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CSR i rozwój zrównoważony
CSR and Sustainable
Development

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

Model społecznej odpowiedzialności biznesu w ostatnich latach rozwijał się bardzo dynamicznie. Minęło wiele lat,
od kiedy Archie B. Carroll zaproponował słynną piramidę społecznej odpowiedzialności, która stała się podstawą dla
rozwoju teorii tegoż modelu, ale i jego implementacji. Obecnie model odpowiedzialnego biznesu stał się kluczowym dla
strategii zarządzania firm, szczególnie wielkich przedsiębiorstw, oraz istotnym elementem polityki europejskiej, w związku z rolą małych i średnich przedsiębiorstw.
Kilkadziesiąt lat instytucjonalizacji tegoż zagadnienia dotyczyło nie tylko rozwoju samego pojęcia i idei – sposobów
definiowania czy określania – ale również tematów odnoszących się do realizacji w firmach. W niniejszym numerze znalazły się teksty analizujące obszar społecznej odpowiedzialności biznesu w drugiej dekadzie XXI wieku. Łukaz Kozar jest
Autorem artykułu pt. „’Zielone’ miejsca pracy jako efekt dążeń do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego”, w którym przypomina aktualność pojęcia rozwoju zrównoważonego będącego początkiem i źródłem powstania idei
odpowiedzialnego biznesu. „Zielone miejsca pracy” to uszczegółowienie tzw. „zielonej gospodarki”, czyli wykorzystanie
naturalnych zasobów do produkcji i konsumpcji. Dla wielu krajów Unii Europejskiej stanowi to priorytet działania, szczególnie w kontekście kryzysów gospodarczych, co skłania do refleksji nad przyszłością tegoż zagadnienia, a tym samym
odpowiedzialnej polityki i ekonomii państw.
„Narzędzia społecznej odpowiedzialności biznesu w zarządzaniu zasobami ludzkimi” – to artykuł Wiolety Gaweł,
w którym Autorka uzasadnia tezę o relacji pomiędzy zarządzaniem zasobami ludzkimi i osiąganiem przez firmę przewagi
konkurencyjnej. Zarządzanie zasobami to nic innego jak tylko wcielanie w życie zasad odpowiedzialnej organizacji. Odpowiedzialna organizacja to nowe pojęcie wykorzystywane w teorii i praktyce zarządzania oraz biznesu, ukazujące rolę
całej struktury w kreowaniu kategorii odpowiedzialności.
Karolina Kucznik jest Autorką artykułu „Prawa człowieka do środowiska w kontekście społecznej odpowiedzialności
biznesu”, którego celem jest podjęcie tematyki praw człowieka do środowiska. Autorka analizuje dostępne metody i instrumenty prawne mające na celu ograniczanie szkodliwej działalność biznesu. Z drugiej strony przyjmuje się, że negatywne
oddziaływania na środowisko stanowią nie tylko wymiar etyczny, ale również naruszają podstawowe prawa człowieka.
Znaczącą rolę w rozwoju zarządzania odgrywa model organizacji uczącej się. Kontekst odpowiedzialnej organizacji
wpisuje się w tym przypadku w obszar pracowników. Stąd wiele firm rozwija w swoich programach wolontariat pracowniczy, co stało się przedmiotem analiz Dagmary Golby. „Wolontariat pracowniczy a dzielenie się wiedzą w organizacji”
– to tytuł artykułu podejmującego się teoretycznej systematyzacji obszaru pracowniczego w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu oraz procesu zarządzania wiedzą.
Innym współcześnie istotnym zjawiskiem i procesem jest „crowdfunding”, który został przedstawiony w artykule
„’Crowdfunding’ — nowy element tworzącej się gospodarki społecznościowej. Wyzwania prawne” autorstwa Łukasza
Kalinowskiego. Prawna pozycja tego relatywnie nowego zjawiska nie jest w świetle obecnie obowiązujących przepisów
jasna. Dlatego też w artykule podjęto problematykę analiz regulacji polskich, wspólnotowych oraz amerykańskich.
Adam Reczuch jest Autorem artykułu pt. „Upadłość konsumencka a niewypłacalność gospodarstw domowych spowodowana ich nadmierną konsumpcją w Polsce”. Celem artykułu jest analiza instytucji upadłości konsumenckiej w Polsce
jako narzędzia ograniczania nadmiernej konsumpcji gospodarstw domowych oraz ich niewypłacalności. Czytając artykuł
pojawia się pytanie o podmiot odpowiedzialności: kto jest odpowiedzialny za pojawienie się na rynku takich produktów
jak różnego rodzaju kredyty, pojawiające się zadłużenie gospodarstw domowych, banków i przedsiębiorstw.
Urszula Anna Garczarek-Bąk jest Autorką artykułu pt. „Czynniki determinujące zachowania zakupowe młodych Polaków w kontekście wybranych działań marketingowych sieci handlowych”, w którym zaprezentowano preferencje zakupowe Polaków wynikające z trendów konsumpcyjnych. Na szczególną uwagę zasługują przedstawione w artykule wybrane
strategie marketingowe sieci handlowych w Polsce dla dwóch przedstawicieli z kategorii: hipermarketów, supermarketów i dyskontów.

Zapraszamy do lektury i dyskusji
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Łukasz Kozar – „Zielone” miejsca pracy...

„Zielone” miejsca pracy jako efekt
dążeń do zrównoważonego rozwoju
społeczno-gospodarczego
„Green” jobs as a result of efforts
towards the sustainable socio-economic development

W artykule została przedstawiona koncepcja „zielonych”
miejsc pracy. Są to szczególnie wartościowe miejsca pracy, które
przenoszą na grunt praktyki gospodarczej teoretyczne założenia idei
zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Wpływają
tym samym na przekształcanie brązowej gospodarki (obecny sposób gospodarowania) w zieloną gospodarkę (sposób gospodarowania cechujący się synergią aspektów społecznych, środowiskowych
i gospodarczych). Dążenie do takiego stanu stanowi obecnie priorytet licznych państw, czy też wspólnot międzynarodowych, w tym
Unii Europejskiej. W wyniku przeprowadzenia analizy literatury
przedmiotu w artykule została określona rola „zielonych” miejsc
pracy w budowaniu zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Ponadto na podstawie dotychczasowych badań zielonej
gospodarki w Polsce i na świecie (w szczególności w państwach
członkowskich Unii Europejskiej oraz USA) zostały wytypowane
sektory gospodarki, w których można na obecnym etapie rozwoju
społeczno-gospodarczego spodziewać się tworzenia „zielonych”
miejsc pracy.

This article presents the concept of “green” jobs. These are
especially valuable jobs that transfer to the business practice
the theoretical assumptions of sustainable socio-economic development. Thereby they affect transforming the brown economy (the current land-use) into a green economy (management
method characterized by the synergy of social, environmental
and economic aspects). The pursuit of such a state is a priority of
many countries as well as the international community, including
the European Union. As an result of an analysis of the subject
literature, the author defines the role of “green” jobs in creating sustainable socio-economic development. Moreover, based
on previous studies of the green economy in Poland and in the
world, (in particular in the Member States of the European Union
and the United States), were identified sectors of the economy in
which you can at the present stage of socio-economic development expect creating “green” jobs.

Słowa kluczowe: „zielone” miejsca pracy, zrównoważony rozwój
społeczno-gospodarczy.

Keywords: “green” jobs, sustainable socio-economic development.

Wstęp
Nie sposób obecnie zachodzących zmian w otoczeniu
omawiać jedynie z perspektywy przeobrażeń dokonujących się wyłącznie w sferze gospodarki (Andersen 2011:
91). Przekonanie takie wynika przede wszystkim z dostrzeżenia oraz zrozumienia przez badaczy roli powiązań zachodzących między aspektami społecznymi i gospodarczymi
(Tabellini 2010: 677-680). Zależności te są do tego stopnia
nierozerwalnie powiązane ze sobą, że niepełnym ujęciem
wydaje się omawianie rozwoju gospodarczego patrząc
tylko przez pryzmat zachodzących zmian ilościowych
(np. wzrostu produkcji, zatrudnienia), jakościowych (np.
zmian organizacji pracy) oraz strukturalnych (np. zmian
w strukturze tworzenia Produktu Krajowego Brutto) w gospodarce. Dodatkowo sugeruje się, że rozwój taki należy
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rozpatrywać w kontekście przestrzeni w jakiej zachodzi,
a którą stanowi środowisko naturalne (Brandon, Lombardi 2010: 1-5). Stąd też coraz częściej w licznych opracowaniach wskazuje się nie tylko na konieczność skonstruowania nowych wskaźników w pełni odzwierciedlających
zachodzące zmiany w gospodarce (postulat odejścia od
PKB jako głównej miary rozwoju) (Schneider, Kallis, Martinez-Alier 2010: 511-518), ale przede wszystkim zaznacza
się, że przy omawianiu rozwoju gospodarczego należy mówić o nim w kategoriach zmian społeczno-gospodarczych
(zwanych inaczej zmianami społeczno-ekonomicznymi)
(Trzepacz 2012: 31).
Zaprezentowane wyżej podejście do rozumienia zachodzących obecnie zmian gospodarczych odzwierciedla
koncepcja zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Implementacja założeń tej koncepcji w praktykę
życia społeczno-gospodarczego przyczynia się do licznych
5
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zmian ilościowych i jakościowych zachodzących w aspektach społecznych, gospodarczych i środowiskowych. Docelowym wynikiem takich przeobrażeń ma być zbudowanie
innowacyjnej gospodarki w jak najmniejszym stopniu negatywnie oddziałującej na środowisko naturalne. W perspektywie niniejszego artykułu zmianami, które poddano
analizie, są przeobrażenia zachodzące na rynku pracy.
Wybór takiego obszaru analizy podyktowany jest tym, że
praca zawodowa stanowi jeden z najważniejszych aspektów życia społeczno-gospodarczego. Wykonywany zawód,
otrzymywane wynagrodzenie za pracę, a niejednokrotnie
sam fakt pracy definiują status społeczny poszczególnych
osób w społeczeństwie (Jabłonko 2014: 127-133).
Dochodzi do ciągłych przemian na rynku pracy. Są
one wypadkową zachodzących zmian m.in. prawnych,
społecznych, czy też kulturowych w danym społeczeństwie. Współcześnie, w gospodarkach państw dążących
do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, kluczową rolę w stymulowaniu zachodzących przeobrażeń powinien odgrywać wzrost świadomości
społeczeństw w zakresie aspektów środowiskowych (Gawor 2006: 65). Aspekty świadomościowe są jednak często
pomijane w rozważaniach ekonomicznych ze względu na
swoją niemiarodajność. Niemniej jednak, jak podkreślają
niektórzy badacze, to właśnie przesłanki świadomościowe
są brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji politycznych, ekonomicznych, czy też kulturowych (Skowroński
2006: 52-53).
Wzrost poziomu świadomości ekologicznej społeczeństw powinien stymulować podmioty gospodarki narodowej do działań mających na celu spadek ich niekorzystnego oddziaływania na środowisko naturalne. Zmiany
takie pobudzać będą popyt w zakresie zapotrzebowania
na miejsca pracy charakteryzujące się nową jakością, czyli
takie, które będą realizować społeczne potrzeby poszanowania i zachowania środowiska naturalnego dla przyszłych
pokoleń. Będą tym samym różniły się od dotychczasowych
miejsc pracy mniejszym negatywnym wpływem na środowisko naturalne. Tak specyficzne miejsca pracy należy nazywać „zielonymi” miejscami pracy (zwane dalej również
ZMP). Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie
ZMP jako efektu zmian społeczno-gospodarczych podążających w kierunku zrównoważonego rozwoju. Ponadto
zostaną wskazane kluczowe sektory gospodarki, w których
na obecnym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego
może dochodzić do najintensywniejszych przeobrażeń podejmowanej działalności gospodarczej w kierunku zrównoważonego rozwoju.
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Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy
czy zielona gospodarka?
Określenie roli „zielonych” miejsc pracy we współczesnej gospodarce wymaga uprzednio wskazania genezy tego
pojęcia. Bez uświadomienia sobie kontekstu pochodzenia
terminu i jego umiejscowienia w literaturze nawiązującej
do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego,
nie sposób zrozumieć jaki wpływ mogą mieć takie miejsca
pracy w oczekiwanych przez społeczeństwa zmianach gospodarczych.
W literaturze przedmiotu spotykane jest niewłaściwe
stosowanie, czyli używanie synonimicznie, dwóch kluczowych pojęć jakimi są zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy i zielona gospodarka (Ryszawska 2013: 50-56).
Błędne zastosowanie tych pojęć podyktowane jest brakiem
dostrzeżenia subtelnych różnic między tymi dwiema, bardzo
podobnymi w swoich założeniach i celach, koncepcjami.
Stąd też przeprowadzając analizę znaczeniową wymienionych zagadnień należy zwrócić uwagę na kilka zasadniczych kwestii. Po pierwsze, idea zrównoważonego rozwoju
społeczno-gospodarczego jest koncepcją, która cechuje
się znacznie dłuższą obecnością w debacie publicznej niż
koncepcja zielonej gospodarki. Wskazuje się, w literaturze
przedmiotu, że koncepcja zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego stanowi pierwszą próbę potraktowania rozwoju społecznego, gospodarczego oraz aspektów
środowiskowych w sposób spójny (Carley, Paulus 2012: 1112). Po drugie, należy zauważyć, że zrównoważony rozwój
społeczno-gospodarczy, czyli taki, który ma na celu zapewnianie zaspokojenia potrzeb obecnych pokoleń bez ograniczenia tożsamych potrzeb rozwojowych przyszłych pokoleń,
leży u podstaw założeń zielonej gospodarki (OECD 2011:
10-15).
W przytoczonym powyżej rozumieniu pojęcie zielonej gospodarki stanowi urzeczywistnienie w praktyce gospodarczej założenia teoretycznej idei zrównoważonego
rozwoju społeczno-gospodarczego. Zależność taka omawianych pojęć została ugruntowana podczas ostatniego
kryzysu gospodarczego. Wtedy to, zarówno teoretycy jak
i praktycy, próbując wyjaśnić jego przyczyny, wskazali na
zachwiania równowagi między aspektami społecznymi,
gospodarczymi i środowiskowymi (Fiedor 2010: 453-463).
Zielona gospodarka, dzięki realnym możliwościom realizacji celów idei zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, stała się szansą na przeciwdziałanie ściśle powiązanych ze sobą problemów społecznych, gospodarczych
i środowiskowych (Ryszawska 2013: 50).
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Z kolei w praktycznym ujęciu zieloną gospodarkę należy rozumieć jako cel, do jakiego powinny dążyć państwa
chcące wejść na drogę zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Taki sposób gospodarowania jest więc
zaprzeczeniem dotychczasowej rzeczywistości społeczno-gospodarczej, którą w literaturze przedmiotu określa się
mianem tzw. brązowej gospodarki (Burchard-Dziubińska
2014: 148-151). Na obecnym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego można obserwować pewne elementy
zielonej gospodarki, które przyczyniają się do stopniowego procesu tzw. „zazieleniania” gospodarki. Polega on na
wdrażaniu w procesy gospodarcze zasad i celów zielonej
gospodarki (The Danish 92 Group 2012: 1-8). Najistotniejszymi elementami zachodzących już obecnie zmian we
wskazanym kierunku, które można przebadać zarówno
z punktu widzenia ilościowego jak i jakościowego, są tzw.
„zielone” miejsca pracy.

„Zielone” miejsca pracy i ich podstawowa rola
w procesie zmian gospodarczych
Nie ma jednej powszechnie obowiązującej definicji
wskazującej czym są „zielone” miejsca pracy. Fakt ten zarówno pozytywnie jak i negatywnie wpływa na poznanie
tych specyficznych miejsc pracy. Z jednej strony dochodzi do ciągłego rozwoju tej koncepcji przez badaczy, co
też można uznać za pozytywny aspekt braku konsensusu
w zakresie definicji „zielonych” miejsc pracy. Z drugiej zaś
strony wyniki badań, które mają na celu przybliżenie liczby takich miejsc pracy w gospodarce, konstruowane o różne określenia czym są ZMP, nie są porównywalne między
sobą (Kozar 2015a: 42).
Wśród ogółu licznych koncepcji „zielonych” miejsc
pracy można wymienić kilka, które przybliżają do istoty
tego, czym są te specyficzne miejsca pracy (tabela 1).
Definicje te przede wszystkim wskazują na sposób powstawania „zielonych” miejsc pracy oraz ich rolę w transformacji współczesnych gospodarek na bardziej zrównoważone. Tym samym podkreślają podstawową rolę ZMP,
którą jest stopniowe przekształcanie brązowej gospodarki
w zieloną gospodarkę.
Wspomniana różnorodność objaśnień tego, czym są
„zielone” miejsca pracy nie ułatwia zrozumienia badanego przedmiotu. Dzieje się to zwłaszcza w przypadkach
wzajemnie wykluczających się definicji. Stąd też istnieje
konieczność bardziej opisowego niż definicyjnego podejścia do omawianej koncepcji. Takie ujęcie pozwoliłoby na
wskazanie wprost czym jest „zielone” miejsce pracy.

Tabela 1. Definicje „zielonych” miejsc pracy i ich kluczowe obszary
Autorzy koncepcji

Obszar, do którego odwołuje się
definicja

The Bureau of Labor
Statistics (BLS)

Miejsca pracy związane z działalnością
gospodarczą, która pomaga chronić środowisko, przyczynia się do jego odnowy
(przywrócenia do stanu sprzed degradacji) lub ma na celu zachowanie zasobów
naturalnych

UNEP

Miejsca pracy związane z pracą w rolnictwie, produkcji, badaniach i rozwoju, administracji oraz usługach, które w znacznym stopniu przyczyniają się do zachowania lub przywrócenia jakości środowiska
naturalnego
Miejsca pracy związane z bezpośrednim
zatrudnieniem oraz zmniejszaniem nega-

MOP

tywnego wpływu podejmowanych działalności gospodarczych na stan i jakość
środowiska naturalnego zarówno w wymiarze bezpośrednim jak i pośrednim

Komisja Europejska

Miejsca pracy obejmujące wszystkie zawody, które zależą od środowiska naturalnego lub zostały stworzone, zastąpione
lub przedefiniowane (np. w oparciu o wymagane umiejętności, lub w zakresie stosowanych metod pracy) w procesie transformacji w kierunku zielonej gospodarki

Instytut na Rzecz
Ekorozwoju

Miejsca pracy powstałe w wyniku podejmowanych przedsięwzięć (zarówno inwestycyjnych jak i bezinwestycyjnych), których efektem jest zmniejszenie presji na
środowisko naturalne zarówno ze strony
gospodarki jak i konsumpcji

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.bls.
gov/ [11.04.2016], http://www.unep.org/ [11.04.2016], http://
www.ilo.org [14.04.2016], http://ec.europa.eu [15.04.2016], Kamieniecki K., (red.), (2003) ABC „zielonego” miejsca pracy, Warszawa: Instytut na Rzecz Ekorozwoju, s. 22.

Z przytoczonych w tabeli 1 definicji wynika, że łącznikiem tych koncepcji jest niewątpliwie to, że zwracają uwagę bezpośrednio lub pośrednio na konieczność zmniejszenia negatywnego oddziaływania działalności człowieka
na środowisko naturalne. Dlatego można zaznaczyć, że
wskazywanie kierunku dalszego rozwoju, który ma być
nacechowany troską o środowisko naturalne, stanowi kolejną rolę ZMP jaką pełnią we współcześnie zachodzących
zmianach społeczno-gospodarczych.
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Używane dotychczas w badaniach, mających na celu
poznanie udziału „zielonych” miejsc pracy w gospodarce,
definicje tego pojęcia bardzo często nie pozwalają wprost
na stwierdzenie, czy dane miejsce pracy można nazwać
„zielonym”, czy też nie. Problem ten można dostrzec m.in.
w Polsce, gdzie badania dotyczące omawianego zakresu
są pewnego rodzaju novum w zakresie badawczo-poznawczym (GUS w swoich statystykach nie rozróżnia ZMP od
pozostałych miejsc pracy). Stąd też często w badaniach,
mających podkreślić rolę „zielonych” miejsc pracy w zachodzących przemianach gospodarczych, dokonuje się
różnego rodzaju przybliżeń mających na celu wskazanie
obszaru badań właściwych. Najczęściej dochodzi do wyliczenia sektorów gospodarki, w których należy ich poszukiwać (WUP w Łodzi 2015: 40-42), bądź też do wymienienia
grupy zawodów związanych z ZMP (Rogalińska, Rogaliński
2012: 42-47).
Przytoczone podejścia, pomimo swoich walorów poznawczych, zawężają pole badawcze i są często źle stosowane przez samych badaczy w kontekście badania „zielonych” miejsc pracy. W przypadku ujęcia sektorowego
najczęściej dochodzi do błędu utożsamienia wszystkich
miejsc pracy w danym sektorze z „zielonymi” miejscami
pracy. W skrajnych przypadkach dochodzi do utożsamienia nawet ponad 60% miejsc pracy w podmiotach gospodarki narodowej z „zielonymi” miejscami pracy w danym
regionie. Z kolei w drugim ujęciu, nawiązującym do danego zawodu, często pomijany jest fakt, że nie zawsze
osoba wykształcona w zakresie danego zawodu musi pracować na miejscu pracy, które będzie związane z zieloną
gospodarką. Założenie takie jest więc idealistycznym podejściem do rynku pracy i sugeruje idealne dopasowanie
systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy.
Aby uniknąć błędu przeszacowania, bądź też niedoszacowania liczby ZMP w gospodarce, należałoby w przyszłości skonstruować ściśle określone wskaźniki wprost
wskazujące, że takie miejsce pracy jest lub nie jest „zielone”. Wskaźniki takie powinny nawiązywać do wpływu
miejsca pracy na środowisko naturalne. Obecnie konstruowane badania należy bardziej postrzegać w charakterze
poznawczym obszaru badawczego, niż jako wprost informujące o liczbie tego rodzaju miejsc pracy w gospodarce.
Wyniki takich badań również mało mówią o zmianie świadomości ekologicznej pracowników. Tym samym nie weryfikują one zdefiniowanej w literaturze przedmiotu roli
„zielonych” miejsc pracy, jaką jest wdrażanie idei zrównoważonego rozwoju w życie społeczno-gospodarcze.
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Identyfikacja szczególnie istotnych
sektorów dla tworzenia „zielonych”
miejsc pracy
Identyfikacja liczby „zielonych” miejsc pracy w gospodarce, pomimo licznie przeprowadzanych badań, wciąż
stanowi jedno z podstawowych wyzwań badawczych. Na
obecnym poziomie rozwoju wiedzy o tak specyficznych
miejscach pracy można, jak było już to podkreślone, wskazać kluczowe sektory gospodarki, w których mogą być
one tworzone. Od poprawności weryfikacji tych sektorów
w dużej mierze będą zależeć wyniki uzyskane w badaniach
właściwych. Sektory takie należy traktować w kategorii
obszarów, na których w największym stopniu dochodzi do
zmian jakościowych miejsc pracy pod wpływem idei zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego.
Bardzo ważną rolę w procesie wyodrębnienia sektorów, w których można poszukiwać „zielonych” miejsc pracy,
odegrała Organizacja Narodów Zjednoczonych, a w szczególności jedna z jej agend – Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP). Wskazano, że
utworzenia ZMP można spodziewać się zwłaszcza w takich
sektorach jak: rolnictwo, rybactwo, leśnictwo, turystyka,
energetyka, transport, budownictwo. Ponadto zauważono,
że tak specyficzne miejsca pracy będą tworzone w sektorach związanych z gospodarowaniem odpadami, zasobami
wodnymi oraz działaniami ukierunkowanymi na wspieranie
efektywności energetycznej w przemyśle (Renner, Sweeney,
Kubit 2008: 42).
Wykaz sektorów wymienianych przez UNEP, jako kluczowych dla tworzenia „zielonych” miejsc pracy, jest zawężany bądź też rozszerzany w różnych badaniach, co też
w głównej mierze zależy od przyjętej metodologii badawczej (Gülen 2011: 10). W związku z tym, np. w USA, nie
uznaje się sektora energetycznego za obszar, w którym są
ZMP (nawet w wąskim zakresie, czyli uwzględniając wyłącznie sektor energetyki odnawialnej). Przesłanką do takiej klasyfikacji w omawianym przypadku jest negatywna
ocena wpływu sektora energetycznego na środowisko naturalne. Nawet sektor odnawialnych źródeł energii, w opinii
amerykańskiej rządowej agencji statystycznej The Bureau
of Labor Statistics, negatywnie oddziałuje na środowisko
naturalne, gdyż m.in. przyczynia się do wytwarzania hałasu, zmian krajobrazu poprzez urządzenia do pozyskiwania
energii ze źródeł odnawialnych oraz intensywnego zużycia
wody (http://www.bls.gov 2016). Z kolei w Unii Europejskiej, zgodnie z obecnie realizowaną Strategią Europa 2020,
sektor energetyczny uznawany jest za obszar, w którym
będzie dochodzić do kluczowych przeobrażeń w kierunku
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zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego (Komisja Europejska 2010). Tym samym tworzone będą w tym
sektorze „zielone” miejsca pracy. Różnice w rozumieniu
czy w danym sektorze są tworzone, bądź też nie, „zielone”
miejsca pracy rzutują na możliwość porównywania danych
pomiędzy różnymi badaniami. Aspekt ten jest podkreślany
w przeprowadzanych analizach i stanowi jeden z kluczowych problemów badań mających na celu poznanie struk-

tury oraz roli ZMP w gospodarce (Kozar 2015b: 201-203).
W Polsce, w dotychczas przeprowadzanych badaniach
dotyczących zielonej gospodarki, można spotkać się z ujęciem rozszerzającym liczbę sektorów, jaką zaproponował
UNEP. Dochodzi wówczas najczęściej do dodatnia np. sektorów związanych z górnictwem i kopalnictwem oraz przetwórstwem przemysłowym (WUP w Łodzi 2015: 40-42), co
też jest kontrowersyjne z punktu widzenia literatury przed-

Tabela 2. Sekcje i działy PKD 2007 ukierunkowane na zieloną gospodarkę
Nazwa sekcji

Nr działu

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

01

uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

02

leśnictwo i pozyskiwanie drewna

03

rybactwo

Sekcja C

33

naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

Sekcja D

35

wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów
klimatyzacyjnych

36

pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

37

odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

38

działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem
i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców

39

działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

41

roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

42

roboty związane z budową obiektów
inżynierii lądowej i wodnej

43

roboty budowlane specjalistyczne

49

transport lądowy oraz transport rurociągowy

50

transport wodny

51

transport lotniczy

52

magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

53

działalność pocztowa i kurierska

55

zakwaterowanie

70

działalność firm centralnych (ang. head offices); doradztwo związane z zarządzaniem

71

działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne

72

badania naukowe i prace rozwojowe

74

pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

79

działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność
usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

81

działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach
i zagospodarowaniem terenów zieleni

Sekcja P

85

edukacja

Sekcja S

95

naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego

Sekcja A

Sekcja E

Sekcja F

Sekcja H

Sekcja I

Sekcja M

Sekcja N

Źródło: opracowanie własne na podstawie PKD 2007, http://stat.gov.pl/bdl/app/slow_inne.klas_pkd2007 [18.04.2016].
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miotu negującej te sektory, jako istotne obszary zielonej
gospodarki (Stoevska, Hunter 2012: 18). Zdaniem Autora,
samo rozszerzenie wymienianych przez UNEP sektorów do
badań nie jest błędem. Taki proces jednakże powinien być
ściśle uzasadniony i podyktowany zrozumieniem kierunków „zazieleniania” się gospodarki. Można zatem wysnuć
postulat, aby wykaz zaproponowany przez UNEP uzupełnić
sektorami gospodarki, które ukierunkowane są na:
• naprawę i konserwację maszyn i urządzeń zarówno
przemysłowych, jak i użytku osobistego;
• badania naukowe mające na celu wypracowywanie
innowacji technicznych i technologicznych zmniejszających presję dotychczas prowadzonych działalności
gospodarczych na środowisko naturalne;
• budowanie świadomości ekologicznej wśród pracowników i całych społeczności.
Wymienione obszary działalności gospodarczych są
ważne z punktu widzenia dążeń do osiągnięcia stanu zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, ukierunkowanego na wzrost zasobooszczędności i minimalizację
negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko
naturalne. Biorąc pod uwagę sektory zaproponowane przez
UNEP i obszary wytypowane przez Autora (związane z naprawą, badaniami naukowymi i budowaniem świadomości
ekologicznej) oraz zestawiając je z obecnie obowiązującą
Polską Klasyfikacją Działalności można wymienić te sekcje
i działy gospodarki, w których, w najintensywniejszy sposób, zachodzić będą przeobrażenia gospodarcze w kierunku
„zielonej” gospodarki. Tym samym w wymienionych w tabeli 2 działach gospodarki, na obecnym poziomie rozwoju
społeczno-gospodarczego można spodziewać się zmian jakościowych miejsc pracy i tworzenia „zielonych” miejsc pracy. Wymienione w tabeli 2 sekcje i działy należy rozumieć
jako te, w których, w najbliższym czasie, powinno dojść do
„zazielenienia” gospodarki z uwagi na ukierunkowane na
nie działania poruszane w strategiach krótko i długookresowych zarówno na szczeblu Unii Europejskiej (np. Strategia
Europa 2020), jak i krajowym (np. Długookresowa Strategia
Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności;
Strategia Rozwoju Kraju 2020).
Wytypowane w tabeli 2 sekcje i działy stanowią zawężony obszar badawczy, do którego obecnie można kierować
badania mające na calu analizę ZMP. Wyróżnione obszary konkretyzują teoretyczne definicje zielonej gospodarki
wskazując wprost, do jakich aspektów odwołują się one na
obecnym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego.

Podsumowanie
Wspieranie rozwoju zielonej gospodarki, będącej urzeczywistnieniem teoretycznej idei zrównoważonego rozwoju
społeczno-gospodarczego, stanowi wyzwanie dla współczesnych społeczeństw na kolejne dziesięciolecia. Wynika to
przede wszystkim z faktu, że proces zmian gospodarczych
ukierunkowany na wzrost zasobooszczędności, efektywności oraz minimalizację negatywnego wpływu działalności
gospodarczych na środowisko naturalne wymaga podjęcia
licznych inicjatyw. Jedną z najważniejszych jest wypracowanie wysokiej świadomości ekologicznej w społeczeństwach.
Obszarem dokonujących się zmian społeczno-gospodarczych w zakresie „zazieleniania” się gospodarki jest rynek pracy. Wspieranie tworzenia „zielonych” miejsc pracy
i ukierunkowanie sektora edukacji na kształcenie w tym
zakresie, może w sposób istotny wpłynąć na tempo zachodzących przeobrażeń gospodarczych mających na celu
zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy i tym samym
przyczynić się do zmian strukturalnych na rynku pracy. Tak
specyficzne miejsca pracy – jak wykazują przeprowadzane
dotychczas badania – są mało rozpoznane. W głównej mierze ich rola w szerzeniu zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego została określona na podstawie rozważań teoretycznych. Niemniej jednak można wskazać sektory
gospodarki, w których na obecnym etapie rozwoju można
spodziewać się intensywnego tworzenia „zielonych” miejsc
pracy. Dlatego też postulatem na przyszłość powinno być
wypracowanie takiej opisowej definicji ZMP, która pozwoliłaby, w wytypowanych sektorach, w sposób jednoznaczny
zidentyfikować „zielone” miejsca pracy, a następnie określić skalę zmian strukturalnych na rynku pracy. Tym samym
możliwa stałaby się weryfikacja teoretycznie ukształtowanej roli ZMP w gospodarce.
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Narzędzia społecznej odpowiedzialności
biznesu w zarządzaniu
zasobami ludzkimi
Corporate Social Responsibility tools
in human resources management

Odpowiedzialne podejście do zarządzania zasobami ludzkimi
przyczynia się do budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. To tutaj tkwi potencjał całej organizacji i pracodawca, z racjonalnego punktu widzenia, powinien dążyć do wdrażania społecznej
odpowiedzialności biznesu w miejscu pracy. Zrozumienie potrzeb
i oczekiwań pracowników to pierwszy krok do wdrażania zmian
w organizacji. Do tego konieczny jest stały dialog i otwarta komunikacja, która pozwoli na swobodne wypowiadanie swojego zdania.

The responsible approach to human resources management
contributes to create competitive advantage which is the potential of the entire organization. From the rational point of view, the
employer should strive to implement corporate social responsibility in the workplace. Understanding the employees needs and
expectations is the first step to implement changes in the organization. For this are especially necessary: constant dialogue and
open communication, which allows to freely speak your mind.

Słowa kluczowe: CSR, zarządzanie zasobami ludzkimi, środowisko
pracy, zaangażowanie.

Keywords: CSR, human resources management, working environment, commitment.

