestników przedsięwzięcia w ramach Project Finance niektórzy zaliczają również całe otoczenie eksperckie, w szczególności prawne i finansowe (Wojewodnik-Filipowska 2008).
Nieodłącznym elementem inwestycji w ramach Project
Finance jest spółka celowa. W zależności od zastosowanego
modelu i postanowień zawartych w koncesji mogą w niej
partycypować podmiot publiczny, podmiot prywatny, a także inwestorzy w postaci kredytodawców lub zewnętrznych
przedsiębiorców oraz zewnętrzni interesariusze. Implikuje
to niepowtarzalną dla każdego przedsięwzięcia Project Finance formę organizacyjno-prawno-finansową, charakteryzującą się często skomplikowanymi regulacjami w przedmiocie zarządzania i nadzoru.
Zasadne wydaje się, aby spółka celowa była wyposażona w osobowość prawną, przez co dopuszczalna byłaby forma spółki kapitałowej, w szczególności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej, a w przypadku
projektów realizowanych na szczeblu paneuropejskim również spółki europejskiej. Ustawa z dnia 15 września 2000
roku kodeks spółek handlowych w artykule 8 § 1 stanowi,
że spółka osobowa może we własnym imieniu zaciągać zobowiązania, przez co w katalog dopuszczalnych form można
wpisać spółkę jawną, komandytową oraz komandytowo-akcyjną. Szczególnie korzystne dla przedsięwzięć Project
Finance, z uwagi na strukturę organizacyjną, w tym rozwinięte możliwości kontroli i wyłączenia spod odpowiedzialności finansowej, są spółka komandytowa i komandytowo-akcyjna. Warto zaznaczyć, że formy te, w przeciwieństwie
do spółki osobowej, są również przewidziane w ustawie
o partnerstwie publiczno-prywatnym.
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Potencjalne bariery, korzyści i koszty
zastosowania formuły Project Finance
jako alternatywnego źródła finansowania
inwestycji publicznych
Project Finance jako niestandardowa formuła finansowania inwestycji publicznych spotyka się z wieloma barierami. Wśród najważniejszych z nich można wyróżnić:
• bariery polityczne – mają one swoje źródło w nieprzyjaznym nastawieniu sektora publicznego, a w konsekwencji braku skutecznej większości do podjęcia
uchwał inicjujących przedsięwzięcia w tej formule.
Nastawienie to może wynikać z obawy przed utratą
wpływów politycznych, jak również negatywnym odbiorem społeczeństwa;
• bariery społeczne – są wynikiem utrwalenia stereotypów, że tylko władza publiczna może skutecznie
realizować zadania publiczne. Brak akceptacji społecznej może wynikać z braku zaufania do przedsiębiorców prywatnych oraz obawy przed zawyżaniem
kosztów usług powszechnie dostępnych;
• bariery prawne i administracyjne – są wynikiem
znacznego stopnia sformalizowania podmiotów
publicznych. Przykładem tego jest skomplikowana
procedura przewidziana w ustawach, a także długi
okres oczekiwania na część decyzji administracyjnych, przykładowo pozwolenia na budowę;
• bariery finansowe – wynikają w szczególności z ograniczonego kapitału jakim dysponują krajowe banki
i instytucje finansowe. Znacznym utrudnieniem jest
także wymagany wkład własny, w tym również od
podmiotów sektora publicznego. W tym kontekście
mniejsze podmioty, np. małe gminy lub uczelnie
wyższe mogą mieć problemy ze znalezieniem inwestorów do dużych projektów;
• bariera zyskowności oraz ryzyko nieosiągnięcia wymaganej stopy zwrotu – jest to jeden z głównych
problemów inwestycji infrastrukturalnych w zakresie
użyteczności publicznej. Szczególne obawy dotyczą
inwestycji komunalnych. Przedsiębiorcy obawiają
się, że dochody generowane z eksploatacji, z uwagi
na specyfikę zadań publicznych, nie pozwolą na pokrycie kosztów oraz zapewnienie odpowiedniej stopy
zysku (Wojewodnik-Filipowska 2008).
Sektor publiczny od lat poszukuje „złotego środka” na
efektywne realizowanie inwestycji publicznych. Metoda finansowania Project Finance, wykształcona na przestrzeni
wielu lat praktyki partnerstwa publiczno-prywatnego może
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być niezwykle korzystnym rozwiązaniem. Do korzyści wynikających z jej zastosowania można zaliczyć w szczególności:
• odciążenie sektora publicznego wydatkami inwestycyjnymi, co w efekcie zmniejsza dług publiczny i pozwala na realizację przedsięwzięć na większą skalę;
• wyższą efektywność realizowanych przedsięwzięć
będącą w interesie wszystkich stron przedsięwzięcia;
• rozlokowanie ryzyka inwestycyjnego pomiędzy partnerów;
• stały nadzór sektora publicznego nad realizowanym
przedsięwzięciem, wykonywany za pomocą odpowiednich instrumentów prawnych. Minimalizujący
ryzyko polityczne, w szczególności w aspekcie niezadowolenia odbiorców w wyniku zawyżania kosztów,
bądź niskiej jakości usług.