Wstęp

rodzina będzie korzystać z polityki socjalnej państwa. Specyfika pracy, branża ma natomiast wpływ na rozdzielenie
obowiązków zawodowych od rodzinnych oraz powiązania
społeczne (Korpus 2006).
Rosnąca rola pracy zawodowej w życiu człowieka spowodowała, że ma ona bardzo duży wpływ na poczucie
sensu i zadowolenie z życia. Samo zadowolenie z pracy to
nic innego jak konfrontacja oczekiwań z warunkami rzeczywiście wykonywanej pracy (Gruszczyńska-Malec 1990).
Jeśli w wyniku konfrontacji mamy do czynienia z wieloma
częściami wspólnymi, możemy mówić o wysokim poziomie zadowolenia, jeśli oczekiwania mijają się ze stanem
faktycznym, zadowolenie pracownika znajduje się na niski
poziomie. Najprościej zatem ujmując, zadowolenie z pracy
wynika z odczuć związanych z jej wykonywaniem. Możemy
rozpatrywać odczucia pozytywne i negatywne (Kreitner,
Kinicki 1992).
Próba zrozumienia roli pracowników, w odniesieniu do
sukcesu organizacji, rozpatrywana jest przez teoretyków
zarządzania coraz intensywniej począwszy od XIX wieku,
kiedy to pojawiło się wiele kluczowych myśli. Narodziła
się wtedy refleksja nad organizacją pracy w taki sposób,
aby godzić interesy pracodawcy i jednocześnie zaspokajać potrzeby pracowników (Barley, Kunda 1992). Podobnie
Frederick Taylor w 1911 roku w swojej książce zamieścił

Praca towarzyszy człowiekowi od zawsze. Zarówno ta
wykonywana na potrzeby własne, jak i na potrzeby innych.
We współczesnym systemie społeczno-gospodarczym praca
stała się podstawową dziedziną aktywności człowieka, a dla
wielu osób jest najważniejszą częścią życia. Praca stanowi
z jednej strony sposób na zaspokojenie potrzeb materialnych, a z drugiej strony określa pozycję zawodową, która
jest wiązana ze statusem społecznym (Milian 2000).
W życiu człowieka rola pracy jest wieloraka. Najistotniejsze jest to, że jej moc ma wpływ na oddziaływanie pozytywne lub negatywne na człowieka w kontekście zdrowia
fizycznego i psychicznego. Sprzyjające warunki wykonywania pracy, takie jak dobra atmosfera, poczucie sensu i wykonywanie pracy zgodnie z własnymi zainteresowaniami,
wpływają korzystnie na samopoczucie zatrudnionego. Natomiast odwrotna sytuacja prowadzi do frustracji, a niekiedy nawet do stanów chorobowych w postaci chociażby depresji. Uwarunkowania pracy wpływają ponadto nie
tylko na samego zatrudnionego, ale również na całą jego
rodzinę. Takie oddziaływanie ma wynagrodzenie za wykonywaną pracę. Jego wysokość będzie określać status materialny całej rodziny, co niesie za sobą szereg następstw
ekonomicznych, np. zbyt niski poziom pensji spowoduje, że
12
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słowa: „Głównym celem zarządzania powinno być zabezpieczenie maksymalnego dobrobytu dla pracodawcy,
w powiązaniu z maksymalnym dobrobytem dla każdego
pracownika” (Taylor 2007: 11). T. Peters i Robert H. Waterman, będący autorami bestsellerowej książki w dziedzinie menadżerskiej W poszukiwaniu doskonałości, zawarli
w niej jako jedną z zasad skutecznego zarządzania: „Traktuj
ludzi jak dorosłych. Traktuj ich jako partnerów; traktuj ich
z godnością; traktuj ich z szacunkiem. Taktuj ich – nie wydatki kapitałowe i automatyzację – jako podstawowe źródło
wzrostu produktywności. [..] Innymi słowy, jeśli zależy Ci na
produktywności i związanych z nią korzyściach finansowych,
musisz traktować pracowników jako najważniejszy zasób”
(Peters, Waterman 1984: 238). Odpowiedzialne podejście
do relacji pracodawca – pracownik jest poddawane refleksji
od dziesiątek lat. Przejawem społecznej odpowiedzialności
przedsiębiorstw jest podejście z troską i szacunkiem do osób
zatrudnionych. Przejawia się to przez kształtowanie środowiska pracy, które ma bezpośredni wpływ na pracownika.

Środowisko pracy
Społeczna odpowiedzialność biznesu rozpatrywana we
wnętrzu organizacji skoncentrowana jest przede wszystkim
na obszarze pracowniczym. To tutaj drzemie potencjał całej
organizacji i możliwości rozwoju. Zapewnienie odpowiednich warunków pracy, które oprócz zaspokojenia podstawowych potrzeb pozwalają na uwolnienie kreatywności
i przekazania cząstki siebie do wykonywanej pracy. W takich warunkach ludzie mogą rozwijać się, doskonalić i wpływać poprzez to na progres przedsiębiorstwa, w którym
są zatrudnieni.
Pojęcie środowiska pracy jest często stosowane w literaturze naukowej i przedstawia różne spojrzenie na tę tematykę. Szerokie spojrzenie na środowisko pracy przedstawia D. Dobrowolska, wymieniając szereg jego składowych.
W pierwszym rzędzie środowisko pracy obejmuje sam zakład pracy zarówno w kontekście jego fizycznej egzystencji,
funkcjonowania w określonym miejscu i określonym standardzie, jak również w kontekście formalnego posiadania
praw własności do niego. W ramach pojęcia następnie
mieszczą się pracownicy wykonujący pracę w ramach danego miejsca pracy, z którym są powiązani zarówno w sposób
formalny, jak i nieformalny. Następnie, do środowiska pracy
zaliczani są ludzie i wszelkie grupy, z którymi w ramach pracy zawodowej zachodzą różnego rodzaju interakcje. Stąd
wynika, że środowiska pracy ludzi są odmienne, ze względu
na miejsce wykonywanej pracy w rozumieniu pracodawcy,
jak i szerokości geograficznej, ponieważ w różnych krajach

mamy do czynienia z wieloma odmiennymi sytuacjami gospodarczymi, które mają ogromny wpływ na kształtowanie
życia zawodowego każdej pojedynczej osoby (Dobrowolska
1980).
Z kolei E. Gorczycka przedstawia wymagania wobec
środowiska pracy, do których zalicza praktyki związane
z rekrutacją, organizacją pracy, BHP, świadczeniami socjalnymi, kulturą organizacyjną wraz z relacjami pomiędzy
pracownikami, jak i na linii pracownik-przełożony. Wymienione warunki wpływają na to, jaki stosunek do pracy będą
mieć zatrudnieni (Gorczycka 1981). Ciekawą koncepcją jest
podział środowiska pracy przy użyciu skali mikro i makro.
Takiej klasyfikacji dokonała E. Górska i zgodnie z nią, w skali makro, mówimy o warunkach determinowanych przez
poziom rozwoju techniki, uwarunkowania społeczne oraz
ekonomiczne. Natomiast warunki mikro dotyczą warunków
w konkretnym miejscu pracy, wymieniane jest tutaj: stanowisko, gdzie wykonywana jest praca, obsługa, szkolenia,
wynagrodzenia i inne świadczenia pozapłacowe oraz warunki socjalne (Górska 2004).
Środowisko pracy zostało skrupulatnie uporządkowane
przez J. Lewandowskiego, który podzielił je na dziewięć składowych. W pierwszym rzędzie wymienia środowisko materialne, w którym wyróżniamy fizyczne warunki miejsca pracy, takie jak oświetlenie, klimatyzacja, odpowiednia temperatura, hałas, itp. Następnie mówi o środowisku technicznym, gdzie bierzemy pod uwagę dostępne urządzenia i ich
aktualność, wyposażenie stanowiska pracy, itp. Przechodząc kolejno do środowiska organizacyjnego, podejmowane
są takie kwestie jak: podział zadań, procedury, czas na
wykonanie zadań, dostępna technologia pracy, przerwy
w trakcie pracy, warunki organizacyjne, itp. W środowisku zarządzania zauważamy już partycypację pracowniczą,
sposób podejmowania decyzji, jakie systemy zarządzania
są stosowane, itp. Z kolei w środowisku socjalno-bytowym
brane jest pod uwagę wyposażenie wnętrz, dostęp do pomieszczeń socjalnych, pomieszczenia przeznaczone do wypoczynku, itp. Kolejnym jest środowisko społeczne, gdzie
bierzemy pod uwagę dostęp do szkoleń zarówno zawodowych, jak i szkoleń z umiejętności miękkich, kulturę pracy, itp. Następnie wymieniamy środowisko ekonomiczne,
tutaj brana jest pod uwagę wydajność oraz efektywność
wykonywanej pracy, a także solidność, odpowiedzialność
za wykonywane zadania, itp. W środowisku informacyjnym
najważniejszymi składowymi są: dostęp do infrastruktury
ułatwiającej komunikację, obieg informacji w przedsiębiorstwie, wszelkie systemy wspomagające podejmowanie
decyzji, itp. Ostatnią składową, wymienianą przez Lewandowskiego, w ramach środowiska pracy jest bezpieczeństwo w miejscu pracy. Istotne są tutaj takie elementy jak:
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potencjalne zagrożenia w miejscu pracy i ich minimalizowanie, dostęp do odzieży ochronnej i innych form sprawiających, że praca jest bezpieczniejsza (Lewandowski 1998).
W sposób precyzyjny do środowiska pracy podeszła J.
Korpus, definiując pojęcie następująco: „Środowisko pracy
to całokształt warunków, w których odbywa się praca. Jest
ono uzależnione od różnorodnych materialnych i niematerialnych czynników, które pogrupowane tworzą: materialne
środowisko pracy, środowisko techniczne, organizacyjne,
kierowania i gospodarowania, informacyjne oraz bezpieczeństwo w środowisku pracy, wywierając określony wpływ
na przedsiębiorstwo i zatrudnionych w nim pracowników”
(Korpus 2006: 124). Takie spojrzenie zawiera całokształt
obrazu, jakim jest środowisko pracy i pozwala na kolejne
analizy wewnątrz każdego z wymienionych elementów.

CSR w obszarze pracowniczym
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR – ang. Corporate Social Responsibility) w obszarze pracowniczym
została precyzyjnie sformułowana przez normę PN-ISO
26000:1200. Dobre praktyki w tym obszarze obejmują ogół
polityk i praktyk wynikających z pracy, zarówno wykonywanej przez samą organizację, jak i w jej imieniu – dotyczy
to również pracy podwykonawców. Jak określa ISO 26000,
kreowanie miejsc pracy, jak i zapewnianie wynagrodzenia
za wykonywaną pracę, stanowi najważniejszą dziedzinę
gospodarczą i społeczną, na którą organizacja ma wpływ.
Praca z poczuciem sensu jest jednym z podstawowych elementów w życiu człowieka. To dzięki pracy podnoszone
są standardy życia, a brak pracy prowadzi do wielu problemów społecznych. Praktyki w obszarze pracy mają wpływ
na poczucie sprawiedliwości społecznej, a także stabilności
i pokoju (Raport Odpowiedzialny biznes... 2015).
Dobre praktyki w obszarze pracowniczym powinny
przejawiać się od momentu zatrudnienia pracownika, po
zakończenie współpracy bez względu na to, w jakim charakterze ono następuje. Ponadto obejmują całokształt środowiska pracy. Tylko w takim rozumieniu możemy mówić
o społecznej odpowiedzialności w miejscu pracy. W niniejszym artykule analizie zostały poddane kluczowe elementy obszaru pracowniczego, zgodnie z koncepcją CSR,
gdzie pracodawca ma wiele możliwości wdrażania postaw
odpowiedzialności, które przyniosą korzyść zarówno dla
zatrudnionego, jak i samego przedsiębiorstwa. Zaliczamy
do nich:
1. Rekrutację i adaptację w miejscu pracy;
2. Satysfakcję, zaangażowanie oraz poziom stresu;
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3. Work life balance;
4. Elastyczny czas pracy;
5. Elastyczne zatrudnienie;
6. Politykę wynagrodzeń i awansów;
7. Rozwój zawodowy;
8. Równouprawnienie kobiet i mężczyzn;
9. Poszanowanie bez względu na wiek;
10. Zapewnienie możliwości zatrudnienia osobom niepełnosprawnym;
11. Partycypację pracowniczą.
Decyzja o wyborze pracodawcy to pierwsza poważna decyzja, jaka stoi przed potencjalnym pracownikiem,
jak i pracodawcą. Oczywistym jest, że każda ze stron chce
się w tym procesie zaprezentować jak najlepiej, jednak dochodzi przez to niekiedy do zawyżania kompetencji przez
pracownika, jak i koloryzowania miejsca pracy przez pracodawcę. Zgodnie z Monitorem Rynku Pracy, co roku sporządzanym przez Randsad, w drugim kwartale 2015 roku
liczba osób zmieniających pracę stanowiła 27%, co stanowi
bardzo wysoki poziom. Jest to 5% przyrost w odniesieniu
do poprzedniego kwartału, a ostatni raz tak wysoki poziom
był w pierwszym kwartale 2011 roku (http://www.randstad.pl 2016). Nieodpowiednio przeprowadzone procesy
rekrutacyjne oraz brak możliwości rozwoju w miejscu pracy to najczęstsze powody, które powodują zmianę miejsca
pracy. O polityce rozwoju mówią zarówno przepisy prawa
krajowego – Kodeks Pracy, jak i regulacje wyznaczane przez
Międzynarodową Organizację Pracy. Podkreślane są: możliwość awansów oraz podnoszenie kwalifikacji i ułatwianie
kształcenia. Przedsiębiorcom powinno zależeć na zaangażowaniu pracowników i ich samoistnej chęci do podnoszenia
umiejętności i kwalifikacji. Ponadto, z racji na różne podejście do rozwoju w polityce awansów, należałoby ponad staż
pracy przedłożyć osiągnięcia i motywację (Lawler 2013).
Patrząc w takiej perspektywie, już podczas rekrutacji
należy dostarczyć rzetelną informację o tym jak praca wygląda oraz o tym, jakie możliwości zapewnia zatrudnienie.
Kolejnym etapem po zawarciu umowy pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem jest proces wdrożenia do wykonywania pracy, jak i adaptacji w nowym środowisku. Istotne
jest, aby zatroszczyć się zarówno o sferę związaną z przyszłymi obowiązkami, jak i o sferę związaną z relacjami, by
zapewnić nowej osobie dobre przyjęcie w taki sposób, aby
mogła szybko poczuć się częścią zespołu. Dobrą praktyką
jest wyznaczenie mentora, który będzie przedstawiał na
podstawie swojej praktyki to, jakie obowiązki są konieczne
do wykonywania, jak również będzie motywować i mobilizować w oparciu o konkretne sytuacje i w odniesieniu do
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rzeczywistych problemów, które z dużym prawdopodobieństwem mogą pojawić się na tym etapie. W początkowej fazie zatrudnienia, pracownikowi należy dostarczyć również
pakiet szkoleń, które pomogą zrozumieć działanie firmy,
jak i oczekiwania wobec samego zatrudnionego. Bardzo
istotne jest również, aby już w początkowej fazie zadbać
o elastyczność w dopasowaniu stanowiska i wyznaczonych
zadań do kompetencji samego pracownika (Klincewicz
2013).
W momencie, kiedy pracownik obejmuje już stanowisko w danym przedsiębiorstwie, ważne są: satysfakcja,
zaangażowanie, jak i poziom stresu w wykonywanej pracy.
Te trzy czynniki mają bezpośredni związek z wykonywaną
pracą, a także stosunkiem pracownika do pracodawcy. Satysfakcję z pracy można oceniać poprzez poczucie sensu
wykonywanej pracy, subiektywne odczucie sukcesu zawodowego oraz chęć polecania swojego pracodawcy innym.
W zaangażowaniu pracowniczym oprócz chęci rozwoju wyodrębniane są tzw. „zachowania obywatelskie”. Rozumiane
jest przez to wykonywanie pracy, poza swoimi obowiązkami, jednak istotnej dla firmy (Podsakoff, Organ, MacKenzie
2006).
Budowanie satysfakcji pracownika jest możliwe wtedy,
gdy jego rozwój idzie w kierunku, w którym on sam chciałby go widzieć. Dlatego ważne jest, aby indywidualne cele
i plany rozwoju tworzyć wraz z pracownikiem, a nie tylko
go informować o tym, co następuje. W tym celu ważną rolę
odgrywają cykliczne spotkania z pracownikami, na których
poruszane są kwestie chociażby zadowolenie z wykonywanej pracy, jak i subiektywnego poczucia, co do realizacji
zawodowej. Satysfakcję w miejscu pracy podnoszą szkolenia, jednak oprócz nich warto zatroszczyć się o szersze
planowanie działań rozwojowych dotyczących całej firmy
i roli w nich poszczególnych pracowników. Zapewni to nowe
wyzwania dla pracowników, jak również będzie stymulować
kreatywność i nie pozwoli wpaść w monotonię. Zarówno
zaangażowanie, jak i satysfakcja z pracy, bardzo często są
powiązane z relacjami w miejscu pracy. Dotyczy to zarówno
relacji pomiędzy pracownikami, jak i na poziomie pracownik – pracodawca. Do tego celu konieczne jest komunikowanie wzajemnych potrzeb w sposób bezpośredni lub jeśli
sytuacja na to nie pozwala to poprzez anonimowe ankiety
czy anonimową skrzynkę, która mogłaby funkcjonować
w miejscu pracy. Podkreślić tutaj należy, że w przypadku
przekazywania anonimowych informacji pracodawca powinien czuć się zobowiązany do analizy takich informacji bezpośrednio lub poprzez dział zarządzania zasobami ludzkimi
czy inne osoby wyznaczone w tym celu i wyciągania z nich
wniosków idących w kierunku poprawy relacji w przedsię-

biorstwie. Z kolei badanie poziomu stresu można przeprowadzić poprzez ankiety, najlepiej z pytaniami nie wprost
tak, aby uzyskać najbardziej miarodajne wyniki. Otrzymane
wyniki należałoby zestawić z zadaniami i ich rodzajem dla
każdego z pracowników, aby sprawdzić czy nie ma zbyt dużej presji na za dużą ilość zadań oraz czy typ zadań nie przysparza stresu danemu pracownikowi, który mógłby swoje
kompetencje wykorzystać do innych rodzajów zadań. Dobrą
praktyką jest zapewnianie porad psychologicznych i rozmów terapeutycznych, zwłaszcza w przypadku zawodów
bardziej stresujących, gdzie ograniczanie poziomu stresu
jest bardzo trudne i wiąże się ze specyfiką samej pracy,
a nie z kwestią zarządzania.
Zagadnienie ograniczoności zasobów w ekonomii
rozstrzygane jest w różnorodnych aspektach, nigdy jednak wcześniej tak bardzo nie dotyczyło zasobu czasu, jakim dysponuje pracownik. Stwarza to nowe wyzwanie dla
społecznej odpowiedzialności biznesu, by nie dopuścić do
zbytniego poświęcania życia osobistego na rzecz pracy. Do
pewnego momentu wzrastała liczba osób przeciążonych
obowiązkami zawodowymi, wydłużył się ich czas pracy do
granicy ekstremalnej, która mówi o 60 godzinach tygodniowo, dostępności przez 7 dni w tygodniu, a nawet i w trybie
24 godzin na dobę. Zwiększyło się także spożycie napojów
energetycznych oraz tabletek wspomagających koncentrację i pamięć (Hewlett, Luce 2008). Równowaga pomiędzy
życiem zawodowym a życiem osobistym staje się coraz bardziej wymagana przez pracowników. Dotyczy to zwłaszcza
młodego pokolenia Y, które wkroczyło na rynek pracy, jak
i pokolenia Z, które szykuje się do podjęcia pierwszych prób
zatrudnienia. Wcześniejsze pokolenie X było dużo bardziej
nastawione na karierę oraz posiadało chęć zdobywania prestiżu, którego wyznacznikiem był pieniądz. Zmiany w myśleniu młodych ludzi powodują jednak, że przed pracodawcami stawiane są coraz to nowe wymagania, których spełnienie warunkuje posiadanie efektywnych i zaangażowanych
pracowników (http://hrstandard.pl 2016).
Ogromne wyzwanie związane z równoważeniem życia
zawodowego z życiem osobistym pracowników należy rozpocząć od przeanalizowania sytuacji w organizacji. Może
dochodzić do sytuacji, gdzie pracodawca nie jest do końca
świadomy ile godzin jego pracownicy poświęcają na pracę.
Może to dotyczyć nienormowanego czasu pracy, jak również przypadków, gdzie praca jest wykonywana w domu
lub pracownicy kończą swoje zadania poza wyznaczonymi
godzinami pracy w zaciszu domowym. Dotyczy to często
młodych osób lub rozpoczynających pracę w danym miejscu. W obawie przed utratą zatrudnienia uciekają się do
praktyk, które w rezultacie pokażą ich większą efektyw-
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ność i terminowość. Dopiero po zapoznaniu się z całościowym obrazem godzin, jakie pracownicy poświęcają na
pracę można mówić o wdrażaniu dobrych praktyk. Same
nadgodziny mogą istnieć w miejscu pracy, jednak należy
pamiętać, że stosowanie tego procederu w trybie ciągłym
spowoduje tylko zmniejszenie wydajności pracowników
i znużenie obowiązkami zawodowymi przez brak czasu na
oderwanie się od nich do swoich zainteresowań i do swojego hobby. Podejście do czasu spędzanego w miejscu pracy powinno również być dostosowane do możliwości pracownika. Elastyczność powinna być dopasowana względem
wieku, mowa tu zwłaszcza o osobach starszych, które nie
będą w stanie być tak produktywne w czasie nadgodzin jak
osoby młode. Tyczy się to także osób posiadających dzieci,
z czego wynika chociażby konieczność odebrania ze szkoły
czy przedszkola, co należy uczynić w określonych godzinach. Podobnie w przypadku osób, które mają różne inne
zobowiązania i potrzeby jak kwestie związane z wizytami
u lekarza czy dodatkową edukacją, która odbywa się po godzinach. Rozwiązaniem konfliktu czasowego i braku równowagi w wielu przypadkach może być elastyczna organizacja
czasu prac, która pozwoli pracownikowi na sumienne wykonywanie obowiązków rodzinnych i niezaniedbywanie życia
rodzinnego, i towarzyskiego. Pracodawcy mogą również
stosować szereg działań ułatwiających pogodzenie obowiązków rodzicielskich z pracą, jak chociażby otworzenie
przedszkola przy miejscu pracy.
Kolejnym obszarem, w którym pracodawca może wskazać swoją odpowiedzialność jest elastyczne podejście do
czasu pracy. Elastyczność czasu pracy definiowana jest jako
odejście od schematu, gdzie pracownik pracuje w ściśle
wyznaczonych godzinach od – do, rozpoczynając i kończąc
swoją pracę każdego dnia w tych samych godzinach (Machol-Zajda 2007). Wyróżnić można szereg form elastycznych form organizacji pracy (Skarzyński 2007):
• zadaniowy czas pracy – rozkład czasu pracy jest samodzielnie ustalany przez pracownika, jest on rozliczany jedynie z zadań;
• równoważony czas pracy – wydłużanie pracy danego dnia względem potrzeb i skracanie na to konto
w inne dni;
• przerywany czas pracy – w ciągu dnia praca jest dzielona na części;
• praca w ruchu ciągłym – praca zmianowa, gdzie
dzień pracy może być wydłużony do 12 godzin;
• praca na wezwanie;
• ruchomy czas pracy – pracodawca określa przedziały, w ramach których pracownicy mogą rozpoczynać
i kończyć pracę;
• indywidualny czas pracy – praca odbywająca się
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w różnych, niestandardowych porach, np. wieczorami, w święta czy weekendy;
• annualizacja godzin pracy – rozliczenie przeprowadzonych godzin odbywa się w skali roku;
• konta czasowe – na kontach gromadzone są nadwyżki oraz niedobór czasu pracy poszczególnych pracowników i następnie rozliczane są w różnych trybach
czasowych;
• skompresowany tydzień pracy – skrócenie tygodnia
pracy z 5 dni do mniejszej ilości, poprzez wydłużenie
godzin pracy w pozostałe dni.
Rozwiązaniem, które również zaliczane jest do elastycznych form pracy jest telepraca. Rozumiana jest jako
wykonywanie pracy bez konieczności dojazdów do biura,
poprzez wykorzystanie rozwiązań informatycznych (Nilles 2003). Wymieniamy tutaj klasyczną formę telepracy
w miejscu zamieszkania, przemienną, gdzie część zadań
jest wykonywana w domu, a część w siedzibie firmy, mobilną – gdy pracownik nie ma stałego miejsca pracy, a swoje
obowiązki wykonuje u odbiorców, czy też klientów. Wyróżniamy również koncepcje gorących biurek, gdzie są one
dzielone z innymi pracownikami oraz centra telepracy,
które są przystosowane infrastrukturalnie do świadczenia
usług telepracy (Machol-Zajda 2007).
W ramach dobrych praktyk w kontekście ustalania czasu pracy, pracodawca na wstępie powinien znać oczekiwania swoich pracowników, aby nie doszło do sytuacji konfliktu dobrych chęci unowocześnień, z rzeczywistymi potrzebami pracowników. Ponadto, elastyczne formy czasu pracy
mogą być podyktowane potrzebami przedsiębiorstwa, a nie
samymi oczekiwaniami osób zatrudnionych, dlatego ważnym jest, by ich wprowadzenie było konsensusem obu stron
stosunku pracy. O elastyczności czasu pracy w perspektywie
pracownika mówi się bardzo często w perspektywie work
life balance. Przez tego typu praktyki pracodawca może pozwolić zatrudnionym na godzenie życia zawodowego z rodzinnym, a także popatrzeć na oczekiwania pracowników
w wieku okołoemerytalnym. Przedstawione rozwiązania są
coraz bardziej popularne, pamiętać jednak należy, że niosą
za sobą szereg zagrożeń. Pracodawca powinien zadbać o to,
aby każdy pracownik, bez względu na to, w jakiej formie
wykonuje swoją pracę, był stale włączony w sprawy firmy.
Elastyczność w kontekście zatrudnienia rozpatrywana
jest też w kontekście zawartej umowy pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem. Do elastycznych form zatrudnienia zaliczamy (Kalinowska-Nawrotek 2005):
• kontraktowanie pracy (umowy na czas określony);
• praca tymczasowa;
• samozatrudnienie;
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• leasing pracowniczy;
• job-sharing – rozdzielenie obowiązków wynikających
z jednego stanowiska pracy na dwie osoby, co skutkuje również podziałem wynagrodzenia;
• umowa zlecenie;
• umowa o dzieło.
Elastyczne formy zatrudnienia w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu mogą budzić kontrowersje.
Samo ich pojawienie się związane jest z rozwojem nowych
technologii, jak również z potrzebami elastyczności samych
zatrudnionych. Zanik modelu rodziny wielopokoleniowej
spowodował, że godzenie życia zawodowego z życiem rodzinnym jest jeszcze trudniejsze i elastyczne formy zatrudnienia w niektórych wypadkach stały się jedyną alternatywą. Narzędzie to, jak każde inne, może być wykorzystywane
zarówno z dobrymi intencjami, jak i z pobudek pazerności
i chęci zmniejszenia kosztów zatrudnienia. Dobrą praktyką
ze strony pracodawcy jest dialog z pracownikiem i klarowne przekazanie wad i zalet proponowanych rozwiązań. Ponadto uczciwym zachowaniem ze strony pracodawcy jest
zapewnienie bezpieczeństwa zatrudnienia w przypadku
elastycznych form. Ważne jest również zatroszczenie się
o możliwość korzystania przez pracowników z podstawowych świadczeń, takich jak urlopy czy zwolnienia z tytułu
choroby. Zapobiega to dyskryminacji, jak również ogranicza
dystans budowany pomiędzy pracownikami zatrudnionymi
na umowę o pracę, a tymi, którzy korzystają z elastycznych
form.
Kolejnymi składowymi obszaru pracowniczego są wynagrodzenia i awanse. To jeden z kluczowych elementów
związanych z pracą zawodową. Samo wynagrodzenie pełni
następujące funkcje (Kozioł 2005):
• dochodową – umożliwia realizację potrzeb związanych z konsumpcją; dążenie do zwiększenia poziomu
wynagrodzenia jest naturalnym zachowaniem człowieka;
• kosztową – z punktu widzenia pracodawcy wynagrodzenie jest kosztem i w domyślnym odruchu chce go
minimalizować;
• społeczną – kształtuje rynek pracy, wpływa na sferę
gospodarczo-społeczną człowieka;
• motywacyjną – wysokość wynagrodzenia wpływa na
entuzjazm przy realizacji zadań i otwartość na podejmowanie nowych obowiązków.
Dbałość o poprawną politykę wynagrodzeń stanowi
jeden z elementów wdrażania CSR w przedsiębiorstwie
(Lam, Khare 2010). Podstawową zasadą takiej polityki
wynagrodzeń jest jej transparentność, by każdy pracow-

nik znał i rozumiał zasady naliczania mu wynagrodzenia.
Doceniając lojalność pracowników w procesie tworzenia
zasad przyznawania wynagrodzeń należy uwzględnić staż
pracy. Taka praktyka pozwoli na to, by zwiększać morale
u osób pracujących dla danego pracodawcy przez dłuższy
czas i zmniejszy skłonności do zmiany miejsca zatrudnienia. Istotne to jest chociażby w sytuacjach, gdy firma ze
względu na swoją pozycję musi zrezygnować z premii czy
innych składników wynagrodzenia. Bieżące informowanie
o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa pozwoli na zrozumienie ze strony zatrudnionych, a w szczególności tych,
którzy budują swoją karierę w obrębie przedsiębiorstwa
od dłuższego czasu. Nie od dzisiaj wiadomo, że zapotrzebowanie na pracowników uzależnione jest często od miejsca zamieszkania. W zależności od regionu występuje rozwarstwienie pod względem wysokości zatrudnienia, co jest
związane z kosztami życia. Ponadto na rynku pracy mamy
do czynienia z pewnymi standardami odnośnie wysokości
wynagrodzenia w danym zawodzie i na danym stanowisku.
Pracodawca powinien czuć konieczność przestrzegania tych
standardów, by doceniać kompetencje i umiejętności zatrudnianych specjalistów. Określanie wysokości zatrudnienia powinno być również związane z oczywistymi korzyściami dla firmy. Znakomitym narzędziem służącym do tego jest
system zarządzania przez cele. Pozwala to na zwiększanie
efektywności zatrudnionych, a z drugiej strony przynosi im
wymierne korzyści.
Zatrudnienie odpowiedniego pracownika to dopiero
początek budowania relacji na linii pracodawca – pracownik. Podejmując wyzwanie zawodowe zatrudniony oczekuje, że będzie mógł się realizować i rozwijać. Podobnie pracodawcy powinno zależeć, by mieć coraz lepiej wykwalifikowany personel. Dobrą praktyką jest tutaj wdrażanie takiego
systemu szkoleniowego, który obejmuje szkolenia zawodowe oraz zwiększa efektywność wykonywanej pracy, a także
samodzielność w wykonywaniu zadań przez pracowników.
Ponadto, aby rozwój miał charakter ciągły trzeba wzbogacać stanowisko o coraz to nową odpowiedzialność oraz
dodatkowe obowiązki. Natomiast, aby wiedza znalazła rzeczywiste odzwierciedlenie w zwiększeniu efektywności pracownika, potrzebne są ułatwienia przeniesienia wiedzy na
praktykę, chociażby przez otwartość na zmiany wynikające
z partycypacji pracowniczej. W tym miejscu pojawia się
bezkosztowe narzędzie, o którym pracodawcy bardzo często zapominają, a mianowicie stosowanie pochwał. Postawa braku chęci doceniania pracowników jest zakorzeniona
w polskiej kulturze. Przełamanie blokad w tym aspekcie
może przynieść organizacji szereg korzyści, kiedy pracownicy poczują się doceniani i zaczną uważać swoją pracę za
istotną i potrzebną (Warzybok 2015/2016). Związane jest
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to również z nagradzaniem pracowników za zdobywaną
nową wiedzę i umiejętności, co będzie dodatkową motywacją do budowania postawy zaangażowania i współodpowiedzialności za własny rozwój przez pracowników. Do
tego konieczna jest również indywidualna ścieżka rozwoju
i czas na doskonalenie. W momencie, gdy pracownik jest
przeciążony pracą, obarczony niestabilną sytuacją w przedsiębiorstwie, jego postawy proaktywne w naturalny sposób będą tłumione, a koncentracja będzie miała miejsce
tylko na zadaniach bieżących, bez refleksji nad możliwością
usprawnienia i ulepszenia wykonywanych zadań.
Kwestia strategicznego podejścia do budowania odpowiedzialności w miejscu pracy wymaga całościowego
spojrzenia na wszystkie aspekty, nawet na te, które stanowią większy problem społeczny. Do takich kategorii należy
równouprawnienie. Pracodawca w miejscu pracy powinien
zapewnić równe prawa dla kobiet i mężczyzn. Walka ze
stereotypami płci nie jest łatwa. Rozwiązaniem, jakie może
podjąć organizacja jest zatrudnienie koordynatora ds. różnorodności. Elementem fundamentalnym są w tym miejscu szkolenia, zwłaszcza dla osób piastujących stanowiska
kierownicze, a także osób z działów personalnych, odpowiedzialnych za rekrutację i zarządzanie zasobami ludzkimi.
Warto również podkreślić, że do dyskryminacji dochodzi bardzo często, gdy kobieta decyduje się na pełnienie
roli matki. Dobrą praktyką jest ułatwienie powrotu do
obowiązków zawodowych po urlopie macierzyńskim. Aby
to było efektywne, należałoby rozpocząć od planowania
przerw związanych z macierzyństwem, aby umożliwić pracownikowi przez ten czas kontakt z firmą. Może to odbywać
się przez szkolenia czy przez wypełnianie pewnych zadań
w charakterze telepracy. Przy takiej sytuacji kobiecie o wiele prościej powrócić do sowich obowiązków, kiedy ma aktualną wiedzę, jest na bieżąco w zmianach zachodzących
w firmie. Ogranicza to brutalne zderzenie z rzeczywistością
w miejscu pracy, która przez okres przerwy w pracy ewoluowała, zgodnie z rozwojem całej organizacji.
Kolejnym wyzwaniem związanym z walką z przejawami dyskryminacji jest równe traktowanie pracowników bez
względu na wiek. Grupą narażoną na dyskryminację są osoby starsze. Istnieje wiele stereotypów odnośnie tej grupy,
które są ciągle powielane, nawet przez osoby, których dotyczą. Społeczeństwo traktuje starość jak chorobę, bądź upośledzenie, zapominając, że jest to naturalny etap życia i nieuchronnie każdy do niego się zbliża (Duncan 2002). Grupie
tej przypisywane są: brak elastyczności, niechęć do zmian,
wątłe zdrowie i słaba sprawność fizyczna. Dyskryminacja
może jednak dotykać również osoby młode. Zwłaszcza absolwentów, którzy nie posiadają lub też mają bardzo małe
doświadczenie zawodowe. Stereotypami w tej grupie jest
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przeświadczenie, że są to osoby niegodne zaufania, zatem
nie mogą wykonywać odpowiedzialnych zadań (Loretto,
Duncan, White 2000).
W aspekcie równego traktowania osób bez względu na
wiek, pracodawca może podjąć szereg praktyk. W pierwszym rzędzie jest to system oceniania oparty na kompetencjach i doświadczeniu bez względu na wiek. Na samym
wstępie przy rozpoczynaniu kariery w danym miejscu pracy, należy zwrócić uwagę czy przy rekrutacji są brane pod
uwagę umiejętności, a nie wiek. Następnie należy o tym
pamiętać w procesie awansów i planach rozwoju. Dobrym
rozwiązaniem jest wprowadzenie w przedsiębiorstwie systemu mentoringu. Takie rozwiązanie odpowiada na dyskryminację zarówno osób starszych, jak i bardzo młodych.
Dzięki temu pracownicy z większym doświadczeniem dzielą się swoją wiedzą praktyczną z młodymi pracownikami,
przyśpieszając przez to ich proces szkolenia do nowego
stanowiska pracy.
W zarządzaniu zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
pojawia się również kwestia niepełnosprawności. W Polsce na koniec 2014 roku orzeczenie o niepełnosprawności
posiadało 3,8 mln osób, z czego 180 tys. stanowiły dzieci
(GUS 2015). Osoby z niepełnosprawnością mają problemy zarówno ze znalezieniem pracy, jak też z sytuacjami
w miejscu pracy. Bardzo często wynikają one z niewiedzy
pracodawców, a nie z samych ograniczeń wynikających
z choroby. Pracodawca powinien osoby niepełnosprawne postrzegać przez pryzmat posiadanych umiejętności,
a nie przez pryzmat ograniczeń. Bardzo często osoby niepełnosprawne mają wyostrzone niektóre zmysły, czy też
umiejętności w pewnych dziedzinach, które przewyższają
możliwości osób pełnosprawnych. Dlatego nieadekwatnym
jest powierzanie osobom niepełnosprawnym jedynie prostych prac biurowych. Aby jednak dostrzec wyjątkowość
osób niepełnosprawnych pracodawca powinien wyzbyć
się uprzedzeń i dać szansę takiej osobie, co nie zawsze
jest oczywiste, gdyż z pierwszym przejawem dyskryminacji mamy do czynienia już podczas rekrutacji. Wynika to
tylko z niewiedzy. Patrząc na skalę niepełnosprawności,
jak i postępujące choroby cywilizacyjne, koniecznym jest
doszkalanie się w tym zakresie. W ten sposób zwiększy
się wiedza na temat samej niepełnosprawności, jak i możliwości wsparcia dla tej grupy osób.
W ostatnich latach coraz głośniej mówi się o partycypacji pracowniczej. Pojęcie to posiada rodowód łaciński
i jest synonimem takich słów jak udział czy uczestnictwo.
Terminem tym określane jest również współdziałanie,
współdecydowanie i współrządzenie (Rączka 1994). Podstawową kwestią przy wprowadzaniu partycypacji w firmie
jest pozwolenie pracownikom na wypowiadanie swojego
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zdania. Pracownicy powinni mieć możliwość zgłaszania nieprawidłowości i naruszeń prawa pracy, jakie mają miejsce
w ich otoczeniu. Ponadto pracodawca powinien takim osobom gwarantować anonimowość, zwłaszcza, jeśli problemy
są związane z bezpośrednim przełożonym, jak również wykazywać rzeczywiste zainteresowanie zgłaszaną problematyką. Aby to było możliwe, konieczna jest duża otwartość
co do krytyki ze strony pracowników, którzy mogą zupełnie inaczej odbierać działania firmy, niż jest to zakładane.
Partycypacja może być również związana z inicjowaniem
różnych działań przez pracowników, jak przykładowo wolontariat pracowniczy, formy integracji czy zwykłe zapotrzebowanie na szkolenia.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Podsumowanie
Na potrzeby niniejszego artykułu zostały przedstawione wybrane dobre praktyki CSR, jakie pracodawcy mogą
implementować w miejscu pracy, należy jednak pamiętać,
że gama możliwości jest o wiele szersza. Podobnie sprawa
dotyczy elementów składowych w obszarze pracowniczym,
można dokonać innego podziału, zarówno bardziej szczegółowego, jak i ogólniejszego. Zamysłem było pokazanie kluczowych miejsc, gdzie działania pracodawcy mogą znacząco
przyczynić się do zwiększenia odpowiedzialności w miejscu
pracy.
Dobre praktyki CSR w obszarze pracowniczym są fundamentalne z punktu widzenia budowania zaangażowania
pracowniczego. Zadowolenie i satysfakcja z pracy stwarza
przedsiębiorstwu ogromny potencjał. To dzięki sile zasobów ludzkich przedsiębiorstwo może podejmować nowe
działania i rozszerzać swoją działalność. Systematyka pożądanych zachowań pracodawcy w kontekście osób zatrudnianych pokazuje, że zbudowanie trwałego i strategicznego podejścia do CSR w omawianym obszarze, wymaga
nakładu ogromnej pracy, wytrwałości i systematyczności.
Bezsprzeczne jednak pozostaje, że przewagę konkurencyjną
osiągają te przedsiębiorstwa, które posiadają silne zaplecze
zasobów ludzkich.
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Prawa człowieka do środowiska
w kontekście społecznej
odpowiedzialności biznesu
The Human Rights to the environment
in the context of Corporate Social Responsibility

Celem niniejszego artykułu jest podjęcie tematyki praw człowieka do środowiska w kontekście społecznej odpowiedzialności
biznesu. Przedsiębiorstwa funkcjonują w określonym otoczeniu,
oddziałując na pewną grupę interesariuszy (przede wszystkim na
środowisko i społeczeństwo), wobec których są zobligowani do
tworzenia trwałych i przejrzystych zasad. Autorka przeanalizuje dostępne metody i instrumenty prawne, które mają na celu
ograniczać szkodliwą działalność biznesu. Część z nich jest inicjatywami dobrowolnymi, natomiast oczywistym jest przestrzeganie
norm prawnych. Negatywne oddziaływanie na środowisko i brak
odpowiedzialności za wyrządzone szkody to nie tylko działania
nieetyczne, ale naruszanie podstawowych praw człowieka.

The purpose of this article is to take the issues of human rights
to the environment in the context of corporate social responsibility. Companies operate in a specific environment, affecting a certain group of stakeholders (primarily the environment and society)
to which they are obliged to create stable and transparent rules.
The author analyzes the available methods and legal instruments,
which are designed to limit the harmful activity of the business.
Some of these initiatives are voluntary, but it is obvious to comply with legal standards. The negative impact on the environment
and the lack of responsibility for the damage are not only unethical
practices, but also violation of the fundamental human rights.

Słowa kluczowe: Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, prawa
człowieka, środowisko.

Keywords: Corporate Social Responsibility, human rights,
environment.

Wstęp
Pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu (ang.
Corporate Social Responsibility – CSR) ma wielowymiarowe
znaczenie, ale można powiedzieć, że w zjawisku tym chodzi
o budowanie trwałych, opartych na przejrzystych zasadach,
relacji między organizacją i jej interesariuszami, niemniej
w literaturze można spotkać następujące próby zdefiniowania CSR (Walkowiak, Krukowski 2009: 10):
• „zadaniem kierownictwa firmy jest pewnego rodzaju
służba. Kierownictwo bowiem ma służyć klientom,
współpracownikom, kapitałowcom, jak i całemu
społeczeństwu oraz równoważyć odmienne interesy
wymienionych grup”;
• „idea, w ramach której firmy dobrowolnie wbudowują kwestie społecznei środowiskowe w swoje działania biznesowe oraz w relacje ze swoimi grupami
zainteresowanych”;
• „koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oznacza określoną wrażliwość na sprawy
otoczenia zewnętrznego (wrażliwość społeczna,
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ekologiczna), zdolność do utrzymania równowagi
między interesami klientów, pracowników i akcjonariuszy, a także świadczenia pewnych usług na rzecz
społeczności lokalnej”;
• „CSR prowadzi do przewagi konkurencyjnej, opartej
na dostarczaniu trwałej wartości zarówno dla udziałowców (akcjonariuszy), jak i pozostałych partnerów
– interesariuszy”.
W świetle przemian ekonomiczno‑gospodarczych zachodziły również zmiany w świadomości społeczeństw,
a zasadniczy przełom moralny w praktyce biznesowej nastąpił w latach 80. i 90. XX wieku. Zaczęło się zmniejszać
przyzwolenie społeczne na taką działalność organizacji,
która mogłaby stanowić zagrożenie. Zaczęto interesować
się w jaki sposób przedsiębiorstwo traktuje pracowników,
czy wywiera szkodliwy wpływ na środowisko, czy stosuje
praktyki korupcyjne (Rok 2004). Rozwijały się ruchy konsumenckie i ochrony praw pracowniczych, rozpoczęły
swoją działalność organizacje pozarządowe, które poprzez
kampanie naciskały na przedsiębiorców i wymuszały uczciwe zasady prowadzenia biznesu. Powstawały publikacje
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odsłaniające praktyki korporacji, które kosztem klientów,
pracowników i środowiska maksymalizowały swoje zyski,
co powodowało utratę zaufania opinii publicznej wobec
światowego biznesu. Organizacje musiały więc podjąć wyzwanie, żeby utrzymać (bądź przywrócić) dobrą reputację.
Przedstawiciele świata biznesu zaczęli dążyć do samoregulacji. Uznano bowiem, że takie dobrowolne inicjatywy nie
tylko uzupełniają minimalne standardy obowiązujących
przepisów krajowych czy międzynarodowych, ale propagują określone kanony etyki w biznesie. Jest to także swego rodzaju manifest, że rzetelne i uczciwe zarządzanie daje
swoistą przewagę konkurencyjną. Społecznie odpowiedzialnie przedsiębiorstwo buduje zaufanie klientów, zainteresowanie inwestorów i jest przyczyną dumy oraz swoistym
motywatorem pracowników, dlatego samoregulacje mają
przeciwdziałać stratom przedsiębiorstw. CSR stał się zjawiskiem globalnym. W wielu miejscach na świecie pojawiają
się inicjatywy angażujące liderów biznesu, przedstawicieli
władz państwowych i samorządowych oraz organizacje pozarządowe (Rok 2004). Społeczna odpowiedzialność biznesu to efektywna strategia zarządzania, która przyczynia się
do wzrostu konkurencyjności i kształtuje korzystne warunki
rozwoju społecznego i ekonomicznego poprzez prowadzenie dialogu z otoczeniem (Rok 2004). Przedsiębiorstwa
realizują projekty dotyczące wprowadzenia przejrzystych
zasad, rzetelnej komunikacji, budowania lepszych relacji ze
swoimi klientami, partnerami biznesowymi i społecznymi
(Rok, Kuraszko, i inni 2007). Należy stwierdzić, że firmy starają się jak najlepiej dopasować swoje projekty do turbulentnie zmieniającej się rzeczywistości rynkowej. Etyczne
i odpowiedzialne działania sprzyjają sukcesom w biznesie,
podnoszą kulturę organizacyjną, przyciągają cennych pracowników oraz zdobywają szerokie poparcie zewnętrznych
interesariuszy.

Środowisko i jego ochrona
Czym jest środowisko? Dla celów niniejszych rozważań można posłużyć się definicją ujętą w artykule 3
Ustawy Prawo ochrony środowiska, a zatem, jest to ogół
elementów przyrodniczych,w tym także przekształconych
w wyniku działalności człowieka, a w szczególności powierzchnia ziemi, kopaliny, wody, powietrze, krajobraz,
klimat oraz pozostałe elementy różnorodności biologicznej, a także wzajemne oddziaływania pomiędzy tymi
elementami, natomiast ochrona środowiska to podjęcie lub zaniechanie działań, umożliwiające zachowanie
lub przywracanie równowagi przyrodniczej, polegające
w szczególności na racjonalnym kształtowaniu środowiska

i gospodarowaniu zasobami środowiska zgodnie z zasadą
zrównoważonego rozwoju, przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom, przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego. Z kolei zrównoważony rozwój to taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces
integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz
trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu
zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych
potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń
(Dz. U. z 2001 r. nr 62, poz. 627 ze zm.). Środowisko jest
dobrem wspólnym, należy więc chronić je również z myślą
o przyszłych generacjach.

Prawo do czystego środowiska
Aby rozważyć czym jest prawo (czy też zespół praw) do
czystego środowiska, należy rozpocząć od tego czym w ogóle są prawa człowieka. Za źródło praw i wolności uznawana
jest godność człowieka. Pogląd ten wywodzi się z koncepcji
praw podmiotowych szkoły prawa natury, która rozwinęła
się w XVII wieku. Według tej idei prawa przyrodzone człowieka wynikają z właściwości natury ludzkiej (Karski 2006).
Artykuł pierwszy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
uchwalonej 10 grudnia 1948 roku mówi, że wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności
i swych praw, zaś artykuł drugi: każdy człowiek posiada
wszystkie prawa i wolności (…) bez względu na jakiekolwiek
różnice rasy, koloru, płci, języka, wyznania, poglądów politycznych i innych, narodowości, pochodzenia społecznego,
majątku, urodzenia lub jakiegokolwiek innego stanu (Powszechna Deklaracja Praw Człowieka 1948). Jest to zjawisko złożone, obejmujące swoisty katalog instrumentów do
samospełnienia się człowieka (Jasudowicz 2010). Michael
Freeman uważa, że prawa człowieka są prawami o wyjątkowym znaczeniu, chroniącymi wartości moralne i podstawowe ludzkie dobra (Freeman 2007). Według Amnesty International to podstawowe normy przysługujące każdemu,
wynikające z samego faktu bycia człowiekiem (http://amnesty.org.pl 2016). Prawa te są takie same bez względu na
rasę, płeć, orientację seksualną, wyznanie czy pochodzenie
etniczne, społeczne i narodowe, ponadto mają charakter
powszechny, istnieją niezależnie od woli władzy czy norm
prawnych, nie można ich zbyć. Są nienaruszalne i niepodzielne. W latach siedemdziesiątych XX wieku Karel Vasak
– ówczesny dyrektor Instytutu Praw Człowieka w Strasburgu, przedstawił swoją propozycję podziału praw człowieka na trzy generacje (https://www.academia.edu 2016).
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Oczywiście istnieją spory w doktrynie i część naukowców
oraz prawników rozszerza ów katalog do czterech generacji
(prawo mniejszości narodowych), jednak przyjmuje się, że
ich oś stanowią: I generacja – prawa cywilne i polityczne:
prawo do życia, prawo do udziału w wyborach, wolność
od tortur; II generacja to prawa społeczno-gospodarczo-kulturalne, na przykład prawo do pracy, wynagrodzenia
i rozrywki; III generacja – dotycząca zbiorowości: prawo
do demokracji, pokoju i kwestia poruszana w niniejszym
artykule, czyli prawo do zdrowego środowiska. Można przyjąć, że na prawo do środowiska składa się otwarty katalog
praw takich jak: prawo do korzystania z wartości środowiska w celach nie mających charakteru gospodarczego,
prawo do informacji o środowisku, prawo do uczestniczenia w podejmowaniu decyzji o środowisku, prawo do życia
w środowisku zapewniającym zdrowie fizyczne i psychiczne
(Karski 2006).

Realizacja praw człowieka
do czystego środowiska
Metody i narzędzia międzynarodowe
Proces kształtowania się świadomości w zakresie odpowiedzialności biznesu, a przede wszystkim w kwestii
ochrony środowiska, rozpoczął się w połowie XX wieku,
między innymi przez działalność Organizacji Narodów
Zjednoczonych. To dzięki konferencjom ONZ określono
w Sztokholmie w 1972 roku prawa człowieka do zdrowego środowiska, gdzie zawarto: „Człowiek ma podstawowe
prawo do wolności, równości i odpowiednich warunków
życia w środowisku takim, które pozwalałoby na przyzwoite życie w dobrobycie. Człowiek ponosi poważną odpowiedzialność za ochronę i poprawę środowiska naturalnego dla
obecnych i przyszłych pokoleń” (Deklaracja Sztokholmska
1972: 1). W 1983 roku powołano Komisję ds. Środowiska
i Rozwoju, która w 1987 roku ogłosiła raport Nasza Wspólna Przyszłość, gdzie po raz pierwszy wskazano zrównoważony rozwój jako drogę do harmonijnego rozwoju społeczeństw oraz następnych pokoleń (http://www.un.org
2016). W 1991 roku z inicjatywy Międzynarodowej Izby
Handlowej powstała Karta Biznesu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, która określała zasady tworzenia systemów
zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach (http://
www.ios.edu.pl 2016). Kolejne lata przyniosły swoistą rewolucję w zakresie odpowiedzialności za środowisko, bowiem
w roku 1992 w Rio de Janeiro odbył się Szczyt Ziemi pod
hasłem Środowisko i Rozwój, na którym przyjęto istotne dokumenty o charakterze deklaratywnym: Deklarację z Rio na
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temat Środowiska i Rozwoju, Agendę 21 (Globalny program
działań), Deklarację o lasach oraz dwie umowy globalne:
Konwencję o różnorodności biologicznej i Konwencję ramową w sprawie zmian klimatu (http://www.biol.uni.wroc.pl
2016). Unia Europejska (wcześniej Wspólnota Europejska)
od 1973 roku tworzy wieloletnie programy działań w ochronie środowiska. Pierwszy Program Działań obejmował lata
1973-1975, w którym sformułowano podstawowe zasady
polityki ochrony środowiska, jak środki ostrożności i prewencji, odpowiedzialność za spowodowanie zanieczyszczeń
(http://archiwum.ekoportal.gov.pl 2016). Programy Drugi
i Trzeci dotyczyły lat 1976-1981 i 1982-1986, rozszerzono
w nich wcześniejsze regulacje (http://archiwum.ekoportal.
gov.pl 2016). Czwarty Program z lat 1987-1992 okazał się
przełomowy dla unijnej polityki środowiskowej, ponieważ
do Traktatu EWG wprowadzono nowy tytuł: Środowisko
naturalne, w którym zawarto zasady ostrożności, prewencji, obowiązku naprawy szkód wyrządzonych środowisku,
odpowiedzialności sprawcy za wyrządzone szkody, subsydiarności, ale przede wszystkim integracji polityki środowiskowej z innymi politykami WE, co oznaczało, że środowisko
powinno być brane pod uwagę w każdej innej działalności,
a większy nacisk położono na zapobieganie zanieczyszczeniom niż ich likwidację, w myśl zasady „lepiej zapobiegać niż
leczyć” (http://archiwum.ekoportal.gov.pl 2016). W 1993
roku Unia Europejska tworzy Piąty program działań w dziedzinie ochrony środowiska, gdzie przekonuje, że przedsiębiorstwa są nie tylko główną przyczyną problemów środowiskowych, ale muszą też uczestniczyć w ich rozwiązywaniu
(Rok 2004). Program ten został przedłużony do roku 2000.
Szósty Program na lata 2001-2010 zatytułowany Środowisko
2010: Nasza przyszłość zależy od naszego wyboru porusza
tematykę zmian klimatycznych takich jak: ochrona przyrody
i bioróżnorodności, dbałość o wpływ środowiska na zdrowie, oszczędne wykorzystywanie zasobów naturalnych oraz
rozsądną gospodarkę odpadami i miał stanowić kompleksową strategię UE na rzecz zrównoważonego rozwoju (http://
archiwum.ekoportal.gov.pl 2016). Aktualny program został
opracowany do roku 2020 i obejmuje następujące cele priorytetowe: ochrona, zachowanie i poprawa kapitału naturalnego UE; przekształcenie UE w zasobooszczędną, zieloną
i konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną; ochrona obywateli UE przed związanymi ze środowiskiem problemami
i zagrożeniami dla ich zdrowia i dobrostanu; maksymalizacja
korzyści płynących z prawodawstwa UE w zakresie środowiska poprzez lepsze wdrażanie tego prawodawstwa; doskonalenie wiedzy i bazy dowodowej unijnej polityki w zakresie środowiska; zabezpieczenie inwestycji na rzecz polityki
w zakresie środowiska i klimatu oraz uwzględnienie kosztów
ekologicznych wszelkich rodzajów działalności społecznej;
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lepsze uwzględnianie problematyki środowiska i większa
spójność polityki; wspieranie zrównoważonego charakteru
miast UE; zwiększanie efektywności UE w podejmowaniu
międzynarodowych wyzwań związanych ze środowiskiem
i klimatem (http://ec.europa.eu 2016). Program ten jest
ściśle powiązany z dokumentem Europa 2020. Strategia na
rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, który obejmuje trzy powiązane
ze sobą priorytety: rozwój inteligentny – rozwój gospodarki oparty na wiedzy i innowacji; rozwój zrównoważony –
wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów,
bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej;
rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu – wspieranie
gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną (http://ec.europa.eu
2016). W kwestii środowiska dokument ten określa cel dla
wszystkich państw członkowskich „20/20/20”, co oznacza:
do 2020 roku zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych
o 20% w porównaniu z rokiem 1990, zwiększenie efektywności energetycznej o 20%, udział energetyki odnawialnej
w wysokości 20% (http://ksow.pl 2016). Wszystkie wyżej
wymienione dokumenty mają jedynie charakter zaleceń
oraz są wyznacznikiem kierunku polityki środowiskowej UE.
W 1999 roku podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos została powołana przez Sekretarza Generalnego ONZ Kofiego Annana inicjatywa Global Compact
(Walkowiak, Krukowski 2009). Stanowi ona sieć firm, które dobrowolnie podjęły się przestrzegać następujących,
ustalonych zasad i praw, między innymi: praw człowieka
(popieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych
przez społeczność międzynarodową, eliminacja przejawów naruszania praw), standardów pracy (wolność zrzeszania się, eliminacja wszelkich form pracy przymusowej,
zniesienia pracy dzieci, przeciwdziałaniu dyskryminacji
w sferze zatrudnienia), przeciwdziałaniu korupcji, zaś
w kwestii ochrony środowiska firmy powinny wspierać
zapobiegawcze podejście do problemów środowiska naturalnego, podejmować działania propagujące większą
odpowiedzialność środowiskową oraz wspierać rozwój
i upowszechnienie technologii przyjaznych środowisku
(http://ungc.org.pl 2016). Inicjatywa ta znalazła wsparcie
w agendach ONZ oraz uzyskała globalny zasięg, ponieważ
przystąpiło do niej kilka tysięcy instytucji i firm, ponad
120 państw, utworzono sześćdziesiąt sieci narodowych
na całym świecie. Organizacja przystępująca do Global
Compact zobowiązuje się do wprowadzenia zmian tak,
aby ustalone zasady stały się częścią systemu zarządzania
i strategii. Ponadto wymaga się od podmiotów publikacji
rocznych raportów oraz publicznego promowania i popierania Global Compact.

Rok 2002 to Szczyt Ziemi w Johannesburgu, w czasie
którego została przyjęta Deklaracja na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, a państwa ją tworzące przyjęły na siebie
zbiorową odpowiedzialność za wdrożenie zrównoważonego rozwoju na szczeblu lokalnym, regionalnym, globalnym
oraz za ochronę środowiska (Rok 2004). Od 1995 roku, jako
pokłosie Szczytu Ziemi z 1992 roku, odbywają się spotkania przedstawicieli ponad 190 państw, którzy negocjują
działania na rzecz polityki klimatycznej – tak zwana COP
(ang. Conference of Parties). To najważniejszy organ Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian
Klimatu. W umowie międzynarodowej określa się ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, odpowiedzialnych za
globalne ocieplenie (http://www.zmianyklimatu.pl 2016).
Najistotniejszym narzędziem tego porozumienia jest Protokół z Kioto, przyjęty 11 grudnia 1997 roku, który zajmuje się
emisjami gazów cieplarnianych (dwutlenek węgla, metan,
tlenek azotu, fluorowęglowodory, perfluorowęglowodory,
sześciofluorek siarki). Dokument stanowi postęp w zakresie walki z globalnym ociepleniem, ponieważ zawiera cele
wiążące i ilościowe, związane z ograniczeniem i redukcją
emisji gazów cieplarnianych (http://eur-lex.europa.eu/legal 2016). Ratyfikacji Protokołu odmówiły między innymi
Stany Zjednoczone. Najnowszym dokumentem w sprawie
klimatu jest podpisane (w tym przez Polskę) w czasie Szczytu Klimatycznego COP21 w Paryżu w 2015 roku porozumienie dotyczące następujących kwestii: utrzymania wzrostu
globalnych, średnich temperatur na poziomie poniżej 2ºC
i kontynuowanie wysiłków na rzecz ograniczenia wzrostu
temperatur do 1,5ºC, redukcji emisji w latach 2020-2030,
ponadto zapisano ograniczenie ocieplenia klimatu 2,73,5ºC do końca stulecia, przegląd realizacji zobowiązań co
pięć lat, mechanizm kompensacji szkód w krajach narażonych na katastrofy przyrodnicze wywołane zmianą klimatu
oraz od 2020 roku finansowe wsparcie realizacji inwestycji
na rzecz klimatu krajów rozwijających się (http://naukaoklimacie.pl 2016). Porozumienie jest ważnym krokiem
w problematyce ochrony klimatu, a tym samym prawa człowieka do czystego i zdrowego środowiska, jednak sceptycy
uważają, że zakładane cele są zbyt optymistyczne, a zmian
w kwestii globalnego ocieplenia nie ma szans cofnąć ani
zatrzymać.
Zarządzanie środowiskowe
Norma ISO 14001 to certyfikowany standard, wspierający w organizacjach stosowanie zasad CSR. Standard ISO
14001 definiuje system zarządzania środowiskowego, jest
certyfikowany i wprowadzany na zasadzie dobrowolności,
ma na celu osiągnięcie poprawy i zmniejszenie niekorzyst23
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nych oddziaływań na środowisko. Uzyskanie certyfikatu następuje po przeprowadzeniu audytu zewnętrznego i podlega cyklicznemu potwierdzaniu.
Norma ISO 14001 oparta jest na następujących zasadach (Urbaniak 2004):
• organizacja, która zobowiązała się wdrożyć system
zarządzania środowiskowego powinna zdefiniować
swoją politykę środowiskową;
• organizacja powinna sformułować plan realizacji
swojej polityki środowiskowej, w tym: identyfikację
aspektów środowiskowych i ocenę oddziaływania
na środowisko, identyfikację wymogów prawnych,
określić cele, program zarządzania środowiskowego i zadania;
• organizacja powinna mierzyć, monitorować i oceniać swoje zachowania środowiskowe, w tym też
zgodność systemu ISO 14001;
• organizacja powinna stale poddawać weryfikacji
i udoskonalać swój system, mając na celu poprawę swojego całego zachowania środowiskowego,
w tym prowadzić: przeglądy systemu, działania korygujące i zapobiegawcze, ciągłe doskonalenie.
Kolejny system wart przywołania, to certyfikowany
instrument, potwierdzający w organizacjach doskonalenie
efektywności ekologicznej. Jest dobrowolnym programem
dla przedsiębiorstw skłonnych oceniać i poprawiać oddziaływanie środowiskowe (Urbaniak 2004). Organizacje zarejestrowane w EMAS (ang. Eco Menagment Auditing Scheme)
działają zgodnie z systemem zarządzania ISO 14001 oraz
systematycznie publikują deklaracje środowiskowe (Walkowiak 2009). Zgodnie z założeniami tego systemu organizacje zainteresowane członkostwem powinny przygotować deklarację środowiskową i poddać się weryfikacji
niezależnym audytorom, którzy potwierdzają prawdziwość
i aktualność danych. Po pozytywnej weryfikacji i wpisie do
Rejestru organizacja musi poddawać się corocznym audytom sprawdzającym. Zarządzanie środowiskowe w oparciu
o wymagania EMAS przynosi wiele widocznych korzyści, nie
tylko zakładom przemysłowym (które niewątpliwie ograniczają zużycie materiałów, energii elektrycznej czy gazu,
wody, a także prowadzą racjonalną gospodarkę odpadami, między innymi poprzez ich zagospodarowanie), lecz
także pozostałym organizacjom, które mogą dzięki temu
systemowi poczynić znaczne oszczędności (Urbaniak 2004).
Rozporządzenie EMAS wykracza poza wymagania określone w normie ISO 14001, bowiem dodatkowo wprowadza
wymóg dotyczący upowszechniania wiedzy o osiągnięciach
oraz o rezultatach weryfikowania systemu (Urbaniak 2004).
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Instrumenty prawne
Odpowiedzialność za środowisko to nie tylko uzyskiwanie certyfikatów czy współpraca z interesariuszami, to
przede wszystkim respektowanie przyjętych rozwiązań
prawnych. Dla celów niniejszych rozważań nastąpi przegląd
części regulacji na szczeblu Unii Europejskiej, które w zakresie ochrony środowiska są dosyć szczegółowe i restrykcyjne. Regulacje te wiążą wszystkie państwa członkowskie.
W najważniejszym dokumencie unijnym – Traktacie o Unii
Europejskiej i Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej
określono politykę środowiskową, która ma przyczynić się
do takich celów jak: zachowanie, ochrona i poprawa jakości
środowiska, ochrona zdrowia ludzkiego, ostrożnego i racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych, promowania na płaszczyźnie międzynarodowej środków zmierzających do rozwiązania regionalnych lub światowych problemów w dziedzinie środowiska, w szczególności zwalczania
zmian klimatu. Ponadto przy tworzeniu polityki środowiskowej, UE uwzględnia dostępne dane naukowo-techniczne, warunki środowiska w różnych regionach Unii, potencjalne korzyści i koszty, które mogą wynikać z działania lub
zaniechania działania, gospodarczy i społeczny rozwój Unii
jako całości i zrównoważony rozwój jej regionów (Traktaty
wersja skonsolidowana 2010). Istnieje także szereg innych
instrumentów prawnych, w których kładzie się nacisk na
ochronę środowiska, między innymi wspomniane wcześniej
strategie, rozporządzenia i przede wszystkim dyrektywy.
Podstawowa unijna dewiza środowiskowa brzmi „zanieczyszczający płaci” i wyrażona jest w dyrektywie 2004/35/
WE (Dz. Urz. UE z 2004 r. L143 poz. 56 ze zm.). W myśl tegoż dokumentu „podmiot gospodarczy wyrządzający przez
swoją działalność szkody w środowisku naturalnym lub powodujący bezpośrednie zagrożenie wystąpieniem takich
szkód pozostaje finansowo za nie odpowiedzialny, w celu
nakłonienia podmiotów gospodarczych do przyjęcia środków i opracowywania praktyk minimalizujących ryzyko wystąpienia szkód środowisku naturalnemu oraz ograniczenia
w ten sposób możliwości poniesienia finansowej odpowiedzialności za nie”. Dyrektywa wyraźnie kładzie nacisk na te
jednostki, które wykazują winę lub zaniedbania w kwestii
zanieczyszczenia środowiska, bowiem „pomiędzy szkodą
i zidentyfikowanym zanieczyszczającym powinien być ustalony związek przyczynowy”. Zgodnie z artykułem 6 niniejszej dyrektywy podmiot gospodarczy jest zobligowany niezwłocznie powiadomić właściwe władze o zaistniałym zdarzeniu. Jest również zobowiązany skontrolować, ograniczyć,
usunąć lub odpowiednio opanować zanieczyszczenia oraz
szkodliwe substancje, zredukować wszelkie szkody i ewentualnie zapobiec dalszym degradacjom. Dzięki zapisom dy-
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rektywy władze otrzymują szereg uprawnień umożliwiających podjęcie kroków w celu skontrolowania przedsiębiorstwa, w zakresie wszczętych przezeń działań zmierzających
do zniwelowania powstałych szkód środowiskowych. Jednostka gospodarcza winna podjąć środki zaradcze, wykorzystując te najbardziej odpowiednie, w celu gwarancji zaradzenia szkodom wyrządzonym w środowisku. Środki te
powinny wykorzystywać najlepsze dostępne technologie
według następujących kryteriów, między innymi: wpływ na
bezpieczeństwo i zdrowie publiczne, koszty wprowadzenia,
prawdopodobieństwo skuteczności danej opcji, zakres zapobiegania szkodom w przyszłości oraz uniknięcia dodatkowych strat, czas potrzebny na przywrócenie środowiska do
właściwego stanu. Warto przytoczyć tu inne dyrektywy,
które obligują do odpowiedzialności za interesariusza, jakim jest niewątpliwie środowisko, a tym samym do respektowania praw człowieka. Dyrektywa 2014/52/UE w sprawie
oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia
publiczne i prywatne na środowisko (Dz. Urz. UE z 2014 r.
L124/1). To instrument prawny gwarantujący, że jednostka
podejmująca decyzję, będzie dysponowała kompleksową
analizą skutków danego przedsięwzięcia na środowisko (Kenig-Witkowska 2012). Ocena oddziaływania na środowisko
jest procedurą, która obejmuje przygotowanie raportu
o oddziaływaniu na środowisko, przeprowadzeniu konsultacji społecznych, analizę przez organ właściwy informacji
zawartych w raporcie oraz konkluzję organu na temat wpływu na środowisko. Z treści dokumentu wynika, że ocena
oddziaływania na środowisko może być zintegrowana z istniejącymi procedurami udzielania zezwolenia na inwestycję. Ocena oddziaływania na środowisko to instrument
osądzający bezpośredni i pośredni wpływ działalności na
ludność i zdrowie ludzkie, różnorodność biologiczną, grunty, gleby, wody, powietrze i klimat, dobra materialne, dziedzictwo kulturowe. Ważnym punktem niniejszej dyrektywy
jest to, że podmiot składający raport jest zobligowany do
zapewnienia, że dołożył należytej staranności przy jego
przygotowaniu i tworzyli go kompetentni eksperci, o czym
mówi artykuł 5, natomiast organy państw członkowskich
podejmują niezbędne środki w celu udostępniania wszelkich informacji społecznościom lokalnym i regionalnym na
temat oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
o czym stanowi artykuł 6, a co istotne, opinia społeczności
ma wpływ na wydanie pozwolenia na dane przedsięwzięcie. Z wyżej wymienionymi dokumentami ściśle powiązana
jest Dyrektywa 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. U. z 1992 r.
L206), która tworzy europejską sieć ekologiczną Natura
2000. Zgodnie z artykułem 3 jest to sieć złożona z terenów,
na których znajdują się siedliska przyrodnicze i siedliska ga-