Pomimo wielu korzyści, metoda Project Finance może
wiązać się również z wieloma kosztami społeczno-gospodarczymi, w szczególności:
• dodatkowymi kosztami odsetkowymi wynikającymi
z zaciągniętych kredytów lub emitowanych obligacji;
• wysokimi kosztami finansowymi, wynikającymi ze
skomplikowanej procedury oraz konieczności zapewnienia wykwalifikowanej kadry odpowiedzialnej za
nadzór nad przedsięwzięciem (Adamska 2006);
• kosztami społeczno-politycznymi, związanymi z wcześniej zaznaczonym ryzykiem zawyżania opłat lub
świadczenia usług o niskiej jakości;
• ryzykiem wystąpienia konfliktów między poszczególnymi uczestnikami, które może generować szereg
kosztów bezpośrednio powiązanych z inwestycją,
jak również z ewentualnym doradztwem prawnym
w przypadku konieczności rozstrzygnięcia konfliktu
przez sąd.
W realizacji inwestycji w ramach metody Project Finance niezwykle istotna staje się szczegółowa identyfikacja ryzyk związanych ze specyfiką konkretnego przedsięwzięcia.
Niebagatelne znaczenie ma również dobór odpowiedniego
modelu partnerstwa.

Podsumowanie
Project Finance w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego może znaleźć szerokie zastosowanie jako alternatywna metoda finansowania inwestycji publicznych. W tym
kontekście, na podstawie przeprowadzonych rozważań,
można wyciągnąć różnorakie wnioski.
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Po pierwsze regulacje partnerstwa publiczno-prywatnego na poziomie międzynarodowym są niekompletne,
a zastosowane definicje niewiążące. Przyczynia się to do
braku wyraźnej granicy między tradycyjnym zamówieniem
publicznym a koncesją na roboty budowlane lub usługi.
Brak takich regulacji może mieć negatywny wpływ na rozwój Project Finance w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego na poziomie międzynarodowym, w szczególności
paneuropejskim, ponieważ podmioty publiczne działające
w oparciu o zasadę praworządności mogą mieć problemy
z jednoznaczną interpretacją przepisów. Z drugiej strony
brak nadmiernych regulacji nie tworzy sztucznych barier
wynikających z ograniczeń przedmiotowych. Należy zauważyć również, że polskie regulacje partnerstwa publiczno-prywatnego pozwalają na określenie jego przedmiotu,
a pozostawiona swoboda pozwala na szerokie kształtowanie charakteru przedsięwzięcia, w szczególności rozkładu
zadań i ryzyka. Ponadto, w doktrynie pojawia się wiele prób
definicji koncepcji Project Finance, jednakże w odniesieniu
do partnerstwa publiczno-prywatnego trzeba je skorygować o obowiązujące na danym terenie przepisy. W Polsce,
w przedsięwzięciu Project Finance realizowanym w ramach
partnerstwa publiczno-prywatnego, głównym decydentem
z uwagi na przypisane właściwości jest podmiot publiczny.
Na gruncie rozważań teoretycznych można zauważyć
wiele potencjalnych barier, szans i kosztów wynikających
z zastosowania koncepcji Project Finance w partnerstwie
publiczno-prywatnym, jednakże istotne jest, aby odpowiednio wcześniej dokonać szczegółowej analizy ryzyka
i dobrać odpowiedni model współpracy.
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Wywiad
BaseConnect – Platforma społecznościowa
dla studentów i absolwentów, cz. 2.
Wywiad z Damianem Słują
CEO & Współzalożycielem platformy BaseConnect
Jaką macie przewagę konkurencyjną?
Starzenie się społeczeństwa oznacza zmniejszanie globalnej
siły roboczej, niedobory potrzebnych umiejętności i zmianę wartości pokolenia Z, a wszystko to prowadzi do zaciętej walki o talenty. Trendy mają ogromny wpływ na sposób prowadzenia działalności przez firmy teraz i w niedalekiej przyszłości – właśnie to
pomogło umieścić BaseConnect w najlepszej pozycji do wzrostu.