tunków we właściwym stanie ochrony w ich naturalnym
zasięgu. Obowiązkiem państw jest podjęcie odpowiednich
działań, które mają na celu uniknięcie, na specjalnych obszarach ochrony, pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych
i siedlisk gatunków. Dlatego w myśl artykułu 6 przedsięwzięcie, które nie jest bezpośrednio związane lub konieczne do zagospodarowania terenu, ale które może na nie
w istotny sposób oddziaływać, podlega odpowiedniej ocenie jego skutków dla danego terenu z punktu widzenia jego
ochrony. Władze wyrażają zgodę na działalność jedynie po
upewnieniu się, że nie wpłynie ono niekorzystnie na obszar
Natura 2000, a także, w uzasadnionych przypadkach, po
uzyskaniu opinii społeczności. W przypadku nadrzędnego
interesu publicznego o charakterze społecznym lub gospodarczym, możliwe jest podjęcie przedsięwzięcia, mimo negatywnych skutków oddziaływania na tereny szczególnie
chronione, ale tylko przy podjęciu wszelkich środków kompensujących. Kolejnym istotnym instrumentem prawnym
jest Dyrektywa 2008/1/WE dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (Dz. Urz. UE
z 2008 r. L24/8). Celem dokumentu jest zapobieganie emisjom do powietrza, środowiska wodnego i gleby z uwzględnieniem gospodarki odpadami, w zamiarze osiągnięcia
wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości. Zasada trwałego rozwoju powinna być wspierana przez zintegrowane podejście do ograniczenia zanieczyszczeń. Państwa muszą podjąć działania, w celu zapewnienia, by podmiot prowadzący dane przedsiębiorstwo spełniał ogólne
zasady podstawowych zobowiązań, które organy mają
uwzględnić przy ustanawianiu warunków udzielania pozwoleń. A zatem zgodnie z artykułem 3 podmiot prowadzący
przedsięwzięcie jest zobowiązany podjąć wszystkie właściwe środki zapobiegające zanieczyszczeniu, w szczególności
poprzez zastosowanie najlepszych dostępnych technik, aby
nie powstawało żadne istotne zanieczyszczenie, by unikano
wytwarzania odpadów, prowadzono ich odzysk lub przy
braku względów technicznych i ekonomicznych unieszkodliwiano je przy jednoczesnym unikaniu lub ograniczaniu
wszelkiego oddziaływania na środowisko, aby efektywnie
wykorzystywano energię, podejmowano środki w celu zapobiegania awariom i ograniczania ich konsekwencji, a także w przypadku definitywnego zakończenia działalności,
podejmowano środki konieczne do zapobiegania ryzyku
zanieczyszczenia oraz przywrócenia zadowalającego stanu
miejsca działania. Załącznik IV do wyżej wspomnianego dokumentu szczegółowo precyzuje jakie okoliczności należy
uwzględnić przy ustalaniu najlepszych dostępnych technik,
a zatem: technologia o niskiej ilości odpadów, wykorzystanie substancji mniej niebezpiecznych, zwiększenie odzysku
i recyklingu, wykorzystanie procesów, urządzeń lub metod
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działania już wypróbowanych i sprawdzonych, postęp technologiczny i rozwój wiedzy, charakter i wielkość emisji, zużycie i właściwości surowców, potrzeba zapobiegania awariom i minimalizowania skutków dla środowiska, czas potrzebny do wprowadzenia najlepszych dostępnych technik.
Faktem jest, że Wspólnota obszernie reguluje kwestię
ochrony środowiska, jednak dla tych rozważań przytoczono
kilka regulacji w celach czysto poglądowych, jako przykład
procedur, na które zarządzający podmiotem gospodarczym
powinni zwracać uwagę.
W polskim prawie główne dokumenty dotyczące
ochrony środowiska to wspomniana już Ustawa Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. nr 62, poz. 627 ze
zm.) oraz Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku
i ich naprawie (Dz. U. z 2007 r. nr 75, poz. 493 ze zm.).
Jednak podstawę stanowi Konstytucja Rzeczypospolitej
Polskiej (dalej Konstytucja lub ustawa zasadnicza) (Dz. U.
z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.). Artykuł 1 ustawy zasadniczej brzmi: „Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym
wszystkich obywateli”, a zatem także środowisko jest dobrem wspólnym. Uzupełnieniem tej tezy są kolejne artykuły, szczególnie:
• artykuł 5 „Rzeczpospolita Polska (…) strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju”;
• artykuł 68 ustęp 4 „Władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych
i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska”;
• artykuł 74 ustęp 1-4 „Władze publiczne prowadzą
politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne
współczesnemu i przyszłym pokoleniom. Ochrona
środowiska jest obowiązkiem władz publicznych.
Każdy ma prawo do informacji o stanie środowiska.
Władze publiczne wspierają działania obywateli na
rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska”;
• artykuł 86 „Każdy jest zobowiązany do dbałości
o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie”.
W nawiązaniu do artykułu 86 ustawy zasadniczej,
o odpowiedzialności za szkody na środowisku i sankcjach
karnych szczegółowo mówi Kodeks Karny (Dz. U. z 1997 r.
nr 88, poz. 553 ze zm.) w rozdziale XXII, choćby w artykule 181 § 1 „Kto powoduje zniszczenie w świecie roślinnym
lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”. Takiej
samej karze podlega ten, kto zgodnie z artykułem 182
§ 1 „zanieczyszcza wodę, powietrze lub powierzchnię
ziemi substancją albo promieniowaniem jonizującym
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w takiej ilości lub w takiej postaci, że może to grozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi
lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym
w znacznych rozmiarach”. Kodeks Karny szczegółowo reguluje również kwestie niedozwolonego postępowania
z odpadami, materiałami promieniotwórczymi, zniszczeń
w znacznych rozmiarach, braku urządzeń ochronnych
i utrzymywania ich w nienależytym stanie, zniszczenia wartości przyrodniczej i samowoli budowlanej.
Przyjrzyjmy się jednak bliżej dwóm wyżej wymienionym ustawom. Prawo ochrony środowiska w artykule 6
ustęp 1 „Kto podejmuje działalność mogącą negatywnie
oddziaływać na środowisko, jest obowiązany do zapobiegania temu oddziaływaniu” i ustęp 2 „Kto podejmuje działalność, której negatywne oddziaływanie na środowisko nie
jest jeszcze w pełni rozpoznane, jest obowiązany, kierując
się przezornością, podjąć wszelkie możliwe środki zapobiegawcze” i artykuł 7 ustęp 1 „Kto powoduje zanieczyszczenia
środowiska, ponosi koszty usunięcia skutków tego zanieczyszczenia” oraz ustęp 2 „Kto może spowodować zanieczyszczenie środowiska, ponosi koszty zapobiegania temu
zanieczyszczeniu”. Widać tu zatem wyraźną implementację
zasady „zanieczyszczający płaci”, wyrażonej w dyrektywie
unijnej 2004/35/WE. Artykuł 8 z kolei jest wyrazem konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju: „Polityki, strategie, plany lub programy dotyczące w szczególności przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki
wodnej, gospodarki odpadami, gospodarki przestrzennej,
leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu powinny uwzględniać zasady ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju”. A zatem każda inicjatywa podjęta przez człowieka musi być zgodna z wytycznymi
aktów prawnych i uwzględniać ochronę środowiska w swojej działalności. Cały dział VII przytaczanej ustawy poświęcony jest wszelkim przedsięwzięciom, które mogą mieć
realny wpływ na środowisko, na przykład artykuł 74 ustęp
1 „W trakcie przygotowywania i realizacji inwestycji należy zapewnić oszczędne korzystanie z terenu” i artykuł 75
ustęp 1 „W trakcie prac budowlanych inwestor realizujący
przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności
ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu
i stosunków wodnych”. Istotnym zapisem jest również artykuł 201 ustęp 1-3 „Pozwolenia zintegrowanego wymaga
prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu
na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może
powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, z wyłączeniem instalacji lub ich części stosowanych wyłącznie
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do badania, rozwoju lub testowania nowych produktów lub
procesów technologicznych. Minister właściwy do spraw
środowiska określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje instalacji, które mogą powodować znaczne zanieczyszczenie
poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska
jako całości. W rozporządzeniu, o którym mowa w ustępie
2, minister właściwy do spraw środowiska uwzględni rodzaj i skalę działalności prowadzonej w instalacjach” i dalej
artykuł 204 ustęp 1 „Instalacje wymagające pozwolenia
zintegrowanego spełniają wymagania ochrony środowiska
wynikające z najlepszych dostępnych technik, a w szczególności nie mogą powodować przekroczenia granicznych
wielkości emisyjnych”, a zatem wyraźnie norma ta nawiązuje do przepisów dyrektywy unijnej 2008/1/WE, czego szczegółowym rozwinięciem jest artykuł 207 niniejszej ustawy,
który określa, jakie najlepsze dostępne techniki powinny
spełniać wymagania. Wymieniane są:
1. „Rachunek kosztów i korzyści;
2. Czas niezbędny do wdrożenia najlepszych dostępnych technik dla danego rodzaju instalacji;
3. Zapobieganie zagrożeniom dla środowiska powodowanym przez emisje lub ich ograniczanie
do minimum;
4. Podjęcie środków zapobiegających poważnym
awariom przemysłowym lub zmniejszających
do minimum powodowane przez nie zagrożenia dla
środowiska;
5. Termin oddania instalacji do eksploatacji;
6. Dokumenty referencyjne BAT oraz konkluzje BAT,
o ile zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej”.
Na koniec warto przytoczyć jeszcze ustawę dotyczącą
zapobiegania szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U.
z 2007 r. nr 75, poz. 493 ze zm.). Zgodnie z zapisami artykułu 9, w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia
szkodą w środowisku, podmiot korzystający ze środowiska
jest obowiązany niezwłocznie podjąć działania zapobiegawcze oraz jest obowiązany do podjęcia działań w celu
ograniczenia szkody w środowisku, zapobieżenia kolejnym
szkodom i negatywnym skutkom dla zdrowia ludzi lub dalszemu osłabieniu funkcji elementów przyrodniczych, w tym
natychmiastowego opanowania, powstrzymania, usunięcia
lub ograniczenia w inny sposób zanieczyszczenia lub innych
szkodliwych czynników, a także podjęcia działań naprawczych. I zgodnie z artykułem 13 podmiot uzgadnia warunki
przeprowadzenia działań naprawczych z organem ochrony
środowiska, a dotyczyć ma to obszaru wymagającego podjęcia działań naprawczych, funkcji pełnionych przez obszar
wymagający działań, początkowego i aktualnego stanu śro-

dowiska na danym terenie, planowanego zakresu i sposobu
przeprowadzenia działań naprawczych oraz planowanego
terminu ich wszczęcia i zakończenia.

Podsumowanie
Jak wynika z powyższych rozważań, przedsiębiorstwa
otrzymały szeroki wachlarz narzędzi, metod i instrumentów prawnych do etycznego prowadzenia biznesu. Społeczna odpowiedzialność, jako strategia zarządzania,
chroni prawa człowieka głównie w zakresie praw pracowniczych, jednak działając na rzecz otoczenia, wspiera jednocześnie prawo do czystego środowiska. Zatem
odpowiedzialny biznes i prawa człowieka do środowiska to idee ściśle skorelowane. Każdy ma prawo do życia
w czystym środowisku i tym samym ma obowiązek dbać
o nie, ponieważ jest dobrem wspólnym,a czyste środowisko
to zdrowe społeczeństwo.
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Wolontariat pracowniczy
a dzielenie się wiedzą w organizacji
Employee volunteering and sharing
knowledge in the organization

Artykuł podejmuje temat wolontariatu pracowniczego oraz
zarządzania wiedzą w organizacji. Zaprezentowano w nim teoretyczną próbę usystematyzowania obszaru pracowniczego w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, a także procesu zarządzania wiedzą. Autor opisał także przykłady dobrych praktyk
z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, w postaci wolontariatu pracowniczego. Poza przykładami, Autor podjął także
próbę usystematyzowania pojęcia wolontariat pracowniczy. Autor
prezentuje swoje rozważania dotyczące wolontariatu pracowniczego i jego wpływu na zachęcenie pracowników do dzielenia się
wiedzą.

The article undertakes the theme of employee volunteering
and knowledge management in the organization. It presents the
theoretical attempt to systematize the area of corporate social responsibility connected to the workplace and the employees, and
also the process of knowledge management. The author describes
also employee volunteering as an example of good corporate social responsibility practices. Beside examples, the Author attempts
also to systematize the employee volunteering term. The author
presents his reflections about employee volunteering and its influence to encourage employees to share knowledge.

Słowa kluczowe: Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, wiedza,
zarządzanie wiedzą, wolontariat pracowniczy.

Keywords: Corporate Social Responsibility, knowledge, knowledge management, employee volunteering.

Wstęp
W dobie, gdy wiedza staje się strategicznym zasobem
w gospodarce, kiedy postuluje się istnienie gospodarki
opartej na wiedzy, a przedsiębiorstwa coraz częściej nazywane są organizacjami opartymi na wiedzy, szczególną
uwagę warto poświęcić temu kluczowemu i złożonemu
zasobowi. Wiedza nie ma jednej, uniwersalnej definicji,
rozważania nad jej naturą już w starożytności prowadzili
filozofowie, tacy jak Platon (Jashapara 2006: 55), a przez
lata rozwijali myśliciele kolejnych epok. Szczególnie istotną
rolę w definiowaniu wiedzy w kontekście zarządzania miał
P. Drucker. On pierwszy zwrócił uwagę na znaczenie wiedzy
jako zasobu w gospodarce. Według jego rozumienia, wiedza jest efektywnym wykorzystaniem posiadanych informacji, szczególnie zaś w sytuacjach związanych z prowadzoną
działalnością gospodarczą (Drucker 1999: 43).
Jednym z najważniejszych źródeł i nośników wiedzy
w organizacji są jej pracownicy, którzy wykorzystując swoją
wiedzę i doświadczenie mogą przyczyniać się do budowania przewagi konkurencyjnej przez organizację, dla której
wykonują pracę. Organizacja powinna zatem wspierać rozwój pracowników, także poprzez proces uczenia się i dzie-

ABSTRACT

STRESZCZENIE

Dagmara Golba, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

lenia się wiedzą, szczególnie wiedzą ukrytą, która zazwyczaj nie jest dokładnie sformalizowana i zgromadzona np.
w bazach danych.
Kulturę dzielenia się wiedzą organizacje wspierać mogą
na różnorodne sposoby. Organizacje mogą w tym celu wykorzystywać np. prelekcje i różnego rodzaju programy, których celem jest zachęcenie pracowników do wzajemnego
przekazywania sobie wiedzy, uczenia się od siebie. Programy te powinny zachęcać pracowników do prowadzenia prelekcji, czy też szkoleń dla innych osób pracujących w danej
organizacji. Wpisują się one w politykę społecznej odpowiedzialności biznesu, którą podejmować może dana organizacja. Również wolontariat pracowniczy wspiera rozwój
pracowników, a także kształtuje w nich pozytywny stosunek
do dzielenia się wiedzą zarówno wewnątrz organizacji, jak
i poza nią. Co więcej, udział w wolontariacie wspiera także
integrację pracowników i relacje między nimi.
W artykule zaprezentowano teoretyczne podstawy obszaru pracowniczego w społecznej odpowiedzialności biznesu, podjęto próbę zdefiniowania wolontariatu pracowniczego oraz opisano wpływ wolontariatu pracowniczego na
biorących w nim udział pracowników.
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Obszar pracowniczy w koncepcji społecznej
odpowiedzialności biznesu
W literaturze przedmiotu odnaleźć można wiele definicji społecznej odpowiedzialności biznesu, które na
przestrzeni lat tworzone były zarówno przez badaczy
i naukowców, jak i praktyków, i przedstawicieli organizacji
różnego typu. Jedną z najczęściej cytowanych i najpowszechniej wykorzystywanych definicji społecznej odpowiedzialności biznesu zaproponowała Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ang. International Organization for
Standarization – ISO).
Norma ISO 26000 ogłoszona została w 2010 roku.
Stanowi ona zestaw wskazówek i praktycznych porad dotyczących sposobów realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w organizacji. Z założenia ISO 26000
nie jest formą certyfikacji, a jedynie przewodnikiem, który
ma na celu przybliżyć idee CSR i wskazać kierunki jej realizacji (http://www.odpowiedzialnafirma.pl 2016). Zgodnie
z ISO 26000 definicja społecznej odpowiedzialności biznesu
brzmi: „Odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań (produkty, serwis, procesy) na społeczeństwo
i środowisko, poprzez przejrzyste i etyczne zachowanie,
które: przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, zdrowia
i dobrobytu społeczeństwa, bierze pod uwagę oczekiwania interesariuszy, jest zgodne z obowiązującym prawem
i spójne z międzynarodowymi normami zachowania oraz
jest spójne z organizacją i praktykowane w jej relacjach”
(http://www.odpowiedzialnafirma.pl 2016).
Istotnym elementem definicji zaproponowanej przez
ISO 26000 jest wyróżnienie obszarów, w ramach których
organizacja realizuje koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu. Wyodrębnione zostały następujące obszary
(http://www.odpowiedzialnafirma.pl 2016):
• ład organizacyjny – wytyczne odnoszą się do szeroko rozumianego zarządzania organizacją, a realizacja
praktyk w ramach tego obszaru powinna dążyć do
zwiększenia efektywności zarządzania organizacją,
biorąc pod uwagę nie tylko interes podmiotu realizującego praktykę, ale także interes społeczny, interesariuszy i zasady etyczne;
• prawa człowieka – organizacja powinna w podejmowanych działaniach wykazywać szacunek do
wszystkich praw człowieka, a w szczególności: obywatelskich, ekonomicznych, politycznych, socjalnych
i kulturowych, a także zachowywać godność człowieka. Organizacja powinna przeciwdziałać przejawom
dyskryminacji;
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• stosunki pracy – obszar obejmuje nie tylko stosunki
pracy wewnątrz organizacji, a więc te z zatrudnianymi pracownikami, ale również świadczenie pracy
na rzecz zewnętrznych podmiotów. Dobre praktyki
powinny odnosić się do warunków pracy, jej bezpieczeństwa, opieki społecznej, rozwoju pracowników,
ale także prowadzenia dialogu opartego na uczciwych zasadach i otwartości z podmiotami współpracującymi. Decydenci w organizacji pamiętać powinni,
że realizacja praktyk z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu to coś więcej niż przestrzeganie
przepisów prawa;
• ochrona środowiska naturalnego – praktyki realizowane w ramach tego obszaru odnoszą się do
wszystkich aspektów związanych ze środowiskiem
naturalnym, dbaniem o jego ochronę oraz przeciwdziałaniem jego degradacji i nadmiernej eksploatacji;
• uczciwe praktyki rynkowe – „w tym obszarze mieszczą się w szczególności etyczne zachowania firmy
w relacjach z innymi organizacjami, w tym z organizacjami rządowymi, partnerami, dostawcami, wykonawcami, konkurencją oraz zrzeszeniami, których
jest członkiem. Firma chcąc być uważana za podmiot
stosujący uczciwe praktyki rynkowe, a tym samym
odpowiedzialny społecznie, powinna realizować dobre praktyki służące przeciwdziałaniu nieuczciwej
konkurencji, uczciwej współpracy oraz poszanowaniu
praw własności”;
• relacje z konsumentami – szczególną uwagę w tym
obszarze firmy powinny przykładać do transparentności, uczciwości i przejrzystości w relacjach
z konsumentami, a także na właściwym konstruowaniu przekazu marketingowego, aby w prawidłowy
sposób opisywał on produkt, czy też usługę, a także
był zrozumiały dla jak najszerszego grona odbiorców;
• zaangażowanie społeczne – obszar ten odnosi się
przede wszystkim do wspierania rozwiązywania problemów społecznych, a szczególnie tych w wymiarze
lokalnym, na wspieraniu akcji charytatywnych, organizacji pozarządowych itp.
Obszary wymieniane przez normę ISO 26000 odnoszą się do większości istotnych elementów działalności
przedsiębiorstwa, obszarów, które realizowane są przez
większość organizacji bez względu na profil działalności.
Wśród wymienionych obszarów, szczególną uwagę warto
zwrócić na obszar stosunki pracy, zwłaszcza w kontekście
wewnątrzorganizacyjnym – odnoszącym się do pracowników zatrudnionych w organizacji.
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Zasoby ludzkie organizacji to jeden z kluczowym jej elementów, który niejednokrotnie gwarantuje nie tylko prawidłowe jej funkcjonowanie, ale jest także źródłem przewagi konkurencyjnej. Bardzo istotnym elementem w obrębie procesu zarządzania zasobami ludzkimi, kapitałem
ludzkim w organizacji, jest rozwój pracowników również
poprzez wzajemną wymianę wiedzy i wspieranie procesu
uczenia się w organizacji. Istotne jest zarówno zachęcanie
pracowników do podejmowania aktywności mających na
celu przekazywanie wiedzy wewnątrz organizacji, jak i zachęcanie ich do aktywności na zewnątrz, np. poprzez udział
w wolontariacie pracowniczym.

Wolontariat pracowniczy
– próba ujęcia teoretycznego
Wolontariat pracowniczy to pojęcie, które w odróżnieniu od pojęcia wolontariatu nie zostało jeszcze usankcjonowane prawnie. Wolontariat pracowniczy to sfera oddziaływania trójstronnego, w którym głównymi aktorami
są: przedsiębiorstwo, pracownik-wolontariusz, beneficjent
(np. społeczeństwo, środowisko itp.) (Lorecka 2011: 19).
Oddziaływania między tymi podmiotami są dwustronne,
poza wpływem pracownika-wolontariusza na beneficjenta i beneficjenta na pracownika, mamy do czynienia także
z oddziaływaniem dwustronnym pomiędzy przedsiębiorstwem a beneficjentem wolontariatu, a także przedsiębiorstwem a pracownikiem (Lorecka 2011: 20-21).
Wolontariat pracowniczy jest trójstronnym powiązaniem, w którym dużą rolę odgrywa przedsiębiorstwo, wyznaczając zasady i regulacje oraz wspomagając działania
woluntarystyczne. Istotne jest podkreślenie odpowiedzialności jaką ponosi pracodawca za działania wolontariusza,
który przecież reprezentuje także przedsiębiorstwo i swoim
zachowaniem świadczy o pracodawcy (Lorecka 2011: 19).
Ponadto, to organizacja odpowiada za przeprowadzenie
wolontariatu pracowniczego, reguluje jego formę i zajmuje
się aspektami formalnymi.
Wyróżnić można kilka form wolontariatu pracowniczego (Lorecka 2011: 22):
• ogólnospołeczny;
• kompetencyjny;
• indywidualny;
• grupowy;
• akcyjny;
• długofalowy.
Wśród wymienionych form szczególnie istotne mogą
być formy wolontariatu długofalowego, kompetencyjnego

i grupowego. Należy podkreślić, że każda forma wolontariatu pracowniczego jest korzystna, pod warunkiem, że jest
dobrze zorganizowana i przynosi efekty, a wolontariusz wypełnia swoje zadania odpowiedzialnie i z zaangażowaniem.
Wolontariat pracowniczy o charakterze grupowym może
być korzystny z punktu widzenia organizacji, z uwagi na pracę w zespole, co daje możliwość uczenia się pracownikom
od siebie, a także buduje między nimi trwałe relacje oparte
na zaufaniu i przyjaźni. Ponadto pracownicy uczą się pracy w zespole, mogą przyjmować różne role, a także mogą
nauczyć się jak zarządzać zespołem. Wolontariat w formie
długofalowej jest istotny głównie ze względu na budowanie
trwałych relacji z beneficjentem, a także z uwagi na ciągły
charakter przedsięwzięcia, które w bardziej kompleksowy sposób może przyczynić się do rozwiązania problemu
społecznego, a nie przynosi tylko krótkotrwałych efektów.
Kolejną formą wolontariatu pracowniczego, którą należy
szczególnie podkreślić, jest wolontariat kompetencyjny.
Zaangażowanie w wolontariat kompetencyjny opiera się
na specyficznych umiejętnościach, kompetencjach, wiedzy,
którą pracownik często wykorzystuje w pracy zawodowej
(Lorecka 2011: 22). Aktywność w tej formie wolontariatu pozwala pracownikowi poszerzyć umiejętności cenne
w pracy zawodowej, co ma także przełożenie na jego efektywność i przynosi wymierne korzyści pracodawcy.
Wolontariat pracowniczy przynosi wielostronne korzyści. Zyskuje nie tylko beneficjent (czyli organizacja, na
rzecz której wykonywane są prace), ale także pracownicy
i przedsiębiorstwo. Wśród korzyści płynących z wolontariatu pracowniczego wymienić należy przede wszystkim (Lustyk 2014: 89-90):
• dla pracowników: satysfakcja z wykonanej pracy,
duma i zadowolenie, że dzięki podejmowanej przez
nich aktywności poprawia się np. los innych osób;
• dla pracowników: rozwój umiejętności, szczególnie
umiejętności miękkich;
• dla pracowników: uświadomienie sobie do tej pory
nie znanych talentów, umiejętności itp.;
• dla społeczności: rozwiązanie problemów społecznych;
• dla społeczności: integracja lokalnej społeczności;
• dla społeczności: nagłośnienie ważnych problemów
społecznych i walka ze stereotypami;
• dla przedsiębiorstwa: budowanie pozytywnego wizerunku firmy wśród pracowników;
• dla przedsiębiorstwa: wzrost zaangażowania pracowników i lojalności wobec organizacji, ponieważ
pozwala im ona współdecydować o wyborze organizacji, której udzielona zostanie pomoc lub wspiera
projekty, zaproponowane przez danego pracownika;
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• dla przedsiębiorstwa: pracownicy identyfikują się
z celami i wartościami organizacji, ponieważ widzą oni, że organizacja nie koncentruje się tylko na
maksymalizacji zysku, ale pomaga także rozwiązywać problemy społeczne;
• dla przedsiębiorstwa: budowanie pozytywnego
wizerunku w społeczności, ponieważ angażuje się
w rozwiązywanie problemów społecznych, wspiera
mieszkańców i środowisko, podejmuje działania na
rzecz poprawy sytuacji lokalnej społeczności.
Większość pracowników badanych przez Fundację Kronenberga przy Banku Citi Handlowy podkreśla poprawę
zdolności komunikacyjnych i umiejętności pracy w zespole,
które niejednokrotnie są bardzo potrzebne w pracy zawodowej i przynoszą firmie korzyści w postaci podniesienia
efektywności pracowników. Ponadto, jak wynika z badania,
dzięki udziałowi w programie wolontariatu pracownicy są
w stanie lepiej definiować cele, organizować swoją pracę
oraz poprawiła się ich umiejętność syntezy, analizy i planowania (Wolontariat pracowniczy niesie same korzyści
2015). Umiejętności wskazane przez ankietowanych są
przydatne w pracy i pojawiają się wśród najbardziej poszukiwanych umiejętności na rynku pracy.
Warto zauważyć, że wolontariat pracowniczy wiąże się
z wiedzą pracowników, zarówno z dzieleniem się wiedzą,
jak i z rozwojem kapitału będącego udziałem pracowników
w pracownikach. Może być zatem wykorzystywany przez
organizację w procesie zarządzania wiedzą.

Zarządzanie wiedzą w organizacji
– wybrane aspekty
Zgodnie z definicją M. Sarvary zarządzanie wiedzą to
„proces biznesowy, dzięki któremu firmy kreują i stosują swoją
instytucjonalną lub zbiorową wiedzę” (Mikuła 2001: 59).
W. Bukowitz i R. Williams określają zarządzanie wiedzą
„jako proces, przy pomocy którego organizacje generują bogactwo na podstawie swoich intelektualnych lub opartych na
wiedzy aktywach organizacyjnych”. Wspomniane, oparte na
wiedzy, czy też intelektualne aktywa organizacyjne oznaczają
te zasoby, które silnie powiązane są z kapitałem ludzkim lub
też kulturą organizacyjną dotyczącą własności intelektualnej
lub struktur związanych z tworzeniem, gromadzeniem i przechowywaniem wiedzy (Wawrzyniak 2000: 4).
Definicja zaproponowana przez Instytut Systemów
Produkcji i Projektowania Technologii w Berlinie określa,
że zarządzanie wiedzą obejmuje narzędzia i instrumenty,
które w całościowym podejściu uczestniczą w głównych
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procesach związanych z wiedzą w organizacji, takich jak
tworzenie wiedzy, jej składowanie i dystrybucja na każdym
szczeblu organizacji i przy wsparciu realizacji przyjętych celów (Mikuła 2001: 59). Z kolei D. Skyrme mówiąc o zarządzaniu wiedzą, mówi o systematycznym i sprecyzowanym
procesie zarządzania jednym z najistotniejszych zasobów
dla organizacji, a więc o odpowiednim „kreowaniu, zbieraniu, organizowaniu, dyfuzji, zastosowaniu i wykorzystywaniu, a wszystko to na drodze realizowania przyjętych celów
i założeń” (Jaśkowiec 2004: 23).
Inną definicję zaproponował T. Stewrat: „zarządzanie
wiedzą to posiadanie wiedzy o tym, co wiemy, zdobywanie
i organizowanie jej oraz wykorzystywanie jej w sposób przynoszący korzyści” (Mikuła, Pietruszka-Oryl, Potocki 2002: 73).
Natomiast zdaniem Rugglesa zarządzanie wiedzą to
„kreowanie wartości poprzez bardziej aktywne wspieranie
doświadczenia związanego z know-how i osądów, co i jak
robić, istniejących zarówno w organizacji, jak i w wielu przypadkach poza nią” (Wawrzyniak 2002: 5).
W opracowaniu przygotowanym przez naukowców
z brytyjskiej Grandfield School of Management, zarządzanie wiedzą rozumiane jest jako „ogół procesów, który
umożliwia tworzenie, upowszechnianie i wykorzystywanie
wiedzy do realizacji celów organizacji” (Kłak 2010: 48).
Jak wynika z przedstawionych wybranych definicji
zarządzania wiedzą, przedmiotem tego procesu są zasoby wiedzy organizacji, a sam proces składa się z wielu
etapów i dotyczy zarówno kapitału ludzkiego, jak i zagadnień etycznych. W kontekście tematu artykułu szczególnie
istotny jest właśnie aspekt pracowniczy i stwarzanie takich
warunków pracy, które pozwolą osobom zatrudnionym
na rozwój i optymalne wykorzystanie zgromadzonego
w poszczególnych pracownikach potencjału. Rozwój tego
potencjału, a także zasobów wiedzy pracowników odbywać
się może również poprzez udział w wolontariacie pracowniczym i wymianę wiedzy, zarówno między samymi pracownikami, jak i wymianę doświadczeń z osobami z innych organizacji. Przykładowo, udzielając pomocy i prowadząc kursy
w organizacjach pozarządowych pracownicy nie tylko przekazują osobom z NGO swoją wiedzę, ale mogą zobaczyć jak
osoby z innych branż, z innym wykształceniem odbierają te
same problemy, jak poszukują rozwiązań i na jakie aspekty zwracają uwagę. Być może pozwoli to pracownikom na
świeże spojrzenie i zauważenie elementów, które wcześniej
wydawały im się nieistotne lub mniej ważne.
Funkcje zarządzania wiedzą można podzielić na dwie
główne grupy: funkcje cykliczne i funkcje ciągłe. Wynikają one z procesów, jakie w organizacji związane są z wiedzą, a więc z: pozyskiwaniem, kreowaniem, dystrybucją,
przechowywaniem, monitorowaniem i ocenianiem (Kłak
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2010: 45). Wśród funkcji cyklicznych wymienić należy
przede wszystkim planowanie procesu generowania wiedzy, które jest fundamentem i punktem wyjścia kolejnych
działań i funkcji, a więc organizowania procesu generowania wiedzy i kontroli przebiegu tego procesu. Natomiast
wśród funkcji ciągłych najważniejsze są: praca z ludźmi,
pozyskiwanie środków zarówno finansowych, jak i rzeczowych, praca i przetwarzanie informacji, decydowanie oraz
koordynowanie. Funkcje ciągłe związane są z czynnościami
realizowanymi cyklicznie (Kłak 2010: 45).
Analizując wszystkie funkcje zarządzania wiedzą, należy
pamiętać, że muszą być one związane ze strategią przedsiębiorstwa oraz przyczyniać się do osiągania korzyści i realizacji przyjętych celów. Zwrócić należy uwagę na powiązanie
zarządzania wiedzą z konkurencyjnością przedsiębiorstwa
(Kłak 2010: 43), co wynika z następujących przesłanek (Pollard 2005: 56):
• organizacje osiągają wzrost na drodze pokonywania,
wykupu konkurentów lub poprawie technik sprzedaży;
• poprzez redukcję kosztów i outsourcing kompetencji,
nie będących kluczowymi i podstawowymi dla organizacji, może ona podnosić swoją produktywność;
• innowacje powstają dzięki wsłuchiwaniu się w potrzeby klientów i dokładnemu wyrażaniu potrzeb
biznesowych;
• najefektywniejszym sposobem uczenia się pracowników i przekazywania im wiedzy na temat obowiązków jest obserwacja czynności innych oraz umożliwienie popełniania błędów;
• wystarczające informacje na temat klientów i otoczenia, a także znajomość wykonywanej pracy przyczynia się do trafności podejmowanych decyzji;
• satysfakcja pracowników i ich zaangażowanie wzrasta, jeśli kierownicy ich doceniają, poświęcają im
czas oraz powierzają ważne, bardziej złożone zadania, a także umożliwiają im rozwój.
W literaturze przedmiotu wymienia się trzy podstawowe modele zarządzania wiedzą: model japoński, model
zasobowy i model procesowy. Zdaniem A. Jarugowej i J.
Fijałkowskiej model japoński opiera się na następujących
zasadach (Jarugowa, Fijałkowska 2002: 22-31):
• fundamentalne znaczenie mają dwa typy wiedzy:
wiedza cicha i wiedza formalna;
• wiedza to także emocje, wartości i przeczucia, a nie
suche fakty i dane;
• organizacje powinny nie tylko zarządzać wiedzą, ale
także dążyć do jej kreowania;
• wszyscy pracownicy partycypują w tworzeniu i zarządzaniu wiedzą;

• zasadniczą rolę w tworzeniu wiedzy odgrywają managerowie średniego szczebla.
Model zasobowy opiera się na współdziałaniu pięciu elementów (Jarugowa, Fijałkowska 2002: 22-32):
• kluczowych dla organizacji umiejętności i kompetencji;
• rozwiązywania problemów wspólnie;
• wdrażania i integrowania nowych technologii i narzędzi;
• eksperymentowania;
• importowania wiedzy.
Podstawowym składnikiem, który łączy wymienione
czynniki i gwarantuje ich harmonijne współdziałanie są
kluczowe umiejętności i kompetencje, między innymi normy i wartości, wiedza i umiejętności pracowników, czy też
systemy zarządzania. Pozostałe składowe modelu zasobowego odnoszą się zarówno do czynności bieżących (rozwiązywanie problemów wspólnymi siłami), jak i do przyszłej
działalności organizacji (eksperymentowanie), a dotyczą
zarówno wnętrza przedsiębiorstwa (wdrażanie i integrowanie nowych narzędzi i technologii), jak i jego otoczenia
(importowanie wiedzy) (Jarugowa, Fijałkowska 2002: 24).
W ujęciu procesowym zarządzania wiedzą wyodrębnia
się trzy główne procesy (Devenport, Prusak 1998: 59-64):
• proces tworzenia wiedzy – to proces, w którym ma
miejsce aktywizacja i działanie, dzięki którym dąży się
do zwiększenia zasobów wiedzy organizacji. Wynikiem
jest osiągnięcie przez przedsiębiorstwo zdolności do
samodzielnego podejmowania inicjatywy we wprowadzaniu różnego rodzaju zmian (Kwiecień, Majewski
2001: 360);
• proces kodyfikacji wiedzy – inaczej proces zabezpieczania, gromadzenia, a także dystrybucji posiadanych zasobów wiedzy. Celem tego procesu jest
przedstawienie wiedzy w sposób najbardziej przystępny i zrozumiały dla ogółu pracowników, co więcej forma przechowywania przetworzonych informacji powinna sprzyjać łatwemu ich odnajdywaniu
i identyfikacji (Kłak 2010: 39);
• proces transferu wiedzy – polega na transmisji i absorpcji wiedzy. W sytuacji, gdy proces ten dotyczy wiedzy
jawniej, droga jej przekazywania może odbywać się
z wykorzystaniem szerokiej gamy narzędzi, najczęściej
drogą elektroniczną lub telefoniczną. Natomiast w przypadku wiedzy ukrytej, bardzo subiektywnej i związanej
z doświadczeniem i intelektualnymi umiejętnościami,
proces ten może mieć dwa wymiary: integrujący (postrzeganie rzeczywistości, wizje dotyczące przyszłości)
i profesjonalny (gesty, ruchy) (Brilman 2002: 400).
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Bardzo ważnym aspektem w procesie dzielenia się
wiedzą, na który organizacja musi zwrócić uwagę, zarówno
wspierając wymianę wiedzy wewnątrz organizacji, jak i organizując wolontariat kompetencyjny, jest charakter przekazywanej wiedzy. Chodzi tu głównie o rozróżnienie wiedzy
cichej (ukrytej) i wiedzy jawnej.
Wiedza jawna to ta, która jest wyraźnie sprecyzowana, sformalizowana, a także usystematyzowana, jest łatwa
w zapisywaniu przy pomocy znaków, przechowywaniu
i przekazywaniu. Najczęściej gromadzona jest w postaci
baz danych, dokumentów (Sullivan 1998: 21-23). Natomiast
wiedza ukryta bywa trudna do sprecyzowania, a przekazywana jest zazwyczaj przy wykorzystaniu werbalnych
środków komunikacji. Wiedza ukryta gromadzona jest na
drodze zdobywania nowych doświadczeń i poszerzaniem
intuicji (Dalf 2001: 273). Często problem z przekazywaniem
tego rodzaju wiedzy łączy się przede wszystkim z faktem, że
jest ona bardzo ściśle związana z jednostką, zindywidualizowana i spersonalizowana. Dzielić się nią można poprzez
pracę w zespołach projektowych, poprzez wymianę uwag
i spostrzeżeń, a najefektywniej w relacji mistrz-uczeń (Kłak
2010: 39).

Wiedza w koncepcji społecznej
odpowiedzialności biznesu
Zarządzanie wiedzą, zgodnie z definicją, a także
w świetle koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, ma przyczyniać się do powstawania wartości dodanej dla interesariuszy. Odnosi się zatem do kluczowego pojęcia, które pojawia się w społecznej odpowiedzialności biznesu – interesariuszy. Szczególnie
dotyczy dwóch kluczowych grup: klientów i pracowników. Głównym i najważniejszym nośnikiem wiedzy
w organizacji są pracownicy, którzy dzięki swojemu kapitałowi intelektualnemu mogą przyczynić się do polepszenia
sytuacji przedsiębiorstwa i jego rozwoju lub też do jego zahamowania (Ćwik 2012: 8).
We współczesnych warunkach i przy rosnącej świadomości, a przede wszystkim wymaganiach społeczeństwa, nie może istnieć organizacja, której jedynym celem
jest osiąganie zysku, nie jest ona bowiem wiarygodna dla
konsumentów. Zdaniem P. Druckera „Cel przedsiębiorstwa
musi być umiejscowiony na zewnątrz firmy, musi być zlokalizowany w społeczeństwie, ponieważ przedsiębiorstwo
biznesowe jest równocześnie organem społeczeństwa”
(Drucker 2011: 43). Sukces i powodzenie organizacji zależy od wielu elementów, wśród których wymienić należy
chociażby otoczenie, pracowników, czy też środowisko. Są
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to elementy, na które organizacja ma wpływ i za które powinna ponosić odpowiedzialność. Decydenci i zarządzający
organizacjami muszą zdawać sobie także sprawę z tego, że
społeczna odpowiedzialność biznesu nie jest tylko narzędziem kreowania wizerunku, nie jest działaniem doraźnym
i jednorazowym. Jest strategią długofalową, opartą na solidnych fundamentach i znajdującą potwierdzenie w prowadzonej działalności gospodarczej. Ma przyczyniać się do
poprawy sytuacji interesariuszy, rozwiązywania problemów
społecznych i opierać się na silnych fundamentach kodeksów etycznych, a taki model w obecnej dobie informatyzacji i wzrostu znaczenia wiedzy, będzie miał szansę tylko,
jeśli zarządzający umiejętnie będą wykorzystywać zasoby
wiedzy, a także inne zasoby niematerialne do budowania
strategii społecznej odpowiedzialności biznesu, jej wdrażania, ewentualnych korekt i ciągłego udoskonalania (Klimczok, Tomczyk 2013: 178-179).
Współczesne organizacje, coraz częściej nazywane organizacjami wiedzy, doceniają znaczenie zasobów wiedzy
jako strategicznego czynnika sukcesu, który jest jednym
z najbardziej dynamicznych elementów wspierających rozwój organizacji oraz zwiększenia skuteczności podejmowanych działań w każdej sferze funkcjonowania podmiotu
(Klimczok, Tomczyk 2013: 178-179).
Zarówno w kontekście społecznej odpowiedzialności
biznesu, jak i zarządzania wiedzą, i gospodarki opartej na
wiedzy, istotnym elementem są innowacje. Warto zwrócić
uwagę na opinię P. Druckera, który stwierdza, że zarządzający powinni przekształcać potrzeby społeczne w szanse dla
swoich organizacji (Drucker 2011: 47).
Jednym z najważniejszych elementów społecznej odpowiedzialności biznesu jest wdrażanie innowacji, zwłaszcza
tych, które przyczynią się do poprawy sytuacji społeczności
lokalnych lub innych grup interesariuszy i rozwiązywania
problemów społecznych, a także odpowiedni i staranny
dobór kadry zarządzającej, której postawa jest kluczowa
w realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu
(Klimczok, Tomczyk 2013: 178-179).

Rozwój pracowników w efekcie działań
w wolontariacie pracowniczym
W II Ogólnopolskim Badaniu Wolontariatu Pracowniczego Wolontariat pracowniczy w największych firmach
w Polsce, wśród pytań zadanych respondentom znalazło
się pytanie dotyczące kompetencji, które pracownicy wykorzystywali w aktywnościach woluntarystycznych. Największa liczba pytanych wskazała na następujące aspekty:
współpraca w zespole, komunikowanie się, umiejętności
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twórcze, zarządzanie projektem, umiejętność podejmowania decyzji, zarządzanie ludźmi, przywództwo, umiejętności negocjacji, umiejętności analityczne, rozwiązywanie
problemów i konfliktów (Wolontariat pracowniczy… 2016:
25) – kompetencje wymieniono zgodnie z kolejnością wyznaczoną przez liczbą punktów procentowych, zaczynając
od punktu wzywanego najczęściej.
Wszystkie wymienione kompetencje i umiejętności są
bez wątpienia potrzebne w wykonywaniu obowiązków zawodowych, a możliwość wykorzystania ich w innych warunkach, może sprzyjać rozwijaniu ich. Potwierdza to odpowiedź
na inne zadane w omawianym badaniu pytanie, 86% pytanych uważa bowiem, że poprzez wolontariat pracowniczy
podnoszą się właśnie kompetencje (Wolontariat pracowniczy… 2016: 26), w wielu przypadkach są to kompetencje
i umiejętności kluczowe dla organizacji. Wśród wymienianych przez respondentów kompetencji i umiejętności, rozwijanych poprzez udział w wolontariacie wymienić należy:
komunikowanie się, przywództwo, podejmowanie decyzji,
zarządzanie projektem, zarządzanie ludźmi, umiejętności
twórcze, współpraca, umiejętności analityczne, rozwiązywanie konfliktów i negocjacje (Wolontariat pracowniczy…
2016: 26). Znaczna część z tych kompetencji dotyczy aspektu
współpracy i kooperacji w organizacji. Uzyskane umiejętności z zakresu komunikacji, czy zarządzania ludźmi pracownicy mogą przenieść na grunt organizacyjny i poprawić swoje
relacje z innymi. Ponadto uczą się jak współpracować, mogą
nawiązywać trwałe relacje, budują zaufanie i przyczyniają
się do tworzenia otwartej atmosfery, opartej na solidnych
podstawach i wzajemnym zaufaniu, a atmosfera taka sprzyja
wymianie wiedzy i procesowi wzajemnego uczenia się.
Wspomniane powyżej przykłady to tylko trzy pytania
spośród wszystkich zadanych w II Ogólnopolskim Badaniu
Wolontariatu Pracowniczego – Wolontariat pracowniczy
w największych firmach w Polsce. Miały one na celu pokazać,
że wolontariat pracowniczy przyczynia się nie tylko do poprawy sytuacji beneficjenta, ale także wspiera rozwój pracowników, co widzą zarówno sami pracownicy, jak i organizacja.

Wolontariat pracowniczy
– przykłady dobrych praktyk
Forum Odpowiedzialnego Biznesu publikuje każdego
roku raport, w którym prezentowane są praktyki z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Wyróżniane są
w nim praktyki dotyczące wszystkich obszarów CSR wymienianych przez ISO 26000, w tym również te dotyczące
obszaru pracowniczego. Ważne miejsce zajmuje w nich
również wolontariat pracowniczy. Raport Odpowiedzial-

ny biznes w Polsce. Dobre praktyki przedstawiający dobre
praktyki z zakresu społecznej odpowiedzialności, który ukazał się w 2016 roku prezentuje działania z zakresu CSR, które przedsiębiorstwa przeprowadziły w roku 2015, a także
wymienia praktyki długoterminowe, które na przestrzeni
lat są podejmowane przez różnego typu organizacje. Ważne
miejsce w opisywanych obszarach zajmuje obszar pracowniczy, a w nim wolontariat.
Jednym z ciekawych programów docenionych w raporcie, w obszarze wolontariatu pracowniczego, jest przykład
Grupy ANG, która powołała Fundację „Będę Kim zechcę”.
Powołanie Fundacji to także praktyka z zakresu zaangażowania społecznego. W ramach działań Fundacji wspierane
są osoby młode i zdolne, które z różnych przyczyn napotykają na problemy i przeszkody we własnym otoczeniu
(Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2015 2016: 49).
Warto zwrócić uwagę na Program tutoringu, w którym 11
tutorów wspiera 11 podopiecznych, młodych stypendystów Fundacji. Tutorami są pracownicy, którzy w ramach
wolontariatu pomagają młodym, zdolnym ludziom (Raport
Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2015 2016: 49). Inicjatywa
ta zasługuje na uwagę również z punktu widzenia dzielenia się wiedzą. W ramach tutoringu może wykształcić się
relacja mistrz-uczeń, na drodze której najlepsze efekty ma
przekazywanie wiedzy ukrytej. Jest to więc przykład dzielenia się wiedzą, w ramach którego pracownicy organizacji
wspierają i szkolą młodych, zdolnych ludzi, przekazując im
swoje umiejętności, ale także służąc radą i wspierając ich
drogę do realizacji marzeń.
Przykładem wolontariatu, który także wiąże się z rozwojem i przekazywaniem wiedzy jest wolontariat kompetencyjny realizowany np. przez Bank Zachodni WBK.
W ramach programu realizowanego przez tę organizację
150 pracowników Banku zaangażowało się we wsparcie
swoimi umiejętnościami i wiedzą różnego typu organizacji pozarządowych, np. „Polska Bez Barier”. Wolontariusze pomagali w przygotowaniu biznesplanu, czy strategii
promocji, a także wspierali organizacje w pozyskiwaniu
sponsorów. Bardzo ważnym elementem była ankieta podsumowująca, przeprowadzona po zakończeniu projektu,
co umożliwiło uzyskanie informacji zwrotnej od wspieranej
organizacji (Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2015
2016: 50). Informacja zwrotna jest istotna w wielu procesach, w tym także w organizacji wolontariatu pracowniczego, pozwala ona bowiem na identyfikację kluczowych obszarów, ewentualnych niepowodzeń, a także udoskonalenie
całego procesu organizacji tego przedsięwzięcia. Informacja zwrotna umożliwia także wskazanie obszarów, w których kompetencje i umiejętności pracowników najbardziej
wsparły daną zewnętrzną organizację.
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Poza praktykami krótkoterminowymi, w ramach wolontariatu pracowniczego, wskazano także praktyki długoterminowe, które na przestrzeni lat były realizowane przez
poszczególne przedsiębiorstwa. Praktyki te ujmowane są
w raporcie za rok 2015, rozpoczęły się we wcześniejszych
latach, ale w roku 2015 nadal były kontynuowane. W omawianym raporcie, w obszarze pracowniczym, wyróżniono
84 praktyki długoterminowe (Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2015 2016: 67). 25 spośród wymienionych
długoterminowych praktyk związanych jest z wolontariatem pracowniczym, w tym także zawarte jest wsparcie
grantowe projektów, które proponowane są przez pracowników (Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2015 2016:
56-67).
Duży udział aktywności woluntarystycznych w ogóle wyróżnionych praktyk w obszarze pracowniczym może
świadczyć o wadze tego typu aktywności oraz o tym, że
organizacje wiedzą, jak wiele korzyści te formy aktywności
przynoszą organizacji. Wśród tych korzyści wymienić należy przede wszystkim: budowanie opartych na trwałych
relacjach i zaufaniu zespołów, wzrost lojalności, możliwość
rozwijania kompetencji i umiejętności przez pracowników,
możliwość wykorzystywania potencjału i wiedzy, którą posiadają, w celu poprawy sytuacji beneficjentów danego
działania. Warto podkreślić także znaczenie programów
grantowych, które pozwalają pracownikom samodzielnie
wybrać organizację społeczną, otrzymującą wsparcie finansowe oraz samodzielnie zaprojektować akcję. Partycypacja
pracowników w decydowaniu o formach i beneficjentach
wolontariatu jest ważnym czynnikiem, ponieważ buduje lojalność pracowników, daje im poczucie bycia rozumianym
przez organizację oraz potwierdza ich wpływ na decyzje,
jakie w niej zapadają.
Wolontariat pracowniczy to forma dzielenia się wiedzą,
szczególnie w sytuacji, gdy pracownicy wykorzystują w akcji swoje specyficzne umiejętności i kompetencje, ale także w innych akcjach, gdy poprzez podejmowane działania
uczą się jak współpracować, czy jak zarządzać zespołem.
Ponadto podkreślić należy znaczenie zaangażowania pracowników w wolontariat i budowanie relacji między pracownikami, lepszym poznaniu się wzajemnie, zrozumieniu,
a także uczeniu się od siebie.
Coraz częściej w obszarze pracowniczym wyodrębnia
się także praktyki związane z dzieleniem się wiedzą, procesem uczenia się i budowania kultury dzielenia się wiedzą.
Nie są to tylko praktyki krótkotrwałe. Przykładem długoletniej praktyki z tego zakresu jest wyróżniona w raporcie
Forum Odpowiedzialnego Biznesu praktyka zatytułowana
Dzielmy się wiedzą Banku Credit Agricole Bank Polska SA,
w ramach której pracownicy, eksperci w danej dziedzinie,
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prowadzą szkolenia dla innych pracowników. W ramach tej
praktyki zorganizowano także wewnętrzną bibliotekę Banku
(Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2015 2016: 56-67).

Podsumowanie
W dobie rosnącego znaczenia zasobu wiedzy, organizacje zaczynają coraz bardziej intensywnie wspierać inicjatywy, które mają na celu rozwój zasobów wiedzy pozostających w dyspozycji danej organizacji. Jednym z najważniejszych zasobów wiedzy organizacji jest wiedza pracowników,
szczególnie wiedza cicha, która niejednokrotnie jest strategicznym czynnikiem w budowaniu przewagi konkurencyjnej
danej organizacji.
Budowanie kultury dzielenia się wiedzą i wspieranie
procesu uczenia się, może być przez organizację realizowane na wiele sposobów. Ważne jest, aby przede wszystkim
tworzyć warunki pracy, w których pracownicy będą czuli się
bezpiecznie, które opierać się będą na zaufaniu, wsparciu,
uczciwości i rzetelności, tak aby każdy z pracowników mógł
swobodnie wykorzystywać swój niepowtarzalny i różnorodny potencjał. Zwiększy to zarówno lojalność pracowników
wobec organizacji, przyczyni się do ich rozwoju oraz wpłynie na to, że będą oni czuli się ważną częścią organizacji,
którą tworzą.
Wspieranie procesu dzielenia się wiedzą może odbywać się również w ramach społecznej odpowiedzialności
biznesu. Przykładem takich działań są praktyki z zakresu
rozwoju pracowników, które mają na celu zachęcenie ich
do przekazywania sobie wzajemnie umiejętności i kompetencji, poprzez prowadzenie szkoleń, spotkań, czy też przygotowywanie różnego rodzaju materiałów. Dzielenie się
wiedzą może odbywać się również w ramach wolontariatu
pracowniczego, kiedy to wolontariusze prowadzą szkolenia,
spotykają się i wspierają przedstawicieli organizacji pozarządowych, prowadzą tutoring dla zdolnej młodzieży, czy
też angażują się w inne formy wolontariatu, przede wszystkim kompetencyjnego. Wspiera to nie tylko beneficjentów,
ale przyczynia się do rozwoju pracowników, którzy przecież
współpracując w zespołach mogą uczyć się od siebie, obserwować i wykorzystywać to, co zaobserwowali w pracy
zawodowej. Co więcej, udział w wolontariacie wpływa pozytywnie na kompetencje wolontariuszy, również te kluczowe z punktu widzenia organizacji.
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„Crowdfunding” – nowy element
tworzącej się gospodarki społecznościowej.
Wyzwania prawne
“Crowdfunding” – a new element in the process
of creating the model of sharing economy. Legal challenges

Kryzys finansowy z 2008 roku kompletnie odmienił globalną
rzeczywistość i świat już nie jest taki sam, jak wcześniej. Gospodarki państw rozwiniętych w dalszym ciągu odczuwają negatywne
skutki ekonomiczne, a zaufanie obywateli do instytucji finansowych drastycznie zmalało. W związku z takim stanem rzeczy, pojawiają się motywy do stworzenia nowego modelu ekonomicznego, w którym jednostki mogłyby się dzielić swoimi zasobami,
bez uczestnictwa mniej efektywnych instytucji państwowych, ani
postrzeganych jako zachłanne instytucji finansowych. Jednym
z głównych elementów tego modelu jest crowdfunding, którego
prawna pozycja – jako zjawiska stosunkowo młodego – nie jest
w świetle obecnie obowiązujących przepisów jasna. Mając powyższe na uwadze, Autor w swoim artykule postanowił podjąć
tę problematykę, biorąc za przedmiot analizy regulacje polskie,
wspólnotowe oraz amerykańskie.

The financial crisis of 2008 has completely changed the global
reality and the world has become no longer the same as before.
The markets of developed countries continue to experience the
negative economic consequences. Also the citizens confidence
in financially institutions has drastically decreased. As a result of
that, we can notice appearing incentives to create a new economic model, in which individuals could share their resources without
participation of less effective state institutions, nor the perceived
as greedy - financial institutions. One of the main element of this
model is crowdfunding, whose legal position - as of a relatively young phenomenon - from the legal point of view is not clear.
With this in mind, the author in his article decided to intellectualize
these issues, taking as the object of analysis the Polish legal regulations, as well as those effectual upon the European Union and the
U.S. legal systems.

Słowa kluczowe: crowdfunding, finansowanie społecznościowe,
regulacje prawne.

Keywords: crowdfunding, sharing economy, social lending.

Wstęp
Dynamiczny rozwój technologii teleinformatycznych,
z którym mamy do czynienia w ostatnich latach, umożliwił wykształcenie się nowego modelu socjo-ekonomicznego, zwanego gospodarką społecznościową (ang. sharing
economy, collaborative economy). Mechanika działania
gospodarki społecznościowej opiera się na budowie rozproszonych sieci połączonych jednostek i społeczności, pozwalających na maksymalizację wykorzystania dostępnych
zasobów, między innymi w dziedzinie produkcji, konsumpcji, finansów czy nauki (http://karolkrol.innpoland.pl 2016).
Tym samym, model ten stoi w opozycji do scentralizowanych instytucji, narzucających ogólne zasady funkcjonowania wspomnianych segmentów rynkowych. Najbardziej doniosłym przykładem, a zarazem symbolem tej gospodarczej
transformacji jest Uber, znany ze swojej aplikacji mobilnej
kojarzącej kierowców z klientami poszukującymi transportu.
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Pomimo licznych kontrowersji związanych z działalnością
wspomnianego przedsiębiorstwa (http://serwisy.gazetaprawna.pl 2016), amerykański startup zdobywa coraz to
nowe rynki i niesie za sobą powiew „deregulacyjnej rewolucji ekonomicznej”. Upowszechnienie sieci internetowej
również przyczyniło się do zmian w postrzeganiu branży
finansowej i umożliwiło wykrystalizowanie się nowych –
już nie tak tradycyjnych – sposobów na pozyskiwanie kapitału dla poszczególnych przedsięwzięć. Podstawowym
narzędziem w tym zakresie stał się crowdfunding i właśnie
zagadnienia związane z tym elementem gospodarki społecznościowej stanowią przedmiot niniejszego artykułu.

Geneza crowdfundingu
Termin crowdfunding po raz pierwszy został użyty w 2006 roku na blogu fundavlog prowadzonym przez
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Michaela Sullivana (Burkett 2011). Jednakże, fenomen
crowdfundingu sięga znacznie bardziej odległych czasów.
Pierwszy na myśl przychodzi, spotykany już od wielu wieków, przykład finansowania projektów książkowych, którego powodzenie zależało od ilości subskrybentów gotowych
zapłacić za produkt, gdy ten finalnie ujrzy światło dzienne.
Z jednej strony, obszerna lista subskrypcyjna może zadecydować o podjęciu przez finansującego decyzji o zaangażowaniu się w inwestycję, tworząc u niego przekonanie
o końcowym powodzeniu projektu. Jednakże z drugiej strony trzeba zauważyć, że istota funkcjonowania takiej formy
finansowania odbiega znacząco od crowdfundingu, ponieważ w przypadku oparcia projektu na modelu subskrypcyjnym przepływ pieniężny dokona się dopiero w przypadku
dostarczenia końcowego produktu, a nie jeszcze przed realizacją jego wytworzenia, co cechuje standardowe ujęcie
crowdfundingu, przedstawione w dalszej części tego artykułu. Podobnym, historycznie znanym przykładem przedsięwzięcia opartego o finansowanie społecznościowe jest
wydana przez Auguste’a Comte’a praca pt. Premiere Circulaire Annuelle adressée par l’auteur du Systeme de Philosophie Positive. Sam francuski myśliciel pod koniec życia
opierał w znacznej mierze swoją działalność na publicznym
finansowaniu jego „materialnej egzystencji”, przyczyniającej się do rozwoju „niezależnej filozofii” (http://positivists.
org 2016). Natomiast współczesny crowdfunding narodził
się w 1997 roku, kiedy to trasa brytyjskiej grupy rockowej
Marillion sfinansowana została z datków amerykańskich fanów zespołu (Król 2013). W kolejnych latach ci sami artyści,
dzięki tak pomyślanemu modelowi finansowania, doprowadzili do wydania swoich albumów, takich jak Anoraknophobia, Marbles i Happiness Is the Road. Następną ważną
datą jest rok 2000, kiedy to powstał portal ArtistShare.net
– pierwsza na świecie platforma internetowa umożliwiająca muzykom zdobycie kapitału na zrealizowanie swoich
koncepcji artystycznych. Także w Polsce, jako pierwszy serwis crowdfundingowy pojawił się Megatotal.pl (2007 rok)
– portal wyspecjalizowany ściśle we wspieraniu działalności
muzycznej (Bystrov, Galuszka 2013). W związku z takim stanem rzeczy należy zauważyć, że to branża muzyczna stała
się kolebką współczesnego crowdfundingu, a dopiero z czasem zaczęły powstawać portale internetowe zorientowane na pośredniczenie w zdobywaniu środków na projekty
twórcze wszelakiej maści. W tym miejscu – mając na myśli
uniwersalne platformy crowdfundingowe, czyli te niezawężające zakresu wspieranych przedsięwzięć do określonych
kategorii – należy wspomnieć o takich serwisach jak powstały w 2008 roku Indiegogo czy utworzony w 2009 roku
Kickstarter – obecnie największy na świecie portal finansowania społecznościowego. Począwszy od 2010 roku zaczęły

się pojawiać uniwersalne portale crowdfundingowe w Europie (http://www.taisho.pl 2016), w tym również w Polsce, gdzie jako pierwszy utworzony został serwis PolakPotrafi.pl (2011 rok), będący jednocześnie krajowym liderem
tego segmentu rynku. W ciągu pięciu lat działalności PolakPotrafi.pl użytkownicy tej platformy wsparli liczbę ponad
2 200 projektów łączną kwotą przeszło 12 milionów złotych
(http://polakpotrafi.pl/ 2016). Mimo, że PolakPotrafi.pl
bywa nazywany polskim „Kickstarterem”, to daleko mu do
swojego amerykańskiego pierwowzoru, za pośrednictwem
którego zrealizowane wsparcie osiągnęło kwotę przekraczającą 2 miliardy dolarów (https://www.kickstarter.com
2016). Niemniej jednak, prężnie następujący rozwój serwisów crowdfundingowych, jak również relatywnie niska
wartość polskiego rynku finansowania społecznościowego,
pozwala odnieść wrażenie, że z roku na rok portale takie jak
PolakPotrafi.pl, Wspieram.to oraz Megatotal.pl będą coraz
częściej wybierane przez pomysłodawców chcących rozwinąć swoją działalność biznesową czy artystyczną.

Definicja oraz typologia
Istotę finansowania społecznościowego (crowdfundingu) można zdefiniować jako: „wystosowane zwykle za
pomocą Internetu zapytanie o zasoby finansowe przekazywane w formie datku lub w zamian za pewną nagrodę i/
lub prawo do współdecydowania w odniesieniu do finansowanego projektu” (Belleflamme, Lambert, Schwienbacher
2011: 7-8). Trafna wydaje się również definicja przyjęta
przez K. Króla, który finansowanie społecznościowe określa
mianem „rodzaju gromadzenia i alokacji kapitału przekazywanego na rzecz rozwoju określonego przedsięwzięcia,
w zamian za określone świadczenie zwrotne, który angażuje szerokie grono kapitałodawców, charakteryzuje się wykorzystaniem technologii teleinformatycznych oraz niższą
barierą wejścia i lepszymi warunkami transakcyjnymi, niż
ogólnodostępne na rynku” (Król 2013: 22). Istotne w tym
zakresie jest spostrzeżenie, że przytoczone w powyższej definicji świadczenie zwrotne i powiązaną z nią wzajemność
spełnianych świadczeń należy rozumieć bardzo luźno, tzn.
w tym przypadku świadczenie zwrotne może być rozumiane jako odniesienie wymiernej korzyści materialnej, jak
również jako zaledwie uzyskanie samej satysfakcji, z racji
udzielenia wsparcia danemu projektowi. Niemniej jednak,
wyżej wspomniane definicje zostały przytoczone w sposób
przykładowy, jedynie w celu umożliwienia utworzenia spójnego punktu odniesienia do prowadzenia rozważań, będących przedmiotem tego opracowania. Autor nie zamierza
konstruować oddzielnego zakresu pojęciowego dla terminu
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crowdfunding, ponieważ z racji zachodzących tak dynamicznie zmian w stosunku do tego zjawiska, taki zabieg wydaje
się daremny. W związku z tym, Autor postara skupić się na
poszczególnych cechach – właściwych dla tego instrumentu
finansowania przedsięwzięć.
W zależności od sposobu wynagrodzenia osób uczestniczących w finansowaniu projektu, praktyka obrotu gospodarczego wykształciła różne formy crowdfundingu.
Przyjmując to kryterium podziału jako najpopularniejsze
rodzaje finansowania społecznościowego należy wymienić:
1) model oparty o nagrody, 2) model przedsprzedażowy, 3)
model donacyjny, 4) model dłużny oraz 5) model udziałowy
(Crowdfunding Raport 2014 2016):
1. Model oparty o nagrody jest obecnie najbardziej rozpowszechnioną formą finansowania społecznościowego na polskich platformach. W przypadku wyboru
tej formy crowdfundingu, finansujący, w zamian za
wsparcie projektodawcy otrzymuje określony rodzaj
gratyfikacji. W tym miejscu należy podkreślić fakt,
że chociaż wpłata ze strony finansującego wiąże się
z odpłatnością ze strony pomysłodawcy, to rzadko
kiedy te wzajemne świadczenia pozostają w stosunku ekwiwalentności. Jako przykłady takich powszechnie wykorzystywanych nagród w tym systemie należy
podać: spersonalizowane długopisy, kubki, etui na
telefony komórkowe, czy też plakaty lub kalendarze;
2. W przypadku modelu przedsprzedażowego, pomysłodawca otrzymuje środki na stworzenie produktu,
który w końcowym rozrachunku trafia do inwestora;
3. Model donacyjny znajduje zastosowanie natomiast
w projektach innych, niż te przeznaczone na działalność komercyjną zorientowaną na zysk. W tym
przypadku finansujący nie otrzymuje żadnych wymiernych korzyści oprócz czystej satysfakcji z udziału w zbiórce. W rzeczywistości jednak zdarza się, że
występują pewne formy drobnych upominków, a za
przykład takich można podać przeznaczone dla donatorów certyfikaty uczestnictwa;
4. Z kolei model dłużny jest odformalizowaną alternatywą dla pożyczek udzielanych przez instytucje bankowe. Projektodawca w takim przypadku nie musi
przedstawiać szczegółowego planu finansowego,
a jego zdolność do spłaty zadłużenia nie jest aż tak
rygorystycznie estymowana. Natomiast powodzenie
tego rodzaju finansowania w znacznej mierze zależy
od stopnia innowacyjności przedsięwzięcia oraz umiejętności marketingowych pomysłodawcy. Aktualnie
pożyczki społecznościowe należą w Polsce do niszowych sposobów pozyskiwania kapitału, a popularność
serwisów takich jak kokos.pl czy finansowo.pl nie speł40

niła oczekiwań stawianych przez założycieli tych platform. Taki stan rzeczy kompletnie nie odzwierciedla
tendencji ogólnoświatowych, gdzie w Stanach Zjednoczonych, Chinach czy w krajach Europy Zachodniej social lending staje się coraz poważniejszym konkurentem dla banków czy instytucji pożyczkowych. Niemniej
jednak, w związku z następującym w ostatnich latach
spadkiem zaufania Polaków do banków (http://www.
biznes.newseria.pl 2016) wydaje się, że to właśnie
platformy pożyczek społecznościowym mogą w przyszłości stać się beneficjentem tego trendu;
5. W końcu, w przypadku modelu udziałowego formą
wynagrodzenia finansujących może być przyszły
udział w zyskach z przedsięwzięcia lub też udział
w samym projekcie, co oznacza, że inwestor w zamian za udzielone wsparcie finansowe otrzymuje
jednostki udziałowe w kapitale zakładowym spółki
beneficjenta. Mimo rosnącej popularności tej formy
crowdfundingu, należy odnotować, że wzbudza ona
też najwięcej kontrowersji, a zarazem dotyczy jej najwięcej wątpliwości natury prawnej.
Zależnie od tego, z którą z wyżej wymienionych form
finansowania społecznościowego mamy do czynienia, jako
pojawiające się w obrocie prawnym w zakresie crowdfundingu, możemy wyróżnić następujące cztery rodzaje umów:
umowa sprzedaży/przedsprzedaży, umowa darowizny,
umowa pożyczki oraz umowa nabycia udziałów/akcji.
Umowa sprzedaży lub umowa nienazwana wykazująca
silne podobieństwo do umowy sprzedaży) – zdaje się być
najpopularniejszą formą umowy wybieraną w celu sfinansowania projektu w drodze crowdfundingu. Z racji wyboru
takiej konstrukcji prawnej wynika zobowiązanie sprzedającego (w tym przypadku pomysłodawcy projektu) do przeniesienia własności rzeczy na kupującego (finansującego
przedsięwzięcie) i wydania mu tej rzeczy. Z kolei kupujący
zobowiązany jest do odebrania rzeczy oraz zapłaty sprzedającemu ceny sprzedaży. Umowa sprzedaży stosowana
jest w modelu przedsprzedażowym oraz w crowdfundingu
opartym o nagrody. Nawiązując w szczególności do tego
drugiego przypadku (model oparty o nagrody), konieczne
jest podkreślenie wzajemnego charakteru umowy, który
w tym zakresie musi odzwierciedlać uregulowania przyjęte
przez prawo (Frańczuk 2014). Sama zasada wzajemności
regulowana jest przez Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz.
380) w artykule 487 § 2, który stanowi, że umowa jest wzajemna, gdy obie strony zobowiązują się w taki sposób, że
świadczenie jednej nich ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej. W doktrynie podkreśla się, że dla stwierdzenia
istnienia wzajemności świadczeń konieczne jest ustalenie
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faktu, czy dana strona kontraktu oczekuje za przekazane
przez siebie dobro czegoś w zamian od drugiej osoby. Część
przedstawicieli doktryny uważa, że nie jest wymagane, aby
w tym przypadku zachodził stosunek ekwiwalentności
(Wiśniewski 2013). Natomiast można też usłyszeć głosy,
że umowa jedynie wtedy ma charakter wzajemny, gdy pomiędzy świadczeniami zachodzi ekwiwalentność w sensie
subiektywnym (Czachórski 2003). Z kolei Sąd Najwyższy
przyjął, że istotne jest, aby każda ze stron zobowiązywała
się, że otrzyma świadczenie drugiej strony, jak również, aby
wystąpił element ekonomicznej ekwiwalentności tychże
świadczeń (sygn. akt. III CK 537/2002 oraz III CK 417/2002).
Pozostawiając na boku niniejsze rozważania, Autor pragnie
zauważyć, że w przeważającej większości przypadków
trudno uznać, aby przekazanie pieniędzy w celu realizacji
wsparcia crowdfundingowego było traktowane jako zwykła
zapłata ceny w ramach umowy sprzedaży. W związku z tym,
najczęściej będziemy mieć do czynienia z umową nienazwaną, wykazującą silne podobieństwo do umowy sprzedaży.
Umowa darowizny – stanowi drugą pod względem popularności formę konstrukcji prawnej, używanej w finansowaniu społecznościowym. W tym przypadku mamy do
czynienia z nieodpłatnym przysporzeniem korzyści na rzecz
obdarowanego (pomysłodawcy) kosztem majątku darczyńcy (finansującego). Warto dodać, że stosunek prawny łączący darczyńcę i obdarowanego nie wygasa wraz z chwilą
wypłaty środków na rzecz pomysłodawcy. W związku z tym,
w określonych przez Kodeks Cywilny sytuacjach, darowizna
może zostać odwołana, w wyniku czego obdarowany może
zostać zobowiązany do zwrotu otrzymanego świadczenia.
Jak sama natura rzeczy wskazuje – umowa darowizny stosowana jest w crowdfundingu donacyjnym.
Umowa pożyczki – związana jest z udzielaniem pożyczek społecznościowych (ang. social lending) i polega na
tym, że pożyczkodawca (finansujący) przekazuje pożyczkobiorcy (pomysłodawcy) daną kwotę pieniężną lub rzecz,
a pożyczkobiorca zobowiązuje się do oddania tej samej
ilości pieniędzy lub rzeczy (tego samego gatunku i jakości)
po upływie określonego czasu. W zależności od woli stron,
umowa pożyczki może być odpłatna lub nieodpłatna, aczkolwiek praktyka obrotu gospodarczego wskazuje na to, że
zdecydowanie przeważają umowy odpłatne i też ten rodzaj
pożyczek jest „paliwem” zasilającym działalność platform
typu social lending.
Umowa nabycia udziałów/akcji – wykorzystywana jest
w celu sfinansowania przedsięwzięcia w ramach crowdfundingu udziałowego. Ze względu na obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące prawa papierów wartościowych,
dotychczasowe przypadki crowdfundingu o charakterze
udziałowym sprowadzały się do przeprowadzenia oferty

niepublicznej (prywatnej), czego konsekwencją jest ograniczony krąg podmiotów zaangażowanych w finansowanie
takich projektów.