Dlatego na BaseConnect.org koncentrujemy się w 100% na
dostarczaniu wartości dla studentów i absolwentów a osiągamy to
przy użyciu metody lean startup. Ściśle współpracujemy z kluczowymi grupami, takimi jak organizacje studenckie, uczelnie, starości, koordynatorzy wydarzeń, którzy współtworzą nasz ekosystem.
Współpracujemy także z firmami, które poszukują studentów i absolwentów do swoich firm.
Platforma BaseConnect zawiera szereg narzędzi Employer
Brandingowych i unikalnych funkcji, pomagających firmom w budowie większej świadomości ich marki wśród studentów i absolwentów.
Na jakim etapie jest projekt?
BaseConnect rozwija się całkiem szybko, a my cieszymy się
z dotychczasowego rozwoju i z liczby partnerów, których zyskaliśmy w naszym ekosystemie. Współpracujemy obecnie z 23 największymi polskimi uczelniami, 20 studenckimi biurami karier,
225 Organizacjami studenckimi i klubami, 330 koordynatorami
wydarzeń, 60 klubami i barami, 303 starostami grup i administratorami oraz z grupą ponad 900 firm. Mamy więcej niż 440 ofert
staży i pracy, które są udostępniane dla studentów i absolwentów.
Jesteśmy członkiem Aspire, Stowarzyszenia IT i Business Process Services Companies, zapewniamy specjalną ofertę rekrutacji
i employer brandingu dla ponad 150 firm. Co może wydać się
interesujące, zostałem nagrodzony w Laurach Magellana w kategorii Debiut Roku.

rozpowszechnić portal w innych miastach. Przedstawione oferty były zbyt niskie w porównaniu do naszych planów ekspansji.
Na tym etapie niekoniecznie potrzebujemy inwestycji, ponieważ
chcemy osiągnąć płynność finansową przy współpracy z naszymi
klientami, tak szybko jak to możliwe. Szukamy inwestorów, którzy
mogą dodać dużą wartość do projektu i którzy dzielą taką samą
wizję i pasję odnośnie obszaru, którym się zajmujemy.
Jakie są plany dalszego rozwoju?
Mamy wiele planów rozwoju portalu, w tym wyspecjalizowane i unikalne narzędzia employer brandingowe oraz rekrutacyjne,
które będą dawać możliwości zarówno naszej bazie klientów, jak
i użytkowników. Wraz ze wzrostem rozwoju działalności, naszym
planem jest dalsze zwiększenie dopasowania rynkowego produktu (product/market fit), spieniężenie, spopularyzowanie biznesu
w innych miastach, a następnie założenie oddziału w Stanach
Zjednoczonych, gdzie w tym samym czasie będziemy starać się
o pierwszą rundę finansowania, która umożliwi nam przeskalowanie biznesu na USA i inne kraje.
Co jest szczytem Waszych ambicji biznesowych?
Naszym celem jest globalna dominacja! Chcemy zapewnić
prawdziwą wartość dla bazy naszych użytkowników studentów
i absolwentów. Teraz i w przyszłości. Naszą misją jest stworzenie
międzynarodowej platformy, która będzie zapewniać studentom
i absolwentom możliwości rozwoju osobistego poprzez udostępnienie w jednym miejscu wszystkich informacji i zasobów związanych z życiem akademickim i możliwościami przyszłej kariery
zawodowej. Poprzez naszą wizję chcemy kształtować przyszłość
i wpłynąć na życie każdego studenta, łącząc go z aktywnościami
życia akademickiego i zapewniając możliwości przyszłej kariery
zawodowej na poziomie lokalnym i globalnym.
Po czym poznacie, że rozwijany przez Was projekt osiągnął
sukces?
Rozumiemy, że następne pokolenie, Pokolenie Z , będzie
tworzyć 20% siły roboczej i że z początku będzie stanowić ogromną przewagę konkurencyjną dla organizacji na całym świecie.
Pokolenie Z żyje w szybszym tempie i jest bardziej mobilne niż
ich poprzednicy. Oznacza to, że pracodawcy i zespoły employer
brandingowe muszą spojrzeć na nowe media społecznościowe
jak BaseConnect.org, by zwrócić uwagę i zwiększyć pulę talentów wszystkich pokoleń. Chcemy być liderami we wspomaganiu
obecnego pokolenia i nadchodzących pokoleń tak, aby zakończyli
swoje wybrane studia i spełnili swoje marzenia związane z karierą.

Co interesującego w ostatnim czasie spotkało Wasz startup?
Kilku polskich inwestorów skontaktowało się z nami odnośnie
możliwości inwestycyjnych, jednak naszym głównym zamiarem
jest wygenerować przychody na pewnym poziomie, a następnie
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Dziękuję za rozmowę.