Status prawny platformy crowdfundingowej
Pomimo, że każdy portal stosuje swoje własne uregulowania w ramach przyjętego regulaminu serwisu, to jednak można wyróżnić kilka cech wspólnych, na podstawie
których możliwe jest przedstawienie w sposób generalny
prawnej pozycji platformy w odniesieniu do procesu crowdfundingowego. W pierwszej kolejności, podkreślenia
wymaga fakt, że operator platformy nie jest stroną zobowiązania powstałego między twórcą projektu a finansującym, a jedynie łączą go oddzielne stosunki prawne
z poszczególnymi użytkownikami serwisu (twórcami projektu czy finansującymi). Taki stosunek prawny zawiązuje
się w chwili zaakceptowania przez użytkownika platformy
jej regulaminu – stanowiącego w istocie rzeczy umowę
o świadczenie usług drogą elektroniczną. Umowa ta zostaje
zawarta na czas nieoznaczony i związku z tym, może zostać
wypowiedziana w każdym czasie przez każdą ze stron. Rola
platformy crowdfundingowej polega na udostępnieniu na
swojej witrynie oferty projektu oraz gromadzeniu na swoim
koncie środków finansowych, które z reguły, w przypadku
powodzenia kampanii, podlegają wypłacie na rzecz twórcy projektu, natomiast gdy kampania nie pójdzie po myśli
pomysłodawcy, środki te wracają na konta finansujących
przedsięwzięcie (model all or nothing). W tym miejscu należy zaznaczyć, że operator w żadnym razie nie jest właścicielem tychże środków pieniężnych, a pieniądze te stanowią własność finansującego do czasu przelania ich przez
serwis na rzecz twórcy projektu (http://microlex.pl 2016).
W konsekwencji tego, operator jest jedynie dysponentem
powierzonych mu środków finansowych i odpowiada za
ich utratę na zasadzie winy. W zamian za świadczenie tych
usług, operator pobiera prowizję stanowiącą jego zarobek.
Operator, co prawda, nie odpowiada za zgodność z prawdą
danych i treści zamieszczonych przez użytkowników serwisu, ale spoczywa na nim obowiązek zagwarantowania
uczciwych i rzetelnych stosunków zachodzących między
projektodawcami a finansującymi przedsięwzięcie. Więc
przykładowo, mimo braku możliwości poniesienia odpowiedzialności przez operatora za sposób, w jaki beneficjent
wsparcia crowdfundingowego wykorzysta przekazane mu
środki, to można od takiego operatora oczekiwać zachowania podstawowych środków ostrożności mających na celu
przeciwdziałanie nadużyciom, takim jak oszustwa i wyłudzenia. Ponadto należy podkreślić, że operator serwisu
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może w każdym czasie przerwać, a nawet odwołać kampanię crowdfundingową, jeżeli narusza ona postanowienia
regulaminu albo prawa powszechnie obowiązującego.

Dotychczasowe uregulowania
prawne crowdfundingu
Z racji faktu, że finansowanie społecznościowe odniosło największy sukces w Stanach Zjednoczonych, co
w związku z działalnością tamtejszych portali crowdfundingowych pozwala tej metodzie finansowania wywierać
istotny wpływ na pozyskiwanie kapitału dla wszelakich
projektów twórczych, to również tamtejszy ustawodawca
nie pozostał obojętny wobec zmian zachodzących w dziedzinie transformacji współczesnej gospodarki, i jako pierwszy podjął się wyzwania uregulowania zagadnień prawnych
dotyczących crowdfundingu. W związku z powyższym, pionierskim uregulowaniem prawnym, w tym zakresie, stał
się amerykański Jumpstart Our Business Startups (JOBS)
Act podpisany przez Prezydenta USA 5 kwietnia 2012
roku. Ustawodawca amerykański, uchwalając niniejszy akt
prawny, za cel postawił sobie wsparcie amerykańskiej mikroprzedsiębiorczości, co w dłuższej perspektywie czasowej
miało przyczynić się do pobudzenia krajowej gospodarki,
chcącej się wydostać z zapaści wywołanej kryzysem finansowym z 2008 roku. Przepisy zawarte w sekcji III JOBS Act
regulują wymagania dotyczące finansowania społecznościowego, w tym również te, odnoszące się do portali internetowych wyspecjalizowanych w działalności crowdfundingowej (Król 2013). W tym miejscu należy wspomnieć o tym,
że choć samo przyjęcie regulacji tej obyło się bez większych
politycznych utarczek, to jednak sekcja III JOBS Act zaczęła
w pełni wyzwalać skutki prawne dopiero pod koniec 2015
roku, a to w związku z wydłużeniem się okresu dotyczącego
opracowania rozporządzeń wykonawczych przez The US Securities and Exchange Commission (SEC). Przez ten trwający
3,5 roku okres zawieszenia, pojawiło się wiele kontrowersji
dotyczących crowdfundingu udziałowego, a same działania
SEC były postrzegane jako „gra na czas”, mająca pozostawić
instytucje finansowe na uprzywilejowanej pozycji (http://
www.sec.gov 2016). Negatywnie odbiło się to na rozwoju
crowdfundingu udziałowego, a kilkadziesiąt operatorów
musiało odłożyć na później start swoich portali. Niemniej
jednak, w wyniku przeprowadzonych zmian personalnych
w SEC (m.in. została zmieniona przewodnicząca agencji),
udało się dojść do konsensusu i obecnie portale crowdfundingowe mogą podejmować działalność w modelu udziałowym, tak jak to gwarantują przepisy JOBS Act.
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Z kolei w Unii Europejskiej w okresie od 02.10.2013
roku do 31.12.2013 roku trwały konsultacje społeczne, które miały na celu wytyczenie kierunków wsparcia instytucji
crowdfundingu oraz uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy
konieczne jest uregulowanie finansowania społecznościowego na poziomie prawa wspólnotowego, czy też wystarczające są regulacje poszczególnych państw członkowskich.
W wyniku przeprowadzonych konsultacji powstał, opracowany przez Komisję Europejską, komunikat o finansowaniu
społecznościowym (Uwolnienie potencjału finansowania
społecznościowego w Unii Europejskiej). Z tego dokumentu
wynika, że rynek wewnętrzny (UE) crowdfundingu o formie przedsprzedażowej, opartej o nagrody, czy też donacyjnej, funkcjonuje bardzo dobrze. Dowodem na to jest fakt,
że 81% platform crowdfundingowych, które brały udział
w konsultacjach, prowadziła już działalność transgraniczną, a kolejne 14% chciałoby prowadzić taką w przyszłości.
Natomiast w stosunku do funkcjonowania crowdfundingu
udziałowego oraz rynku pożyczek społecznościowych – statystyki już nie rysowały się tak korzystnie, ponieważ tylko
38% platform spośród biorących udział w konsultacjach
– prowadziła działalność transgraniczną. Jako główne powody takiego stanu rzeczy wskazywano: brak informacji na
temat przepisów mających zastosowanie (44%) oraz wysokie koszty uzyskania zezwolenia na działalność w innym
państwie członkowskim (27%). W związku z tym, większość
respondentów opowiedziała się za potrzebą podjęcia działań regulacyjnych na poziomie Unii Europejskiej w odniesieniu do crowdfundingu ze zwrotem finansowym (udziałowy
oraz social lending) oraz wezwała Komisję Europejską do
promowania jednolitego rynku w zakresie obejmującym
ten segment finansowania społecznościowego. W tej materii, jako najbardziej istotne kwestie wskazywano potrzebę
wzmocnienia ochrony podmiotów finansujących projekty
crowdfundingowe, zwiększenie przejrzystości w odniesieniu
do opłat stosowanych przez platformy oraz stóp procentowych i spodziewanych zysków, wynikających z zaangażowania w daną inwestycję, jak również wprowadzenie obowiązku informowania finansujących o ryzyku inwestycyjnym
i kredytowym, który ma być realizowany przez operatora
platformy. Niemniej jednak Komisja Europejska podchodzi
obecnie do kwestii regulacji crowdfundingu z dużą ostrożnością. Należy pochwalić takie stanowisko z racji faktu,
że aktualnie sektor finansowania społecznościowego jest
wciąż młody i nie do końca wiadomo, w jakim kierunku się
będzie rozwijał. Dlatego też należy oczekiwać, że w najbliższym czasie na poziomie prawa wspólnotowego, jeżeli już
będą powstawać jakieś regulacje odnoszące się do kwestii
crowdfundingu, to raczej będą to te o niewiążącym charakterze (zalecenia).
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Podobne stanowisko jak Komisja Europejska, prezentują organy decyzyjne porządku instytucjonalnego w Polsce
(Stanowisko Rządu RP do Komunikatu Komisji). W związku
z tym, obecnie w przepisach polskich aktów normatywnych
brak jest uregulowań prawnych bezpośrednio odnoszących
się do crowdfundingu. Jednak warto się zastanowić, czy do
crowdfundingu nie będą mieć zastosowania inne przepisy,
np. takie, które regulują materię wykazującą pewne podobieństwa do istoty finansowania społecznościowego.
W związku z tym należy rozstrzygnąć kwestię, czy do
instytucji crowdfundingu stosuje się przepisy ustawy z dnia
14 marca 2014 roku o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 498). Podjęcie takich rozważań jest o tyle istotne, gdyż uregulowana w tym akcie
normatywnym organizacja zbiórek publicznych wymaga
spełnienia wielu określonych obowiązków formalnych
(m.in. dotyczących formy ogłaszania zbiórki czy sporządzania szczegółowych sprawozdań), z którymi wiąże się
poniesienie dodatkowych nakładów finansowych. Artykuł
1 ustęp 1 tej ustawy definiuje zbiórkę publiczną jako „zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze w miejscu publicznym
na określony, zgodny z prawem cel pozostający w sferze zadań publicznych (...), oraz na cele religijne”. Takie brzmienie
przytoczonego przepisu jednoznacznie rozstrzyga, że crowdfunding nie wchodzi w zakres pojęciowy definicji zbiórki
publicznej, ponieważ w przypadku finansowania społecznościowego pozyskiwanie funduszy odbywa się za pomocą Internetu (a ten nie jest miejscem publicznym w myśl
uregulowań tej ustawy). Ponadto, aby mówić o zbiórce
publicznej, ofiary muszą być zbierane w gotówce lub w naturze, co przypadku crowdfundingu nie ma miejsca, ponieważ ten sposób finansowania charakteryzuje się obrotem
bezgotówkowym. Warto też zauważyć, że zgodnie z artykułem 3 wspomnianej ustawy – krąg podmiotów uprawnionych do prowadzenia zbiórki publicznej został ograniczony
do organizacji pozarządowych (w rozumieniu artykułu 3
ustęp 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie) oraz innych podmiotów (artykuł 3 ustęp 3 tejże ustawy), a także komitetów
społecznych powołanych w celu prowadzenia zbiórki publicznej. Wprowadzenie takiego wymogu wobec podmiotów organizujących kampanię crowdfundingową byłoby
nad wyraz niepraktyczne. W konsekwencji tego, przepisy
ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych nie
mają zastosowania do crowdfundingu. Takie stanowisko
znajduje też potwierdzenie w orzecznictwie sądowym,
o czym świadczy treść wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórze w Krakowie z 6 lutego 2012 roku (sygn. akt XI
W 1497/11/P). Co prawda wspomniane orzeczenie zostało
wydane podczas obowiązywania ustawy z dnia 15.03.1933

roku o zbiórkach publicznych, niemniej jednak pozostaje
aktualne w świetle obecnie obowiązujących przepisów.
Pomimo faktu, iż wiele pozytywnych aspektów łączy się
z brakiem obowiązywania w Polsce wiążących regulacji odnoszących się do kwestii crowdfundingu, to warto pochylić
się nad propozycjami zmian, które mają na celu usprawnienie pozyskiwania kapitału w ramach tego instrumentu
finansowania.
Stworzenie przyjaznego otoczenia prawnego dla finansowania społecznościowego stanowi jeden z głównych
celów działalności Polskiego Towarzystwa Crowdfundingu
(PTC) (http://stowarzyszenie.crowdfunding.pl/ 2016). Dlatego też, stowarzyszenie to w 2012 roku wyszło z propozycją następujących zmian legislacyjnych:
• zniesienie jak największej liczby barier związanych
z elektronicznym obejmowaniem oraz sprzedawaniem udziałów i akcji poprzez: likwidację formy
notarialnej obejmowania udziałów w spółce z o.o.,
likwidację formy pisemnej z podpisem notarialnie
poświadczonym dla umowy zbycia udziałów w spółce z o.o., likwidację formy pisemnej dla zapisów na
akcje oraz likwidację formy pisemnej dla zbywania
akcji spółek niepublicznych;
• ułatwienie pozyskiwania finansowania od jak najszerszego grona kapitałodawców za pomocą obniżenia minimalnej wysokości jednego udziału w spółce
z o.o. do 1 zł oraz zniesienia obowiązku publikacji
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym statutów
spółek akcyjnych oraz informacji o zmianach w składzie wspólników spółek z o.o.
Z kolei podczas organizowanej w dniach 27-28 października 2015 roku konferencji Innowacyjna Europa, swoje propozycje zmian prawnych zaproponowała Koalicja Na
Rzecz Polskich Innowacji (KPI). Przedstawiciele KPI na wstępie zaznaczyli, że problem nadmiernej regulacji stanowi poważne zagrożenie dla rozwoju crowdfundingu inwestycyjnego (udziałowy oraz dłużny), z którym obecnie muszą sobie radzić platformy operujące na terytorium, m.in. Stanów
Zjednoczonych, Hiszpanii czy Włoch. Dlatego też, w zaprezentowanym Projekcie regulacji dotyczącej crowdfundingu
inwestycyjnego ( http://www.koalicjadlainnowacji.pl 2016)
autorzy ograniczyli liczbę postulowanych zmian do koniecznego minimum. Główne założenia projektu przewidują:
• wprowadzenie definicji legalnej „platformy finansowania społecznościowego”;
• w zakresie dotyczącym oferty publicznej, o której
mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
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oraz o spółkach publicznych, dokonywanej za pomocą platform finansowania społecznościowego – poszerzenie zwolnienia z obowiązku prospektowego,
poprzez zwiększenie limitu do 1 250 000 Euro;
• zwolnienie z obciążeń administracyjnych wymaganych przez reżim ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku
o usługach płatniczych – dla platform finansowania
społecznościowego, które korzystają z usług autoryzowanych dostawców usług płatniczych;
• w odniesieniu do ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku
o obrocie instrumentami finansowymi – wprowadzenie wyłączenia stosowania przepisów dotyczących
działalności maklerskiej do platform finansowania
społecznościowego.
Przytoczone propozycje zmian legislacyjnych trzeba
ocenić pozytywnie przede wszystkim ze względu na ich
kosmetyczny charakter, a zarazem dający szansę na zwiększenie zainteresowania pozyskiwaniem kapitału w drodze
crowdfundingu inwestycyjnego, który obecnie w Polsce jest
postrzegany jako niszowa metoda finansowania przedsięwzięć.

Podsumowanie
Tytułem podsumowania, Autor pragnie zwrócić uwagę na fakt, że wspierana przez rozwój nowych technologii – transformacja współczesnych społeczeństw – zdołała
wydać już na świat wiele innowacyjnych narzędzi, których
przedmiotem oddziaływania stały się zróżnicowane obszary
rynkowe. Także i sektor finansowy nie pozostał obojętny
na dokonujące się procesy unowocześniające, a kluczowym
instrumentem w tym zakresie stał się crowdfunding. Warto
dodać, że za tym trendem przemawiają też konkretne liczby – wg Massolution 2015 Crowdfunding Industry Report,
światowy rynek finansowania społecznościowego w 2014
roku osiągnął wartość 16,2 mld USD, rosnąc 167% rok do
roku. Ponadto, mając na uwadze tak dynamicznie postępujący rozwój tego segmentu finansowania, prawdopodobne
staje się przebicie granicy 100 mld USD już w 2017 roku
(https://www.trulioo.com 2016). Niestety, statystyki dotyczące funkcjonowania crowdfundingu w Polsce nie wyglądają aż tak imponująco, ponieważ wartość krajowego rynku finansowania społecznościowego w 2014 roku wyniosła
zaledwie 5 mln Euro. Niemniej jednak, widać coraz większe
zainteresowanie tym instrumentem także wśród podmiotów gospodarczych, co dobrze rokuje na przyszłość. Aby
jednak crowdfunding mógł odgrywać nieporównywalnie
większe znaczenie, konieczne wydaje się usprawnienie nie44

których mechanizmów prawnych, a w szczególności tych,
dotyczących odmian inwestycyjnych (model udziałowy oraz
dłużny). Wydaje się, że polski ustawodawca mógłby w tym
zakresie uwzględnić – przytoczone przez Autora – propozycje Polskiego Towarzystwa Crowdfundingu oraz Koalicji Na
Rzecz Polskich Innowacji. Taki korzystny impuls ze strony
legislatora zapewne ułatwiłby dostęp do środków finansowych dla wielu przedsiębiorców, a w konsekwencji tego
– stałby się jednym ze znaczących bodźców rozwojowych,
których polska gospodarka tak przecież potrzebuje.
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Upadłość konsumencka a niewypłacalność
gospodarstw domowych spowodowana
ich nadmierną konsumpcją w Polsce
Consumer bankruptcy and insolvency of households
in relation to theirs excessive consumption in Poland

Celem niniejszego artykułu jest analiza instytucji upadłości
konsumenckiej w Polsce jako narzędzia ograniczania nadmiernej
konsumpcji gospodarstw domowych oraz ich niewypłacalności.
Z powodu wysokiego, czasami nawet irracjonalnego, poziomu
konsumpcji finansowanego za pomocą różnego rodzaju kredytów, wiele gospodarstw domowych traci płynność finansową.
Rozważania dotyczą relacji pomiędzy upadłością konsumencką
a sytuacją finansową zadłużonych gospodarstw domowych oraz
innych podmiotów, w szczególności banków i przedsiębiorstw,
w szerszym ekonomicznym, społecznym i kulturowym kontekście.

The aim of this article is to analyze the consume bankruptcy law in Poland as a tool for reducing the excessive consumption
of households and theirs insolvency. As a consequence of high,
sometimes even irrational level of consumption, which is usually
financed by various types of credits, lots of households lose theirs
financial liquidity. The analysis takes into consideration relations
between the bankruptcy procedure and financial situation of indebted households and other economic entities, especially banks
and enterprises, in broader economic, social and cultural context.

Słowa kluczowe: nadmierna konsumpcja, upadłość, gospodarstwa domowe.

Keywords: excessive consumption, bankruptcy, households.

Wstęp
Współczesne społeczeństwa są określane mianem
konsumpcyjnych, ze względu na styl życia koncertujący
się wokół konsumpcji jako kluczowej aktywności ekonomicznej. W niniejszym artykule, rozważania będą dotyczyć jednego z aspektów owego zjawiska, tj. nadmiernej
konsumpcji, przekraczającej obiektywne potrzeby gospodarstw domowych. Owa konsumpcja bywa często finansowana za pomocą kredytów i pożyczek zaciąganych
przez konsumentów w zakresie przekraczającym możliwości ich obsługi, co z kolei prowadzi do ich nadmiernego zadłużenia i niewypłacalności.
W Polsce, niewypłacalne gospodarstwa domowe
zyskały szansę na uwolnienie się z pętli nadmiernego
zadłużenia, gdyż w dniu 5 grudnia 2008 roku zmieniono Ustawę Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U.
z 2009 r. nr 175, poz. 1361 ze zm.) wdrażając, początkowo restrykcyjne, przepisy o upadłości konsumenckiej do
porządku prawnego w Polsce. Następnie, ową ustawę
poddano obszernej nowelizacji, liberalizując i uelastyczniając zasady upadłości Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014
roku o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i napraw46

cze, Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz Ustawy
o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z 2014 roku
poz. 1306). Analiza podjęta w artykule zmierza do zbadania wpływu procedury upadłościowej na ograniczenie
niewypłacalności gospodarstw domowych wynikającej
z ich nadmiernej konsumpcji.

Nadmierna konsumpcja
gospodarstw domowych
Poziom konsumpcji staje się dla wielu gospodarstw
domowych wyznacznikiem ich statusu ekonomicznego. Podmioty te starają się podwyższać poziom konsumpcji po to, aby w pewien sposób zamanifestować
swoją pozycję społeczną. Zgodnie z Hipotezą dochodu
relatywnego i nieodwracalności konsumpcji autorstwa
J. Duesberry’ego, struktura dochodów i wydatków związana jest z grupą odniesienia, do której aspiruje dane
gospodarstwo domowe, co prowadzi do tzw. „efektu pokazowego” oraz „rygla konsumpcyjnego”, polegającego
na utrzymywaniu poziomu konsumpcji na określonym,
wysokim poziomie (Bywalec 2009: 20). Podobne tezy,
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choć bardziej skrajne, głosił T. Velben, który w Hipotezie
konsumpcji ostentacyjnej uznał, że celem konsumpcji są
przede wszystkim względy prestiżowe i chęć wyróżnienia
się, zaś użyteczność nabywanych dóbr ma drugorzędne
znaczenie (Jayapalan 2001: 189-190). Owe zachowania
mogą prowadzić do nadmiernej konsumpcji, która będzie wykraczać poza ramy obiektywnie uzasadnionych
potrzeb danego gospodarstwa domowego.
W sensie ekonomicznym, nadmierna konsumpcja
polega na braku równowagi pomiędzy jego możliwościami finansowymi (obecnymi i prognozowanymi),
a zakupami produktów i usług, co może prowadzić do
problemów ze spłatą zobowiązań, jak i niewypłacalności.
Gospodarstwo domowe wpadające w pułapkę zadłużenia nabywa dobra zbyt drogie i w zbyt dużej liczbie, jak
na swoje możliwości, a owe wydatki traktuje nie tyle
w kategorii zaspakajania potrzeb ekonomicznych, co
emocjonalnych, jak i manifestacji określonego poziomu
życia (Świecka 2009: 40).
Należy zauważyć, że w ostatnich latach poziom
konsumpcji jest stymulowany poprzez rozwój rożnego
rodzaju ośrodków masowej konsumpcji (np. galerii, hipermarketów, sklepów internetowych), wśród których
kluczowe znaczenie należy przypisać różnego rodzaju
centrom handlowym, oferującym nie tylko towary i usługi, ale także zaspakajającym potrzeby w zakresie rozrywki, uprawiania sportu, kontaktu z innymi ludźmi, czy obcowania z przyrodą. Działania centrów handlowych są
w dużym stopniu zracjonalizowane i usystematyzowane
do stymulowania bodźców nakierowanych na zwiększanie poziomu konsumpcji (Ritzer 2012: 22-26).
Biorąc pod uwagę kontekst historyczno-kulturowy,
warto zwrócić uwagę, że Polska należy do tzw. państw
postsocjalistycznych, a jej gospodarka uległa transformacji z centralnie zarządzanej w kierunku wolnorynkowej. Kluczowe reformy gospodarcze, na przełomie lat
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku,
spowodowały stopniowe modernizowanie się gospodarki, ale także wiązały się z dużymi kosztami społecznymi
(np. bezrobociem strukturalnym). Z drugiej strony, dzięki
otwartym granicom, dostępowi do telewizji satelitarnej,
a później także Internetu, Polacy mogli zapoznać się ze
stylem życia w krajach wysoko rozwiniętych.
Mieszkańcy Polski zaczęli aspirować do wyższej stopy
życiowej i dążyć do wyrównania poziomu życia z krajami zamożniejszymi, co nasiliło się po wstąpieniu kraju
do struktur UE. Dzięki rozwijającemu się rynkowi usług
finansowych, Polacy zyskali możliwości nabywania różnych dóbr na kredyt.

Niewypłacalność gospodarstw domowych
i ich nadmierne zadłużenie
Niewypłacalność, w odniesieniu do gospodarstw domowych, polega na utracie płynności finansowej i niezdolności do obsługi własnego zadłużenia, zwłaszcza kredytów
i pożyczek zaciągniętych na potrzeby bieżącej konsumpcji. Zdarza się, że wskutek przekredytowania gospodarstw
domowych dochodzi do narastania zadłużenia w formie
tzw. spirali, która polega na tym, że dłużnik reguluje raty
kredytów zaciągając następne zobowiązania finansowe.
Co więcej, kolejne pożyczki mogą być zaciągane w parabankach, ze względu na odmowę dalszego finansowania
konsumentów nadmiernie zadłużonych przed banki. Owe
pożyczki w para-bankach będą z reguły obciążone znacznie wyższymi, dodatkowymi kosztami. Finalnie, wzrost obciążeń z tytułu kredytów i pożyczek spowoduje całkowitą
utratę zdolności do ich obsługi.
Dane na temat skali zadłużenia konsumenckiego zbierane przez biura informacji gospodarczej, ujawniają znaczną skalę tego zjawiska. Według danych z marca 2016 roku
BIG InfoMonitor SA, w rejestrze dłużników widnieje obecnie 2,05 mln osób, a średnie zadłużenie wynosi 20 793 zł,
zaś łączna pula długów konsumenckich wynosi niemal 43
mld zł (www.big.pl/infodlug 2016).
Niewypłacalność, wynikająca z nadmiernego zadłużenia, niesie szereg ujemnych konsekwencji o różnym
charakterze m.in. prawnym, ekonomicznym, lecz także
psychologicznym. Dalszą konsekwencją nadmiernego
zadłużenia może także być wykluczenie społeczne, a czasami również stygmatyzacja. Osoba nadmiernie zadłużona może ograniczać swoje kontakty z innymi ludźmi
i wycofywać się z życia społeczno-ekonomicznego, mając
poczucie wstydu z powodu zadłużenia (The over indebtedness... 2012: 177-178). Ponadto, osoby skłonne do nazbyt
wysokiego poziomu życia po utracie płynności finansowej
mogą doświadczać wielu różnych trudności w życiu społeczno-gospodarczym, ze względu przede wszystkim na
wszczęcie przymusowej egzekucji ich zadłużenia. Z tych
przyczyn, niewypłacalne gospodarstwa domowe mogą
poszukiwać schronienia przed czynnościami egzekucyjnymi w „szarej strefie”, gdzie będą osiągać czasami dosyć wysokie, nieopodatkowane dochody, finansując nimi
nadal swój wysoki poziom konsumpcji. Niestety, czerpanie dochodów z „szarej strefy” może pozbawić te osoby
świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych, wypłacanych
w przypadku utraty możliwości pracy ze względu na wiek
lub stan zdrowia, co może narazić je na wykluczenie społeczne i ubóstwo.
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Upadłość konsumencka a nadmierne
zadłużenie gospodarstw domowych
Jednym z kluczowych narzędzi ograniczania nadmiernego zadłużenia jest upadłość konsumencka. W niniejszym artykule rozważania będą dotyczyć wyłącznie zastosowania tej instytucji wobec gospodarstw domowych,
które popadły w niewypłacalność wskutek ich nadmiernej konsumpcji. Pierwsza część rozważań będzie dotyczyć
wybranych zagadnień prawnych, a następna dokona ich
ekonomicznej analizy.
Obecne regulacje obowiązujące od 1 stycznia 2015
roku otwierają szeroki dostęp do procedury upadłościowej. Według danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej liczba upadłości konsumenckiej znacząco wzrosła np. w styczniu 2015 roku było ich tylko dwie, a pod
koniec tego roku – 331 (http://www.coig.com.pl 2016).
W myśl obecnie obowiązujących przepisów, zadłużenie nie może wynikać m.in. z powodu rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej (art. 491 ze zn. 4 pkt 1 u.p.u.n).
Należy jednak dodać, że upadłość będzie mogła być ogłoszona nawet w tych dwóch powyższych sytuacjach, jeżeli
przemawiają za tym względy humanitarne lub społecznościowe, czyli dwie ogólne kategorie, które przynajmniej
teoretycznie pozwolą na ogłoszenie upadłości, praktycznie niemal w każdym przypadku.
Wina umyślna polega na podjęciu przed dłużnika działań przy jednoczesnym spełnieniu dwóch, dodatkowych
przesłanek, tj. obiektywnej, związanej z naruszeniem
porządku prawnego oraz subiektywnej, czyli obejmującej świadomość owej bezprawności (Serwach 2014: 85).
Zgodnie z ową koncepcją, dłużnik musiałby w sposób
świadomy naruszyć porządek prawny, czyli np. wyłudzić
kredyt na podstawie fałszywego zaświadczenia o dochodach i mając z góry powzięty zamiar, że nie będzie go spłacać. Zatem, wyłącznie dłużnicy zachowujący się w sposób
skrajnie nieodpowiedzialny byliby wyłączeni z dobrodziejstwa upadłości konsumenckiej, ze względu na świadome
działania na szkodę wierzycieli.
Dużo większy problem wiąże się ze zdefiniowaniem
rażącego niedbalstwa przy zaciąganiu zobowiązań finansowych jako przyczyny wyłączającej upadłość konsumencką. Na wstępie należy odróżnić zwykłe niedbalstwo, które
daje podstawy do ogłoszenia upadłości konsumenckiej,
od rażącego niedbalstwa. O rażącym niedbalstwie można
mówić wówczas, gdy doszło do uchybienia podstawowym,
elementarnym zasadom należytej staranności, jakiej można wymagać od każdej osoby w konkretnych okoliczno-

48

ściach (Serwach 2014: 91). Owe zasady podstawowe należytej staranności o charakterze fundamentalnym, których
dłużnik nie powinien przekroczyć, należy przeanalizować
biorąc pod uwagę sytuację społeczno-ekonomiczną konkretnego dłużnika oraz inne czynniki wpływające na sposób gospodarowania, w szczególności świadomość ekonomiczną oraz wiedzę i umiejętności zarządzania finansami
osobistymi.
Wydaje się, że należytą staranność danego konsumenta, związaną z sięganiem po usługi kredytowe, winno
się powiązać z jego możliwością przewidzenia przyszłych,
ujemnych zdarzeń. Osoba o płytkiej świadomości ekonomicznej, dokona pochopnej oceny swojej sytuacji finansowej, bazując na uproszczonych informacjach docierających do niej z różnych mediów (np. reklam internetowych)
bez należytej analizy swoich rzeczywistych potrzeb i możliwości finansowych.
Owi konsumenci, mając do dyspozycji liczne oferty
różnych usług finansowych, stale korzystają z nich w nabywaniu różnych dóbr, co często jest sprzeczne z zasadami
racjonalnej gospodarki finansami, ale w konkretnych sytuacjach analizowane zachowania nie powinny rażąco naruszyć zasad należytej staranności w odniesieniu do konsumenta o płytkiej świadomości ekonomicznej, bazującej
na wiedzy wynikającej z prostych haseł reklamowych.
Tym bardziej, że zadłużeni konsumenci będą posługiwać
się ofertą finansową legalnie funkcjonujących instytucji
finansowych, które dokonują badania ich zdolności do
obsługi pożyczek i kredytów.
Zachowania nadmiernie konsumpcyjne mogą mieć
czasami charakter patologiczny, który bywa określany
mianem zakupoholizmu, mając podłoże w większym stopniu psychologiczne niż ekonomiczne. Ten problem dotyczy
w szczególności osób młodych, dla których zakupy stały
się kluczowym elementem ich życia społeczno-ekonomicznego i są często finansowane za pomocą kart kredytowych. Wydaje się, że szczególnie naganne tego typu
zachowania konsumpcyjne mogą mieć charakter rażący
i pozbawiać dłużników możliwości ogłoszenia upadłości,
aczkolwiek nie będą się w tej kategorii mieścić osoby, które mogły w danych okolicznościach przypuszczać, że będą
w stanie spłacać swoje zadłużenie.
Ustawa wyłącza co do zasady możliwość ogłoszenia
kolejnej upadłości przez kolejne dziesięć lat (art. 491 ze
zn. 4 ust. 2 i 3 u.p.u.n), co przynajmniej teoretycznie winno skłonić konsumentów do bardziej odpowiedzialnych
zachowań przez następne lata. Wydaje się jednak, iż osoby o płytkiej świadomości ekonomicznej mogą się powtórnie nadmiernie zadłużyć przed upływem tego terminu.
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Upadłość konsumencka jako instrument walki
z niewypłacalnością gospodarstw domowych
a system ekonomiczny
Rozważania o ekonomicznym kontekście relacji upadłości konsumenckiej i nadmiernego zadłużenia mogą być
analizowane w trzech różnych płaszczyznach badawczych,
tj. biorąc pod uwagę punkt widzenia dłużnika, wierzyciela oraz całego systemu ekonomicznego. Jeżeli chodzi
o dłużnika, wydaje się mało realne, że upadłość wpłynie
na korektę jego nadmiernie konsumpcyjnych zachowań.
Brakuje bowiem w ustawie elementów reedukacyjnych,
mających upowszechnić prawidłowe wzorce zachowań,
związanych z kontrolowaniem zachowania dłużnika po
ogłoszeniu upadłości. Ponadto, po uwolnieniu się od zadłużenia, upadły będzie mógł prowadzić w zasadzie swobodną gospodarkę finansową bez żadnych ograniczeń
poupadłościowych, które są charakterystyczne dla innych
państw np. ograniczenia w dostępie do kredytów w Anglii
dla upadłych (Gerhardt 2009: 21).
Aczkolwiek liczne problemy wynikające z niewypłacalności, w tym ciężar spłat wierzycieli, mogą wpłynąć
pozytywnie na osobę skłonną do nadmiernie konsumpcyjnych zachowań, która będzie bardziej ostrożna w zaciąganiu zobowiązań finansowych, balast nadmiernego
zadłużenia niesie sporo ujemnych następstw związanych
głównie z windykacją należności, które mogą być uciążliwe ze względu na możliwe utrudnienia o charakterze
ekonomicznym, np. w dostępie do usług kredytowych.
Stąd też, kolejne kredyty mogą być zaciągane w większym
stopniu powściągliwie, w obawie przed ponowną utratą
płynności finansowej.
Ponadto, zgodnie z Hipotezą cyklu życia A. Ando i F.
Modiglianiego, osoby młode mają znacznie więcej obciążeń finansowych, niż możliwości ich finansowania (Świecka 2009: 37). Największe bowiem obciążenia finansowe
są zaciągane w młodym wieku, kiedy to rozpoczynające
karierę zawodową młode osoby nie mają z reguły wysokich zarobków, ani ustabilizowanej sytuacji zawodowej,
choć muszą ponieść znaczące koszty związane z edukacją,
ale także założeniem nowego gospodarstwa domowego,
w tym nabyciem nieruchomości. Owe wydatki będą finansowane głównie za pomocą kredytów, zaś w późniejszym
okresie życia, wraz ze wzrostem zarobków, osoby te nie
będą musiały tak często sięgać do kredytów, ponieważ
będą w stanie zaspakajać swoje potrzeby konsumpcyjne
ze swoich rosnących, wyższych dochodów uzyskiwanych
wraz z awansem zawodowym.

Oceniając upadłość konsumencką z punktu widzenia
wierzycieli, a zwłaszcza instytucji finansowych, znowelizowana wersja ustawy rodzi pewne niebezpieczeństwa. Ustawodawca nie przewidział żadnego specjalnego, łatwo dostępnego rejestru upadłych wzorem, np. Francji (Gerhardt
2009: 21), w których dłużnik figurowałby przez pewien czas
po ogłoszeniu upadłości, co pozwalałoby w łatwy sposób
zweryfikować danego konsumenta.
W dodatku zbyt łatwe uwalnianie się dłużników od zobowiązań finansowych może powodować wymierne straty
dla ich wierzycieli, w tym przedsiębiorstw świadczących
masowe usługi dla ludności. W konsekwencji ulegną obniżeniu zyski firm, co może się przełożyć na wiele innych
ujemnych następstw, w tym zwolnień pracowników, podwyższenia oferowanych cen towarów i usług, czy też mniejszych wpływów z tytułu podatków do budżetu państwa.
Ponadto, usługi kredytowo-pożyczkowe mogą być trudniej
dostępne dla wszystkich potencjalnych klientów, co uderzy
także w każde gospodarstwa domowe.
Upadłość konsumencka w obecnej formule może nieść
także pewne korzystne następstwa dla wierzycieli borykających się z problemem zachowań nadmiernie konsumpcyjnych ze strony ich klientów. Otóż, wierzyciele w toku postępowania upadłościowego zazwyczaj odzyskują część swoich
należności. Należy też zauważyć, że utrzymywanie wysokiego
poziomu konsumpcji gospodarstw domowych jest w ich interesie, o ile ich klienci będą zdolni do obsługi swoich zobowiązań finansowych.
Biorąc pod uwagę system ekonomiczny jako całość, należy zauważyć, że obecne rozwiązania mogą mieć pozytywny
wpływ na ograniczanie „szarej strefy”, w której chronią się
niewypłacalni dłużnicy uchylający się od czynności egzekucyjnych. Osoby nadmiernie zadłużone, dzięki sprawnie
funkcjonującej upadłości konsumenckiej, zostaną włączone
do systemu społeczno-ekonomicznego i unikną ryzyka wykluczenia społecznego.
Wysoki poziom konsumpcji jest poniekąd uzasadniony
z punktu widzenia makroekonomicznego, gdyż dzięki niemu
gospodarka może się rozwijać. W okresach stagnacji, czy też
recesji, państwa dążą do podniesienia poziomu konsumpcji gospodarstw domowych mając na celu poprawę sytuacji
gospodarczej. Dłużnicy mogą być bardziej skłonni do zwiększania poziomu konsumpcji, jeżeli będą mogli się łatwo oddłużyć w toku postępowania upadłościowego.
Jednak nadmierna konsumpcja niesie też ujemne skutki makroekonomiczne, ponieważ stymulowanie poziomu
konsumpcji gospodarstw może doprowadzić także do fali
ich niewypłacalności. Ostatni wielki kryzys finansowy w Stanach Zjednoczonych, zapoczątkowany w roku 2007, wyni-
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kał m.in. z udzielenia zbyt wielu kredytów gospodarstwom
domowym na zakup nieruchomości. Jego skutki, obejmujące bankructwo banku inwestycyjnego Lehman Brothers,
wpłynęły ujemnie nie tylko na mieszkańców Stanów Zjednoczonych, ale też wielu innych krajów, powodując znaczne
zubożenie gospodarstw domowych. Warto w tym miejscu
podkreślić, że poziom konsumpcji w USA jest bardzo wysoki
i bywa określany mianem hiperkonsumpcji. Z powodu zbyt
wielu upadłości nadmiernie zadłużonych konsumentów, Stany Zjednoczone zaostrzyły swoje prawo upadłościowe, aby
ograniczyć możliwość ogłaszania upadłości dla niesumiennych dłużników, którzy zbyt często posługują się tą instytucją.

Podsumowanie
Upadłość konsumencka analizowana jako narzędzie
ograniczania nadmiernej, nieuzasadnionej konsumpcji gospodarstw domowych, zapewne zatrzyma falę bankructw
gospodarstw domowych w Polsce, aczkolwiek upadłe osoby w przyszłości będą powielać swoje niewłaściwe zachowania konsumpcyjne, gdyż obecnym rozwiązaniom brakuje elementów reedukacyjnych dłużników, ale także silnych
mechanizmów prewencyjnych, powstrzymujących dłużników przed kolejnym, nadmiernym zadłużeniem.
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Owa instytucja może skutecznie ochronić, zwłaszcza
niezamożne gospodarstwa, przed ich zubożeniem i wykluczeniem ze sfery życia społeczno-ekonomicznego, ale też
obecne rozwiązania mogą ujemnie wpływać na kondycję
finansową wierzycieli zadłużonych konsumentów, a tym samym na cały system ekonomiczny i finalnie kondycję ekonomiczną wszystkich gospodarstw domowych.
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Czynniki determinujące zachowania zakupowe
młodych Polaków w kontekście wybranych
działań marketingowych sieci handlowych1
Determinants of young costumers’ purchase behaviors
in the context of chosen marketing strategies of distribution networks

W artykule zaprezentowano preferencje zakupowe Polaków wynikające z trendów konsumpcyjnych, próbując, w miarę
możliwości, odnieść się do grupy młodych nabywców, która charakteryzuje się obecnie coraz większą siłą nabywczą i decyzyjną.
W artykule ukazane zostały wybrane strategie marketingowe
sieci handlowych w Polsce dla dwóch przedstawicieli z kategorii:
hipermarketów, supermarketów i dyskontów. Dostrzeżono także
potrzebę oceny działań odnoszących się do szeroko pojętej komunikacji marketingowej z klientem. Analizie poddane zostały profile
sieci handlowych na portalu społecznościowym Facebook, ocena
wizerunku oraz funkcjonalności stron internetowych, a także oferta gazetek promocyjnych. Analizując działania promocyjne sieci
handlowych położono nacisk na ukazanie oferty produktów marek
własnych sieci handlowych.

The article presents the purchasing preferences of Poles
which are determined by the consumption trends. The particular
attention was devoted to young customers who currently have
increasing purchasing and decision-making powers. The paper
presents selected marketing strategies of distribution networks
in Poland for two representatives of the following categories: hypermarkets, supermarkets and discount stores. In addition, the
author notices the need for evaluation of actions referring to the
widely understood marketing communication with clients. Profiles
of distribution networks on the social networking site Facebook,
evaluation of images and functionality of websites and advertising
newsletters content were analyzed. During the analysis of promotional actions of distribution networks, the emphasis was placed
on private label products.

Słowa kluczowe: zachowania nabywców, działania marketingowe,
sieci handlowe.

Keywords: buyers behavior, marketing activities, retailers.

Wstęp
Głównym celem rozważań podjętych w niniejszym artykule jest identyfikacja uwarunkowań zachowań młodych
konsumentów w procesie dokonywania zakupów w sieciach handlowych w Polsce, w odniesieniu do realizowanych przez nie strategii marketingowych. Analiza preferencji nabywców została dokonana na podstawie dostępnych
źródeł wtórnych. 1
Problem badawczy dotyczy określenia, w jakich sieciach handlowych konsumenci robią najczęściej zakupy
oraz jakimi kryteriami wyboru kierują się podczas podejmowania decyzji zakupowych. W artykule podjęto próbę
udzielenia odpowiedzi na następujące problemy szczegółowe: Jakie są preferencje nabywców w zakresie wyboru
sklepu wielkopowierzchniowego jako miejsca dokonywania zakupów? Jakie działania marketingowe są realizowane
przez sieci handlowe w celu wzbudzenia zainteresowania
1
Artykuł powstał w ramach projektu badawczego nr 2014/15/N/
HS4/01425 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.
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nabywców, ze szczególnym uwzględnieniem działań promujących marki własne?
Funkcjonowanie przedsiębiorstw jest obecnie determinowane przez globalizację rynków, rozwój nowych technologii, rosnącą konkurencję oraz rosnące oczekiwania klientów. Kształtowanie przyszłości przedsiębiorstwa wymaga
myślenia strategicznego, uwzględniającego obecne i przyszłe potrzeby nabywców. Stabilna przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa wymaga stworzenia istotnej wartości
dla jego odbiorcy. Jak zauważa P. Chlipała (2014) wartość
stanowi jeden z integralnych i podstawowych składników
prawidłowej relacji z klientem, a dobre relacje wpływają
na budowę wartości dodanej oferty, która musi być przez
klienta zauważona oraz trudna do imitacji oraz erozji (Cygler 2009).
L. Gracz oraz I. Ostrowska (2014) podkreślają, że oprócz
poznania trendów konsumenckich i odpowiednio szybkiego
dostosowania własnej oferty produktowej, bardzo ważne
okazuje się także przygotowanie odpowiednich form komunikacji dopasowanych do zmieniających się oczekiwań
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konsumentów. Zachowania konsumentów są warunkowane
w znacznym stopniu przez osiągane dochody, wyznawane
wartości i preferowany styl życia konsumentów2. Wynikają
one z wrodzonych i nabytych – nieustannie modyfikowanych – potrzeb i aspiracji, których zaspokojenie jest połączeniem procesów świadomych i nieświadomych oraz czynników emocjonalnych (Witek 2011). W literaturze można
odnaleźć wiele definicji pojęcia zachowania konsumenta,
akcentujących różne aspekty. Jak zaznaczają G. Antonides
i W. Raaij (2003: 21-24), z naukowego punktu widzenia,
zachowania konsumenta stanowią „niezmiernie bogatą
dziedzinę” obejmującą teorie ekonomiczne, poznawcze,
ekonomiczno-społeczne, a także społeczno-psychologiczne.
W dalszej części artykułu, ze względu na interdyscyplinarne
podejście do tego terminu wymienionych autorów, będzie
ono rozumiane jako czynności psychiczne i fizyczne jednostek oraz grup (łącznie z ich motywami), dotyczące orientacji, kupowania, użytkowania, utrzymania oraz pozbywania
się towarów i usług z sektora rynkowego, publicznego oraz
gospodarstwa domowego.
Zwrócenie szczególnej uwagi na zachowania
młodych nabywców 3 wynika z faktu, że jest to bardzo atrakcyjny i rozwojowy segment rynku dóbr
konsumpcyjnych, posiadający stosunkowo duży,
a przede wszystkim perspektywiczny, potencjał ekonomiczny (Gracz, Ostrowska 2014). Współcześni młodzi konsumenci reprezentują istotną siłę nabywczą
i decyzyjną, gdyż dysponują coraz większymi środkami
finansowymi, które zagospodarowują według własnych
potrzeb oraz wywierają znaczący wpływ na decyzje zakupowe podejmowane w rodzinie. W kontekście uwarunkowań społecznych młodzi ludzie są świadomymi
(o różnym stopniu racjonalności) uczestnikami procesów rynkowych, a ich aktywność powoduje, że stają się
ważnym odbiorcą produktów oraz adresatem specjalnie
konstruowanych przez przedsiębiorstwa działań marketingowych. W literaturze z zakresu zachowań młodych
konsumentów sugeruje się, że młodzi nabywcy nieświadomie traktują Internet jako „integralną część ich
życia”, co przekłada się na ich postawę konsumpcyjną
i działania zakupowe podejmowane w Internecie, jak
Ze względu na fakt, że na zachowania konsumentów na rynku znacznie
silniej wpływają czynniki o charakterze mikro – mające charakter bezpośredni, w dalszej części artykułu analiza ograniczona będzie do czynników
ekonomicznych (gównie dotyczących oddziaływania instrumentów marketingowych na klienta).
3
Różni Autorzy przyjmują różne granice wiekowe z zakresu 18-34 lata,
najbardziej rzetelnym byłoby założenie przedziału wieku 18-24, jednak ze
względu na różne ujęcia przyjęte w poszczególnych badaniach będzie to
każdorazowo zaznaczane. K. Mazurek Łopacińska (2003) wskazuje, że optymalnym czasem nawiązania kontaktu z konsumentem jest wiek 18-24 lata,
gdyż młodzi nabywcy chętnie próbują wtedy wszelkich nowości rynkowych
i nie są wrażliwi na markę produktu.
2
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i poza nim (Lee, Conroy, Hii 2003). Dla nich środowisko
Internetu jest miejscem rozrywki, zdobywania wiedzy,
miejscem spotkań oraz dokonywania zakupów (Gracz,
Ostrowska 2014). Młodzi konsumenci są aktywnymi
uczestnikami rynku, którzy nie dość, że są otwarci na nowości, zmieniające się mody i trendy to są także wymagający i bacznie obserwują rynek, będąc kreatorami nowych
potrzeb, postaw i zachowań. Warto podkreślić, że zgodnie
z danymi z Małego Rocznika Statystycznego Polski z 2015
roku, segment młodych konsumentów (20-34 lata) liczy
ponad 8,8 mln osób, co stanowi 22,9% populacji Polaków
(GUS 2013). Warto nawiązać w tym miejscu do dochodów
i wydatków charakteryzujących ten segment nabywców.
Z raportu Finansowy portret młodych (18-35), przygotowanego przez instytut badawczy Millward Brown na zlecenie Krajowego Rejestru Długów wynika, że „sytuacja
finansowa młodych Polaków jest trudna”. W najmłodszej
grupie wiekowej (do 25 roku życia), pracuje 60% badanych, wśród 26-30-latków odsetek zatrudnionych wynosi
80%, a wśród 31-35-latków już 88%. Co więcej, aż 60%
osób w wieku do 25 lat otrzymuje wsparcie finansowe
od rodziców (w kolejnych przedziałach wiekowych jest
to pomoc dla odpowiednio 24% i 14% badanych). Średni
dochód gospodarstwa domowego najmłodszych nabywców wynosił w 2014 roku 2 582 zł (odpowiednio 2 748 zł
i 2 826 zł). Wydatki „na życie” gospodarstw domowych
w grupie 18-35 lat, wynosiły średnio 2 120 zł, z czego
znaczna część przeznaczana była na jedzenie – 618 zł.
Im większe miasto, tym większy był udział kosztów żywności w całym portfelu młodych (w wielkich miastach
na jedzenie wydawano 700 zł, a w miastach do 100 tys.
mieszkańców – 556 zł). Mężczyźni wydają o 50 zł mniej
niż kobiety (593 zł do 645 zł), jednak spory odsetek (22%)
nie był w stanie przypomnieć sobie ile wydaje na jedzenie (KRD 2014). Odnosząc się do ogółu Polaków, według
GUS-u (2014) przeciętne miesięczne wydatki w gospodarstwach domowych na towary i usługi konsumpcyjne na
osobę wynosiły średnio 1 032 zł.
Z raportu Zwyczaje zakupowe Polaków – zakupy spożywcze wynika, że w ostatnim kwartale 2013 roku aż 80%
nabywców z grupy wiekowej 15-24 4 dokonywało zakupów w supermarketach, a odsetek takich nabywców dla
hipermarketów wynosił 71% 5. Dla porównania zakupy
w supermarketach regularnie robi 66% Polaków (ogółem),
4
W literaturze przedmiotu brakuje jednak informacji o zwyczajach zakupowych osób w wieku 24-35 lat. W polskich publikacjach dotyczących decyzji zakupowych nabywców nie dokonuje się segmentacji według wieku
nabywców, stąd trudności w pozyskaniu wiarygodnych danych.
5
Warto podkreślić, że w grupie wiekowej 15-24 aż 77% respondentów
czyta regularnie etykiety produktów żywnościowych, co może świadczyć
o tym, że podejmują decyzje w pełni świadomie, wpasowując się w trend
smart shoppingu (w grupie wiekowej 50+ czyni to zaledwie 45% Polaków).
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Wykres 1. Spożywcze sieci handlowe wybierane przez Polaków w 2015 roku
Biedronka

68%
34%
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25%
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12%
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10%
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Źródło: opracowanie własne na podstawie PBS (2013) Zwyczaje zakupowe Polaków. Sopot: PBS Spółka z o.o., http://www.
raportybadawcze.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=30:zwyczaje-zakupowe-polak-w-zakupy-spo-ywcze&catid=2:raporty [13.08.2015].

w hipermarketach – 48% badanych (w przypadku dyskontów było to 54% respondentów; według „Rzeczpospolitej” — przynajmniej raz w miesiącu zakupy w dyskontach robi 3/4 Polaków) (PBS 2013). Natomiast według
raportu PBS z 2015 roku aż 94% Polaków robi regularnie zakupy w sieciach handlowych. Wśród trzech topowych sieci spożywczych, w których zakupów dokonuje
aż 82% Polaków znalazły się: Biedronka, Lidl i Tesco. Polacy są najbardziej lojalni w stosunku do sieci dyskontowych, wskaźnik lojalności NPS6 dla takich sklepów wynosił 31%, dla super i hipermarketów – 18%, a dla małych
i średnich sklepów zaledwie 1% (PBS 2015).
Czynniki, którymi kierują się konsumenci zmieniły
się nieco na przestrzeni ostatnich lat. W 2010 roku kupujący produkty codziennego użytku deklarowali, że
podczas zakupów kierują się przede wszystkim ceną
oraz jakością towarów. Znaczny odsetek klientów swoje decyzje zakupowe opierał także na przyzwyczajeniu
oraz sprawdzonej marce. Drugorzędnymi kryteriami
było: polskie pochodzenie produktu, znajomość marki,
opinie znajomych oraz informacje zawarte na opako6

W skali od -100 do 100.

waniu. Tylko niewielki odsetek badanych przyznał się,
że podejmuje decyzje zakupowe w oparciu o reklamy, czy też opinie sprzedawcy (CBOS 2011). Trzy lata
później zaledwie pierwszy kluczowy czynnik jakim jest
cena (75% wskazań) pozostał na tym samym poziomie,
natomiast inne aspekty ułożyły odmienną hierarchię.
Na drugim miejscu ukształtowała się odległość od domu
lub miejsca pracy (49%), a dopiero kolejno respondenci
wymienili czynniki, takie jak: bogaty asortyment (36%),
wygodę zakupów (33%), jakość produktów i przyzwyczajenie (po 30%). Tylko niewielki odsetek badanych zadeklarował, że istotnym czynnikiem podczas dokonywania zakupów jest dla nich jakość obsługi (11%), czy też
ulubiona marka (6%). W opublikowanych zestawieniach
dotyczących zachowań zakupowych Polaków brakuje wyszczególnienia dotyczącego sytuacji młodych nabywców.
W raporcie zaznaczono jednak, że „Polacy nie wstydzą się
już kupować w dyskontach – a Biedronka stała się ulubionym sklepem młodzieży.” Jest to o tyle zaskakujące,
że zdaniem specjalistów grupa wiekowa 15-24 lata jest
szczególnie wyczulona na to, co jest modne. Wymieniono
także dwa kolejne ulubione sklepy młodzieży, numerem
drugim okazało się Tesco, a trzecią pozycję zajął Lidl (Dobrowolska, Gieracz 2013).
Analizując miejsca poszczególnych sieci handlowych
w rankingach popularności wśród klientów, należy wskazać, że te same trzy sieci handlowe są także najchętniej
wybierane przez wszystkich Polaków. Na wykresie 1 zaprezentowane zostały nazwy sieci, w których klienci robili
zakupy produktów spożywczych w ciągu ostatnich 30 dni
od badania, na które wskazało ponad 10% respondentów
(polskie sieci handlowe cieszyły się mniejszą popularnością wśród badanych (Piotr i Paweł – 3% wskazań, Stokrotka – 4%, Polomarket — 8%) (PBS 2015).
Jednym z najbardziej kompleksowych badań preferencji zakupowych jest Retail Proposition Index przygotowane
przez OC&C Strategy Consultants. Piąta edycja badania
(z 2014 roku) objęła 795 detalistów, na temat których
wypowiedziało się 32 000 respondentów z 10 krajów. Respondenci zostali poproszeni o ocenę sieci detalicznych,
podzielonych na dziesięć kategorii (w oparciu o pięciogwiazdkowy system ocen, podobny do stosowanego
w iTunes, Amazon, Tripadvisor). Na ogólną ocenę składały się kluczowe obszary, takie jak: niskie ceny, jakość
produktów, szeroki wybór towarów, dopasowanie produktów do potrzeb jednostki, jakość obsługi i wygląd sklepu
oraz atmosfera w nim panująca (w przypadku sklepów
online – jakość strony www). Z badania wynika, że polscy
konsumenci najbardziej cenią sklepy, które zaspokajają
dominujące obecnie potrzeby zakupowe, takie jak: (1)
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specjalizacja, (2) indywidualizacja, (3) autentyczność, (4)
multikanałowość (połączenie sklepu fizycznego z internetowym) (OC&C 2014), określone dalej mianem trendów
konsumpcyjnych.
Specjalizacja oznacza najwyższy poziom kompetencji w danej kategorii, co klienci widzą np. w oferowaniu
unikalnej, ekskluzywnej żywności. Na miejsce sieci w rankingu złożyły się oceny za następujące kryteria: zaufanie,
adekwatność produktów do potrzeb, wygląd sklepu, szerokość asortymentu, stosunek jakości do ceny, obsługa,
jakość produktu oraz niska cena. Pozycja poszczególnych
sieci handlowych według kryterium pierwszego, została zaprezentowana w tabeli 1. Dla porównania, w tabeli
2, zamieszczono także polski ranking sieci detalicznych
z 2013 roku, opracowany na podstawie badania Detal
Spożywczy w Polsce. W dalszej części artykułu ocenie
poddane zostaną działania marketingowe realizowane
przez wybrane, na podstawie popularności wśród klientów, sieci handlowe (uwzględniające między innymi ofertę produktów marek własnych oraz możliwości zakupów
przez Internet), tak by w zestawieniu znalazły się po dwa
hipermarkety, supermarkety i dyskonty.
Tabela 1. Marketingowy ranking sieci handlowych w 2014 roku
Pozycja

Nazwa sieci

Ocena ogólna

11

Biedronka

77,60

12

Lidl

77,00

14

Piotr i Paweł

76,90

21

Auchan

75,40

30

Tesco

72,20

34

Leclerc

70,50

35

POLOmarket

70,40

36

Intermarche

69,80

39

Carrefour

69,70

44

Netto

66,70

Źródło: opracowanie własne na podstawie OC&C (2014)
Closing the gap. The OC&C Retail Proposition Index 2014, OC&C
Strategy Consultants, http://www.occstrategy.com/~/media/files/
insight-documents/2014-international-proposition-index_closing-the-gap.ashx [12.08.2015]; Baranowska-Skimina A., (2013)
Marketingowy Ranking Sieci Detalicznych X 2013, http://www.
egospodarka.pl/100395,Marketingowy-Ranking-Sieci-Detalicznych-X-2013,1,39,1.html [28.09.2015].
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Tabela 2. Ocena oferty polskich detalistów w 2013 roku
Pozycja

Nazwa sieci

Ocena ogólna

1

Biedronka

80,00

2

Tesco (hipermarkety)

78,53

3

Lidl

77,15

4

Auchan

77,09

5

Kaufland

74,92

6

Intermarche

74,63

7

Netto

74,30

8

Carrefour

73,82

9

Piotr i Paweł

73,33

10

POLOmarket

72,70

Źródło: opracowanie własne na podstawie OC&C (2014)
Closing the gap. The OC&C Retail Proposition Index 2014, OC&C
Strategy Consultants, http://www.occstrategy.com/~/media/files/
insight-documents/2014-international-proposition-index_closing-the-gap.ashx [12.08.2015]; Baranowska-Skimina A., (2013)
Marketingowy Ranking Sieci Detalicznych X 2013, http://www.
egospodarka.pl/100395,Marketingowy-Ranking-Sieci-Detalicznych-X-2013,1,39,1.html [28.09.2015].

Dyskonty
• Biedronka – znajduje się nadal w fazie dynamicznego rozwoju. Zdaniem ekspertów, konsumenci
uwierzyli w dobrą jakość produktów, ale coraz częściej dostrzegają, że nie są one już najtańsze. Wśród
atutów tej sieci należy wymienić dobrą politykę
w zakresie marek własnych (doskonalenie jakości
i poprawa ich składu), które zdobywają uznanie
u konsumentów (stanowią one obecnie 49% asortymentu sieci) (forbes.pl 2015). Portugalska sieć
wykazuje duże zainteresowanie potrzebami konsumentów. Aktualnie realizuje program testów
konsumenckich Testujemy (9 edycja), który ma na
celu próbę zaangażowania konsumentów w rozwój
sieci i przywiązanie do marki. Program polega na
poznaniu opinii klientów na temat nowo projektowanych produktów i dostarczeniu informacji, które z nich warto wprowadzić na półki sklepowe. Na
internetowej platformie zarejestrowało się już 110
tys. użytkowników, a ponad 6,5 tys. przetestowało
nowe artykuły. Dodatkowo, testom towarzyszy ranking Wasze Rekomendacje, w ramach którego około
45 tys. osób oceniło produkty zaproponowane przez
Biedronkę. Uwzględniając zmieniające się preferencje konsumentów, sieć na bieżąco poszerza asortyment dostępnych produktów (aktualnie ponad 2 400
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towarów). Wzrost asortymentu tylko w ciągu trzech
miesięcy: kwiecień-czerwiec 2015 roku wyniósł aż
55% (dla samych produktów marek własnych był to
wzrost asortymentu o 35%) (wprost.pl 2015). Z analiz
instytutu badawczego ABR Sesta wynika, że największy wzrost — ponad 100% dotyczył kategorii mrożonek, garmażerii i mięsa oraz wędlin (jedyny spadek
odnotowano w dziale karmy dla zwierząt i wyniósł
on -5%). Dodatkowo sieć dostrzegła, że konsumenci
nierzadko pragną sprawiać sobie przyjemność za dokonanie zakupów, ustalając za takie „nagrody” szeroki wybór produktów przemysłowych (np. tekstyliów),
zabawek, bądź książek (portalspozywczy.pl 2015).
• Lidl – niemiecki dyskont dobrze radzi sobie z relacją ceny do jakości, nie podkreślając jednak atutu niskiej ceny w swoich komunikatach, stawiając
na kilka różnych kierunków. Przede wszystkim Lidl
oferuje swoim klientom co tydzień coś nowego,
z różnych stron świata, w seriach limitowanych (co
do swojej strategii, tuż po Lidlu, wprowadziła także
Biedronka). Dodatkowo w ofercie Lidl posiada także produkty Premium, oferując klientom odrobinę
luksusu (pod postacią wyszukanych, bardzo dobrych
jakościowo produktów z serii deLuxe – na co również odpowiedziała Biedronka serią produktów Premium – La Speciale); jak chociażby dział z winami
o cenie powyżej 100 zł, czy też limitowane oferty,
jak torebki marki Wittchen, buty marki Crocks. Co
więcej, specjaliści od wizerunku tej sieci nawiązali
podczas tworzenia kampanii do trendu związanego
z promowaniem zdrowego trybu życia i odżywiania,
proponując ciekawe przepisy kulinarne. Kampania
Pascal vs Okrasa trwała trzy lata, obfitując w przepisy, których składniki można było nabyć promocyjnie w danym tygodniu i zwykle nie przekraczały one
łącznie 20 zł. Głównym celem projektu było budowanie wizerunku marki poprzez edukowanie i inspirowanie Polaków do smacznego gotowania i poszukiwania nowych smaków na co dzień, pokazując
jednocześnie, że każdy może odżywiać się zdrowo
i niedrogo, a przy tym gotowanie może być dla
niego łatwe i szybkie. Warto również podkreślić, że Lidl posiada znaczne możliwości rozwoju marki własnej, która stanowi obecnie już 58%
asortymentu tej sieci. Podobnie jak Biedronka,
zwiększa on asortyment, który obecnie składa
się z 2 200 produktów (w tym samym trzymiesięcznym okresie 2015 roku, był to jednak wzrost
znacznie mniejszy – 16%; dla marek własnych za-

ledwie 1%). W drugim kwartale 2015 roku Lidl
oferował podobną liczbę marek własnych (1 270),
co Biedronka (1 196). Niemiecka sieć posiada szerszy asortyment w kategoriach takich jak: mięso i wędliny, pokarm dla zwierząt oraz artykuły spożywcze
(detalista posiada ponad 850 SKU). Natomiast liczba produktów w kategorii słodyczy jest identyczna
w obu dyskontach (portalspozywczy.pl 2015).
Supermarkety
• Intermarché – przyjęło inną koncepcję, deklarując
plan dokonania gruntownej przebudowy związanej
z wdrażaniem zmian w koncepcji funkcjonowania
placówek, poprzez ich podział ze względu na lokalizację (małe, duże miasto, osiedlowa, peryferyjna, trasa praca-dom) w celu dostosowania ich do lokalnych
potrzeb klientów. Zgodnie z nową strategią Grupy
Muszkieterów firma planuje do 2020 roku uruchomić w Polsce 295 nowych supermarketów spożywczych Intermarche (zamierzając dokonać inwestycji
w wysokości niemal 6 mld zł) (franchising.pl 2015).
Natomiast w aspekcie asortymentu należy wskazać,
że zauważalne jest silne ukierunkowanie na produkty
świeże, szczególnie pieczywo i wyroby mięsne. Sieć
systematycznie rozszerza także ofertę produktów
marki własnej (w 2015 roku wynosiła 21% towarów)
oraz inwestuje w jakość takich produktów. Kolejnym
rozwiązaniem sieci jest pilotaż sprzedaży internetowej produktów z możliwością odbioru w sklepie
stacjonarnym – Le Drive, obejmujący obecnie 7 000
produktów (biznes.pl 2015). Intermarché wybiera obecnie strategię „ucieczki do przodu” i testuje
nowy format sklepów, które zmierza wprowadzić na
krajowy rynek, stawiając na modyfikację rozwiązań
przeniesionych z Francji (dostosowanych do potrzeb
i zwyczajów polskich konsumentów). Prezes Grupy
Muszkieterów zaznacza, że koncept ten może pojawić się we wszystkich sklepach dopiero w perspektywie 2-3 lat, gdyż „obecnie jest jednak za wcześnie
ze względu na to, że konsument nie dojrzał jeszcze
do tego typu rozwiązań” (portalspożywczy.pl 2015).
Zaznacza on jednak, że uruchomienie handlu internetowego niesie korzyści wynikające z kwestii wizerunkowych, gdyż firma sprzedająca przez Internet
jest postrzegana jako nowoczesna, a także umożliwia
szerszą promocję oferty dzięki komunikowaniu się
z konsumentami np. przez media społecznościowe.
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• Kaufland – pomimo, że nie wyróżnia się niczym
specjalnym na tle konkurencji, jest sklepem popularnym wśród znacznej części polskich konsumentów. Sieć inwestuje w jakość obsługi klienta i rozwój
asortymentu w celu dostosowania swojego profilu
do potrzeb klientów. Firma kładzie duży nacisk na
produkty świeże, a także towary innowacyjne i międzynarodowe. Asortyment produktów marek własnych (określanych „gwarancją sprawdzonej jakości
i najniższej ceny”) obejmuje 1 300 pozycji, przy czym
warto wskazać, że w 2011 roku było ich 600. Operator postawił na rozwój produktów private label na
polskim rynku, rozwijając markę K-Classic nie tylko
w nowych kategoriach, ale przeprowadził także proces konsolidacji marek własnych (portalspozywczy.pl
2015). Co więcej, sieć wprowadza obecnie w Niemczech ponad 200 produktów pod ekskluzywną marką
własną Exquisit i niewykluczone, że w przyszłości dokona tego także w polskich placówkach. Obserwując
nasilające się trendy konsumenckie związane z rosnącą świadomością konsumentów i modą na zdrowy tryb życia, Kaufland prowadził akcje promocyjne
warzywa i owoce BIO, co może stanowić test przed
wprowadzeniem tego typu produktów do stałej oferty w Polsce. Warto zaznaczyć, że według ekspertów
rynek żywności ekologicznej to szybko rozwijający się
segment sektora spożywczego, który charakteryzuje
się dużym potencjałem (np. w Niemczech, sprzedaż
takich produktów stanowi 5% rynku żywności, w Polsce zaledwie 0,2 %; w przeliczeniu na złotówki Polak
wydaje na takie produkty 11 zł rocznie). Jeśli chodzi
o kwestię zakupów online, prezes zarządu Kaufland
Polska Markety przyznaje, że na razie obserwuje ten
trend oraz doświadczenia innych operatorów na polskim rynku e-handlu (sieć pracuje na razie nad taką
koncepcją w Niemczech), jednak nie wie, kiedy takie
rozwiązanie zostanie wprowadzone w Polsce (portalspozywczy.pl 2015).
Hipermarkety
• Auchan – cieszy się uznaniem polskich klientów,
którzy rozpatrują go w kategorii lidera cenowego.
W związku z przejęciem sieci Real przez Auchan proces modernizacji i rebrandingu wciąż trwa (koszty całej zmiany władze francuskiej grupy oszacowały na
około 30 mln euro) (portalspozywczy.pl 2015). Sieć
uruchomiła także ofertę sklepu internetowego (dla
zakupów o wartości powyżej 100 zł), skierowaną do
mieszkańców Warszawy i okolic. Obecnie można za
56

pomocą wpisania kodu pocztowego zweryfikować,
czy system umożliwi dostawę pod konkretny adres.
Na stronie www jest zapewnienie, że sieć będzie sukcesywnie rozszerzać swoją ofertę na kolejne przylegle miejscowości. Dodatkowo, Auchan poszerza także ofertę produktów BIO i EKO. Aktualnie w ofercie
ma ponad 300 artykułów (produkty sojowe, produkty dietetyczne, żywność ekologiczna – rozwój kategorii od 2014 roku, i bezglutenowe – od 2015 roku
– dostępne także w sklepie internetowym) (Auchan.
pl 2015). Ponadto, sieć zainwestowała we własny
magazyn kulinarny Naturalnie to Auchan (dostępny
bezpłatnie na linii kas), który jest elementem akcji
zdrowego żywienia dzieci i rodzin w Polsce – Jedz
zdrowo z Auchan. Z myślą o klientach, sieć stworzyła
również szeroki „wachlarz wyboru” produktów marki własnej, gwarantujący dobrą jakość i przystępną
cenę. Sieć przygotowała dwa typy produktów private
label. Pierwsza grupa to artykuły marki podniesionego kciuka (starannie dobrane produkty o satysfakcjonującej jakości i najniższej cenie — w swojej rodzinie
produktów; na stronie www widnieje informacja, że
na koniec 2010 roku było to 627 artykułów). Druga
grupa – marka z logo Auchan obejmuje artykuły o jakości lidera lub wyższej odpowiadające na nowe potrzeby klienta (produkty bardziej wyszukane, o wysokiej jakości i w przystępnej cenie).
• Tesco – sieć detaliczna z ponad 400 super- i hipermarketami oferuje szeroki asortyment produktów
połączony z niskimi cenami (w tym rozszerza zaopatrzenie u lokalnych i regionalnych dostawców
– aktualnie w ofercie ma produkty 1 500 polskich
dostawców). Wychodząc naprzeciw zmieniającym
się oczekiwaniom klientów, sieć otworzyła 4 Centra
Oceny Produktów, gdzie istnieje możliwość dokonania oceny przygotowanych produktów i zadecydowania, czy spełniają one preferencje zakupowe klientów. Sieć od lat inwestuje w działania umożliwiające
edukację Polaków odnośnie dbania o środowisko
naturalne (przez kampanie informacyjne, organizację
wydarzeń, szkoleń). Globalna strategia Tesco zakłada
ochronę zasobów naturalnych i ograniczenie wpływu
na środowisko opierając się na trzech filarach: redukcji emisji dwutlenku węgla przez zmniejszenie poboru energii, zwiększenie odzysku surowców wtórnych
oraz kształcenie właściwych postaw pracowników
i klientów. Dodatkowo wprowadzono do sprzedaży serię wyrobów ekologicznych pod wspólną nazwą Greener living, która została stworzona z myślą
o propagowaniu idei ochrony środowiska. Tesco
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kładzie nacisk także na promocję zdrowego stylu
życia i walkę z marnowaniem żywności. Od 2012
roku Tesco prowadzi sprzedaż online – z odbiorem
własnym lub dostawą do domu, w wybranych miastach. Aktualnie już 25% Polaków jest w zasięgu dostaw, a sieć sukcesywnie powiększa zasięg zakupów
internetowych. Sieć stawia także na rozwój marek
własnych, podkreślając, że najważniejsza jest marka
Tesco, gdyż obrazuje ona podstawową działalność
firmy, stanowiąc standard jakościowy i poziom cenowy, który pozwala wyróżnić się na tle konkurentów.
W ofercie znajduje się także odświeżona graficznie
(dzięki wielobarwnym opakowaniom) marka Tesco
Value (stanowiąca dobrą kombinację jakości i ceny
— będąca w ofercie od 15 lat, obecnie unowocześniana i uatrakcyjniana, obejmująca podstawowe
artykuły pierwszej potrzeby – 326 produktów) oraz
marka premium – Tesco Finest (o najwyższym standardzie — jej produkty mają wyjątkową recepturę,
miejsce pochodzenia lub technologię wytwarzania).
Tesco deklaruje, że potrzeby klientów są analizowane na bieżąco, a w odpowiedzi na nie projektowane
są nowe produkty (obecnie marki własne stanowią
około 30% całkowitej sprzedaży w Polsce, przy czym
marka rośnie co roku o kilka procent) (portalspozywczy.pl 2015). Warto podkreślić, że Tesco jest pewne
jakości produktów i dlatego są one objęte Gwarancją
100% Satysfakcji (jeśli produkt nie spełni wszystkich
oczekiwań klienta, może on go oddać bez względu na
powód) (Tesco.pl 2015).
Z punktu widzenia drugiego trendu konsumenckiego
jakim jest bezpieczna indywidualizacja, w raporcie Retail
Proposition Index uwzględniono kryteria, pod względem
których Polacy ocenili ofertę detalistów w 2014 roku (OC&C
2014). W nawiasach zamieszczono pozycję poszczególnych
detalistów w rankingu według podanych kryteriów:
• niskie ceny: Biedronka (2), Auchan (3), Lidl (5);
• jakość produktów: Alma Market (4), Piotr i Paweł (7);
• szerokość asortymentu: Auchan (4), Alma Market
(6), Piotr i Paweł (8);
• adekwatność produktów: Alma Market (4), Auchan
(7), Piotr i Paweł (9);
• obsługa: Alma Market (6), Piotr i Paweł (9);
• wygląd sklepu: Alma Market (1), Piotr i Paweł (8);
• stosunek ceny do jakości: Biedronka (3), Lidl (4), Auchan (7);
• zaufanie: Alma Market (10).

Kolejny trend — autentyczność — jest rozumiany pod
postacią wyrazistej tożsamości marki lub produktu, o której świadczą lokalne korzenie, siła tradycji, unikalność receptury, czy też legitymizacja uznanego autorytetu. Sieci
handlowe, które potrafią zbudować „prawdziwe historie”
nabierają tożsamości i zyskują uznanie w oczach nabywców. Pierwsze miejsce w rankingu, według oceny Polaków,
zajmują delikatesy Alma Market — doceniane jako miejsce, w którym dbałość o: świeżość, jakość, dobry smak,
komfort i atrakcyjne ceny są wartościami nadrzędnymi.
Drugą w zestawieniu — Biedronkę — Polacy postrzegają,
jako najtańsze i najlepsze miejsce do robienia zakupów,
a trzeci — Lidl — stanowi zdaniem badanych skarbnicę
prawdziwych włoskich wędlin, czy też francuskich serów
oferowanych w ramach tygodni tematycznych, które mają
przywołać wspomnienia konsumentów z zagranicznych
wakacji. Kolejne miejsca w pierwszej dziesiątce Grocery
zajęły następujące sieci: 4 — Piotr i Paweł, 5 – Auchan,
6 – Tesco, 7 – E.Leclerc, 8 – Polomarket, 9 – Intermarche,
10 – Carrefour (OC&C 2014).
Dobre poznanie zachowań nabywczych konsumentów i odpowiednie dostosowanie swojej oferty jest
obecnie kluczowym źródłem konkurencyjności przedsiębiorstw działających w Internecie (Gracz, Ostrowska
2014). Niektóre sieci handlowe dostrzegły już potrzebę
wprowadzenia sklepu internetowego, wychodząc z założenia, że to klient decyduje, z którego kanału skorzysta,
zatem warto dać mu taką możliwość. Rozwój segmentu
e-commerce posiada i będzie posiadał jeszcze większy
wpływ na tradycyjny handel, zatem wydaje się nieuniknione, że oba obszary będą się przenikać i uzupełniać. Szybkie tempo rozwoju e-commerce będzie przekładać się na
konsumentów oraz na zachowania branży retail poprzez:
większą dostępność do platform sprzedażowych, większe
zaufanie Polaków do zakupów on-line, dostępność urządzeń mobilnych, popularyzację sprzedaży w mediach społecznościowych oraz znaczne podniesienie jakości obsługi
sprzedaży oraz struktury i funkcjonalności e-sklepów (Dobrowolska, Gieracz 2013).
Z badania postaw, zwyczajów i motywacji związanych
z kupowaniem online — E-Commerce w Polsce. Gemius
dla e-Commerce Polska z 2015 roku (które objęło grupę
1 500 internautów powyżej 15 roku życia) wynika, że 55%
Polaków dokonało w przeszłości zakupów przez Internet.
Największy odsetek stanowią osoby w wieku do 34 lat
(64%), mieszkające w miastach, określające swoją sytuację materialną jako dobrą. W grupie wiekowej 15-24 lata
– odsetek konsumentów dokonujących zakupów online
wynosi 26%. Jak podkreślono w raporcie, osoby dokonujące zakupów przez Internet charakteryzują się wysoką
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świadomością marek i serwisów dostępnych w sieci, kierując się w swoich decyzjach wygodą, oszczędnościami
oraz większą możliwością wyboru, oceniając takie zakupy jako wygodne, komfortowe oraz bezpieczne i niezbyt
skomplikowane (Gemius 2014).
Zdaniem agencji badawczej SW Research w 2015 roku
aż 83% internautów przynajmniej raz dokonało zakupów
codziennego użytku. Z oferty supermarketów internetowych najczęściej korzystają osoby pomiędzy 25 a 34 rokiem
życia (86%), (odsetek nabywców w grupie do 24 lat wynosił
81%). Najpopularniejszą witryną, w której internauci robią
zakupy artykułów codziennego użytku jest Allegro.pl (60%
badanych). Korzystają z niej najczęściej młodzi nabywcy,
deklarujący dochód nieprzekraczający 2 000 zł miesięcznie.
Kolejne miejsca, w których konsumenci chętnie dokonują
e-zakupów spożywczych to: internetowa wersja supermarketu Tesco (eTesco.pl – 21 %), delikatesy Alma (Alma24.
pl – 16%), Makro Cash & Carry (12%), E.Leclerc (7%) oraz
Piotr i Paweł (6%). Wymienione sklepy przyciągają przede
wszystkim młodych klientów (niemal 30% nabywców stanowią osoby do 34 roku życia). Wśród produktów najczęściej
kupowanych w e-supermarketach internauci wymienili:
artykuły spożywcze (18%), chemiczne (16%), odzież (15%),
sprzęt RTV i AGD (14%) oraz książki i multimedia (9%). Produkty spożywcze najczęściej wybierali mężczyźni (20%) oraz
osoby w wieku 25-34 lata (22%), natomiast produkty chemiczne były częściej kupowane przez kobiety (18%) oraz
osoby w wieku do 24 lat (20%) (SW Reserch 2016).
Konkurencja rynkowa zmusza firmy do poszukiwania
nowych i bardziej efektywnych form komunikacji marketin-

gowej. W odpowiedzi na rosnące potrzeby konsumentów,
wszystkie sieci handlowe uruchomiły już strony internetowe, jednak tylko część z nich ma w ofercie możliwość dokonania zakupów on-line. Coraz większą popularnością cieszą się także profile sieci na portalach społecznościowych.
Internauci korzystający z mediów społecznościowych mają
stały i aktualny dostęp do opinii swoich znajomych i innych
zaufanych źródeł na temat firm, produktów czy marek. Social media umożliwiają użytkownikowi poznanie opinii tych
osób, z którymi liczą się najbardziej. Szczególne znaczenie
ma to dla osób z pokolenia millenialsów, które aż 30% swojej konsumpcji mediów (18% — media społecznościowe,
z których codziennie korzysta aż 71% millenialsów i blogi,
6% — e-mail i komunikatory, 6% — rozmowa o produktach
i markach) przeznaczają na treści przekazywane przez innych konsumentów (ang. User Generated Content – UGC).
Zgodnie z badaniami Ipsos MediaCT osoby w wieku 18-36
lat spędzają codziennie 17,8 godziny na konsumpcję mediów — w tym 5,4 godziny przeznaczone jest na UGC (wynika to z metody obliczeniowej, która osobno zlicza i sumuje
czas korzystania z każdego z mediów, podczas gdy wiele
osób używa wielu kanałów jednocześnie). Warto zaznaczyć,
że zaufanie do treści generowanych przez konsumentów
deklarowało 59% badanych (dla tradycyjnych mediów
wskaźnik wynosił 39%). Przekłada się to w dużej mierze na
decyzje zakupowe nabywców (53% respondentów dokonało zakupów pod wpływem treści UGC, podczas gdy tradycyjne media zachęciły 44% badanych, a banery reklamowe
zaledwie 23% millenialsów). Dodatkowo, treści komunikowane przez samych konsumentów zostały uznane za bar-

Tabela 3. Ocena profilu na portalu społecznościowym Facebook (na dzień 18.08.2015 r.)
Sieć

Ilość Like’ów

Biedronka

5 498

Lidl

Intermarche

942 307

785

Kaufland

214 032

Auchan

X

Tesco

538 999

Data

Zawartość

Uwagi

brak oficjalnego profilu (jedynie zrzut informacji z Wikipedii dotyczący działalności sieci dyskontów)
18.08.
2015 r.

wybrane promocje,
porady, przepisy,
aktualności,

bardzo atrakcyjne zdjęcia potraw,
szybka reakcja na zastrzeżenia klienta, z przeprosinami i kilkoma
propozycjami rozwiązania

brak oficjalnego profilu (jedynie zrzut informacji z Wikipedii dotyczący działalności Grupy Muszkieterów)

18.08.
2015 r.

wybrane promocje,
reklamy TV, przepisy,
porady

przyjazna reakcja na zastrzeżenia klienta, z podziękowaniem
i przeprosinami oraz zapewnieniem kontroli świeżości produktów
przez dyrekcję, podziękowania za opinie klientów i przesyłane
zdjęcia, odpowiedzi na pytania klientów o dostępność produktów

brak oficjalnego profilu, są natomiast nieoficjalne konta lokalnych sklepów
(np. dla sklepu w Komornikach – 465 polubień, 1 310 wizyt; w Swadzimiu – 135 polubień, 667 wizyt)
17.08.
2015 r.

oferta promocyjna,
przepisy, zdjęcia dań
gotowych,

reakcja na zastrzeżenia klienta z prośbą o kontakt i podanie
szczegółów oraz przeprosiny za zaistniałą sytuację

Źródło: opracowanie własne na podstawie profili sieci na portalu Facebook.
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dziej zapamiętywalne (50%) niż te publikowane w innych
mediach (37%). Najbardziej zapadają w pamięć rozmowy
o produktach bądź markach przeprowadzone z rodziną
lub znajomymi (67%), opinie innych konsumentów (53%),
a także content w social media (50%) (marketingautomagic.
pl). Facebook dla wielu Polaków okazuje się być jednym
z podstawowych narzędzi komunikacji z ulubionymi markami czy firmami. Ocena aktualności i zawartości informacji
na tym portalu została zestawiona w tabeli 3. W przypadku
sieci Biedronka oraz Intermarche ten kanał kontaktu z klientami nie został wykorzystany, gdyż nie posiadają one polskiego oficjalnego konta na Facebooku.
Niezwykle istotna i pomocna może okazać się dla klientów treść zaprezentowana na stronach internetowych wybranych sieci handlowych. Analizie poddana została zawartość merytoryczna strony oraz kwestie związane z jej wyglądem i łatwością odnalezienia informacji (tabela 4). Dodatkowo, dla wybranych sieci oferujących zakupy przez Internet,
oceniono także portal e-zakupy. Większość sieci handlowych
posiada bardzo zbliżone zakładki (prostego narzędzia jakim
jest wyszukiwarka zabrakło wyłącznie na stronie Lidla).
W stosunku do pozostałych sieci, Lidl nie zamieścił także zakładki, w której prezentowane byłyby produkty marek własnych. Natomiast Auchan nie zamieścił przepisów i porad
kulinarnych, które są standardem na innych stronach. Sieć
nie ma na stronie również oferty konkursów, aczkolwiek inne
strony pomimo, że mają taką zakładkę nie zawsze oferują
tam faktycznie konkursy dla klientów (Lidl umieścił promocje produktowe, a Intermarche – minioną akcję rabatu na
produkty w zamian za zebrane znaczki otrzymane za zakupy). Każda z sieci na swojej stronie online prezentuje ofertę
tygodnia, gazetkę reklamową oraz realizowane działania CSR.
Interesującym zagadnieniem są także statystki związane z korzystaniem ze stron internetowych sieci handlowych. Popularność witryn w Polsce jest dość rozległa. Tylko
dwie strony – Lidla i Biedronki – mieszczą się w pierwszej
dwusetce najbardziej popularnych stron w Polsce. Współczynnik odrzuceń7 dla wszystkich sieci jest dość wyrównany
(tylko witryna Intermarche.pl wypada w tym aspekcie negatywnie, prawdopodobnie ze względu na fakt, że strona
startowa jest wyjątkowo prosta i nie ma na niej zbyt wielu
informacji). Również ilość podstron oglądanych przez użytkowników jest bardzo zbliżona (tu wyróżnia się Tesco, ze
względu na bardzo rozbudowaną stronę, z wyjątkowo dużą
liczbą dość interesujących tematycznie podstron, co przekłada się na czas poświęcony na zapoznanie się z prezentowanymi treściami). Ponadto, sposób znalezienia strony
Bounce rate określa udział wizyt, w czasie których osoba zobaczyła
jedynie jedną stronę, po czym opuściła serwis.

7

w Internecie jest dość zbliżony (zaledwie 12% użytkowników strony Lidla korzysta z wyszukiwarki w celu dostania
się na tę stronę, w przeciwieństwie do strony Intermarche,
z której otwarciem mogą mieć problemy, na co wskazuje
niemal 39% wejść na tę stronę przez wyszukiwarkę Google).
Tabela 4. Zawartość merytoryczna stron internetowych sieci
handlowych
Sieć

Dodatkowe funkcjonalności

Biedronka

filmy produktowe – zastosowanie + obsługa;
zakładka: nowe produkty;
aplikacja mobilna (promocje + nowości);
konkursy i akcje specjalne, spersonalizowana
oferta

Lidl

filmy produktowe + instrukcje pdf (po numerze
IAN)
aplikacja gazetki na telefon lub tablet

Intermarche

-

Kaufland

leksykon odżywiania – sposób uprawy + wartości
odżywcze; porady domowe (przesłane przez
klientów i nagradzane bonami); ankieta –
ocena jakości obsługi w placówce handlowej;
wyróżnione nowości w asortymencie

Auchan

formularz kontaktowy: Głos klienta

Tesco

możliwość zamówienia gazetki na e-maila;
aplikacja gazetki na telefon lub tablet;
archiwum reklam TV – link do You Tube; karta
składników produktów (po kodzie EAN); plan
żywieniowy – program Zdrowy apetyt; ekologia
w Tesco – Eko edukacja

Źródło: opracowanie własne na podstawie witryn sieci handlowych – biedronka.pl, lidl.pl, intermarche.pl, kaufland.pl, auchan.pl, tesco.pl [18.08.2015].

Czas ładowania stron jest określany jako szybki. Warto również wskazać, że w przypadku serwisów oferujących
zakupy online – takie witryny cieszą się coraz większą popularnością odwiedzających. Aż 48,23% wyszukiwań w sieci stanowiła witryna zakupy.tesco.pl, dla sieci Auchan było
to 22,33%. Wybrane statystyki witryn analizowanych sieci
handlowych przedstawione zostały w tabeli 5.
Podobnie dokonując oceny samego serwisu e-zakupy
uwagę skupiono na aspekty użyteczności z punktu widzenia
potencjalnego klienta. W przypadku sieci Tesco zamówienie produktów online nie sprawia kłopotów. Produkty są
posortowane tematycznie i klient ma możliwość wyboru
interesującej kategorii, a w niej wybranego producenta.
W osobnej zakładce można przeglądać artykuły promocyjne (jednak ze względu na ich ogromną liczbę – 1 319
produktów w dniu 19.08.2015 roku – bardzo monotonne
i czasochłonne byłoby zapoznanie się ze wszystkimi, stąd
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również zastosowano podział na kategorie). Największym
zastrzeżeniem wobec witryny jest podawanie małą czcionką informacji, do kiedy obowiązuje promocja na dany produkt. Klienci skarżą się na forach internetowych, że system
umożliwia zamówienie produktu w dniu promocji, który
w dniu dostawy objęty jest już normalną ceną (niekiedy
znacznie wyższą). Autorka przetestowała sklep, dokonując
zakupów online artykułów spożywczych oraz chemicznych
(wartość orientacyjna zakupów wyniosła 105,76 zł, natomiast w dniu dostawy koszt produktów wyniósł 109,06
zł). Wybór produktów oraz ich ilości był bardzo intuicyjny
i nie sprawił najmniejszych problemów. Na podany adres
e-mail wysłane zostało potwierdzenie dokonania zakupów
(z wyszczególnieniem cen towarów). Dostawa (pomimo godzinnego opóźnienia związanego z dużą liczbą zamówień
– o czym kurier poinformował telefonicznie) przebiegła
bezproblemowo. Klientka została poinformowana o różnicy w cenie i zapytana czy akceptuje ją, czy też rezygnuje
z towaru. Kurier sprawdził stan produktów oraz zaproponował pomoc przy wniesieniu ich do dalszych pomieszczeń
mieszkania. Tesco wykazało się również dbałością o środowisko, gdyż dostawca, nazywany „asystentem sprzedaży” zaproponował odebranie zbędnych reklamówek.
Ze względu na fakt, że były to pierwsze zakupy dokonane
online, kurier wyjaśnił panujące zasady oraz poinformował
o przysługujących prawach do reklamacji w ciągu 14 dni.
Ze względu na fakt, że sieć Auchan oferuje obecnie możliwość zakupów na terenie Warszawy, Autorka nie miała
możliwości przetestowania oferty tej sieci. Analizując jednak stronę internetową można stwierdzić, że produkty są
na niej czytelnie posortowane w kategorie tematyczne
i klient nie powinien mieć problemów z odnalezieniem
interesujących go produktów. Warto zaznaczyć, że oprócz
opisów tekstowych, widoczne są małe ikonki opakowań

co znacznie ułatwia wizualizację i odnalezienie produktów
(i jest rozwiązaniem lepszym niż w przypadku tradycyjnej
listy z bardzo małą czcionką, stosowanej w Tesco). Dodatkowo, istnieje możliwość założenia filtra na produkty obu
marek własnych, a także na produkty promocyjne, nowości,
produkty BIO oraz produkty naturalne. Niestety, decydując się na taką opcję użytkownik traci podział na kategorie i przykładowo, przeglądając promocje – ogląda po 20
produktów na stronie, co przy liczbie 19 podstron zajmuje
sporo czasu. Ponadto, podczas dokonywania zakupów online reklamy wyświetlają się z obu stron ekranu (po lewej
produkty spożywcze, po prawej kosmetyczne), co może być
odbierane jako nadmierne i nużące.
W przypadku obu sieci widać jednak pewne niedociągnięcia na stronach (nierzadko błędy w opisach, rozpoczynanie zdań od małych liter, literówki, brak polskich liter, błędna
interpunkcja, niedokończone tabele, itp.). Co więcej, zamieszczone zdjęcia są przeciętnej jakości (co sprawia trudności z zapoznaniem się z treścią etykiet). Strona Tesco utrzymana jest
w stonowanej kolorystyce (granatowe napisy na białym tle),
co może być oceniane jako proste i przejrzyste rozwiązanie.
Natomiast strona Auchan jest przeładowana, nagłówki sprawiają wrażenie nieczytelnych, a czerwono-zielone bloki tematyczne powodują rozproszenie uwagi i sugerują mniejszy
profesjonalizm (po wybraniu konkretnego produktu jest już
znacznie lepiej, choć wciąż można by tę kwestię poprawić).
Obie strony posiadają wyszukiwarki towarów, co usprawnia
dokonywanie zakupów (Auchan – wyświetla dodatkowo podpowiedzi ułatwiające znalezienie produktów). Ocena serwisów e-zakupy przedstawiona została w tabeli 6.
Kolejnym nośnikiem reklamowym dostępnym w każdej
placówce wielkopowierzchniowej (a także na stronie internetowej sieci) jest gazetka reklamowa. Według Ł. Szymborskiego (2012: 72) jest to „najobszerniejsze źródło informa-

Tabela 5. Wybrane statystyki witryn sieci handlowych
Kryterium

Biedronka

Lidl

Intermarche

Kaufland

Auchan

Tesco

Miejsce w rankingu w Polsce

196

106

3 857

1 217

931

234

Wskaźnik odrzuceń

22%

24%

41%

30%

21%

28%

Dzienna liczba odsłon na
użytkownika

3,78

3,81

2,3

3,0

3,1

9,7

Dzienny czas spędzony na
witrynie

3:37

3:46

2:33

2:45

2:33

7:08

Wejście na stronę przez
wyszukiwarkę

26%

12%

29%

23%

39%

28%

Czas załadowania strony

0,941 sec

1,7 sec

brak informacji

1,0 sec

0,8 sec

1,0 sec

Źródło: opracowanie własne na podstawie http//www.alexa.com [19.08.2015].
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cji o produktach i cenach w komunikacji między sklepami,
a konsumentami”. Z badania Shoppers’ Perspective (Open
Research 2016) wynika, że o promocji danego produktu kupujący najczęściej dowiadują się właśnie z gazetek reklamowych (na to źródło informacji wskazało aż 42% badanych).
Na kolejnym miejscu ankietowani wymieniali: tabliczkę
promocyjną przy półce (25% odpowiedzi), Internet (25%),
reklamę telewizyjną (21%), opinie znajomych (14%) i aplikacje mobilne (4%).
W zależności od sieci handlowej w gazetkach reklamowych prezentowanych jest od kilku do kilkunastu najbardziej atrakcyjnych ofert z danego asortymentu. Najczęstszą
formą materiałów promocyjnych okazują się cotygodniowo
wydawane oferty produktów spożywczych i chemii gospodarczej, wzbogacone na końcu przepisami kulinarnymi oraz
gazetki tematyczne zachęcające do zakupu odzieży, artykułów gospodarstwa domowego oraz kosmetyków. W tabeli
7 ukazano zawartość gazetek promocyjnych – typu oferta
tygodnia, wydawanych przez poszczególne sieci handlowe.
Jak wynika z analizy zawartości gazetek reklamowych,
sieci dyskontowe, częściej niż inne sieci, promują na łamach
swoich gazetek handlowych artykuły marek własnych (ponad 30% artykułów), a także produktów przemysłowych
(w Biedronce – oferta non food stanowiła 32% promowanych
towarów, w przypadku Lidla – 52%). Natomiast w przypadku
super i hipermarketów wciąż dominuje oferta produktów
żywnościowych. W gazetce Kauflandu, Tesco i Intermarche
odsetek produktów żywnościowych był wyższy niż przemysłowych i wynosił odpowiednio 57%, 62% oraz 82%. Ale już
w ofercie sieci Auchan dominował dział non food (z udziałem
70% produktów). Odsetek reklamowanych produktów marek
własnych był niewielki, co wskazuje na to, że sieci handlowe
nie korzystają z tej formy promowania produktów. Promocje
cenowe okazały się natomiast dość atrakcyjne. Szeroka ofer-

ta produktów z kategorii małego AGD oraz elektroniki może
okazać się czynnikiem zachęcającym młodych nabywców do
wizyty w sklepie sieci handlowej.

Podsumowanie
Prowadzenie działalności handlowej wymaga obecnie
właściwego kształtowania kompozycji elementów oferty,
tak by jej składowe, zorientowane na wspieranie sprzedaży,
umożliwiały budowanie zadowolenia klientów. Niezbędne
jest więc uwzględnianie powiązań pomiędzy realizowaną
strategią marketingową a wyborem instrumentów marketingu mix skierowanych na rynek docelowy. Konkurencyjność przedsiębiorstw handlowych jest uwarunkowana
wieloma determinantami. O wyborze danej placówki przez
klienta decyduje wiele czynników, wśród których należy
wymienić: oferowane produkty (ich jakość, cena, wybór,
prezentacja oferty), lokalizację placówki, usługi dodatkowe, promocję, wizerunek, a także atmosferę panującą
w sklepie. Podnoszenie owej konkurencyjności nie może się
odbywać bez kreowania dodatkowej wartości dla klientów,
możliwej dzięki analizie zachowań klientów oraz odpowiedniemu kształtowaniu oferty oraz komunikacji marketingowej do segmentu młodych dorosłych.
Przedsiębiorstwa powinny obserwować jak rynek
zmienia się pod wpływem rosnących wymagań konsumentów oraz pamiętać o konieczności uatrakcyjniania oferty
i odpowiednim doborze sposobów komunikowania o niej
potencjalnym nabywcom. Przygotowanie ciekawej oferty
promocyjnej (m.in. w gazetkach reklamowych), zaistnienie
w mediach społecznościowych oraz stworzenie przyjaznego
interfejsu stron internetowych to elementy, które umożliwiają dwustronną komunikację i szybką reakcję na ewentualne zastrzeżenia coraz bardziej wymagających nabywców.

Tabela 6. Ocena serwisu e-zakupy
Kryterium

Auchan

Tesco

Informacje na
temat produktów

opis produktu, składniki i wartości odżywcze, ważne informacje
o zdrowiu i stylu życia (np. alergenach), przechowywanie
i stosowanie (przygotowywanie), producent/importer,

opis produktu, informacja o wartości odżywczej,
sposób przygotowania i warunki przechowywania,
nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego,
opakowanie (wymiar liczbowy i jednostka)

Czytelność cen

bardzo dobra, duża czcionka na czerwonym tle, w kwadratowej
ramce zamieszczono także przelicznik cenowy na kilogram

przeciętna, czarna, pogrubiona, ale mała czcionka,
zamieszczono także przelicznik cenowy na kilogram

Zastrzeżenia

nieatrakcyjny design, niezadowalająca prędkość działania,
źle zaprojektowana funkcjonalność wyboru kategorii
produktów (pasek wyboru uruchamiany jest przypadkiem
i zasłania większość strony), brak możliwości powrotu do
podkategorii korzystając z drzewa nawigacyjnego, nieprecyzyjna
wyszukiwarka

brak możliwości ustalenia końcowej ceny zakupów
podczas składania zamówienia (cena z dnia dostawy
a nie zamówienia,) artykuły z gazetki promocyjnej nie
są dostępne w e-zakupach

Źródło: opracowanie własne na podstawie http//www.auchandirect.pl 2015 [18.08.2015]; http//www.ezakupy.tesco.pl
[18.08.2015].
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Tabela 7. Oferta gazetek promocyjnych wybranych sieci handlowych
Sieć handlowa

S*

F/N

MW

Biedronka

32

94/45

42

estetycznie zaprezentowane produkty, czytelne ceny, atrakcyjna grafika, interesujące
promocje cenowe, duży wybór produktów odzieżowych i ogrodowych

Lidl

36

71/78

65

bardzo zróżnicowana szata graficzna, duży wybór odzieży
i artykułów przemysłowych, promowanie głównie produktów marek własnych
(z wybranej na dany tydzień serii)

Intermarche

16

84/18

12

produkty uporządkowane tematycznie, ułożone w kolorowe bloki, bardzo czytelnie,
wyszczególnienie producentów, duży wybór produktów szkolnych, stosunkowo niewiele
produktów marek własnych

20

produkty zaprezentowane bardzo równo i przejrzyście, dobrze ukazane ceny (duża
czcionka, ramka), oznakowanie produktów marek własnych – zaprezentowane w osobnej
sekcji, podkreślenie produktów polskiego pochodzenia (symbolem biało-czerwonego
serca), interesująca oferta produktów tekstylnych i elektroniki, duży format gazetki przez
co na pierwszej stronie mieści się znaczna liczba produktów, ciekawostki

Kaufland

40

165/123

Uwagi

Auchan

32

60/141

1

produkty uporządkowane: na górze każdej strony po jednym towarze z większym
zdjęciem, poniżej w 3 równych rzędach, przy każdym towarze informacja o procentowej
wysokości rabatu, podany przelicznik cenowy za kg/l, bardzo duży wybór artykułów
szkolnych oraz AGD, znikoma ilość produktów marek własnych (osobna gazetka Marki
Auchan)

Tesco

26

108/65

25

produkty nieuporządkowane tematycznie, logo producenta przy większości produktów,
znaczna różnorodność tła, wyraźne ceny w czerwonych dymkach (oraz przekreślone
„stare” ceny), produkty rozmieszczone blokami, osobna strona na produkty
bezglutenowe oraz na produkty mięsne marki własnej, duży wybór artykułów szkolnych

Źródło: opracowanie własne na podstawie podkreślonych gazetek promocyjnych dostępnych na stronach internetowych każdej
sieci handlowej [28.08.2015].
*Uzupełnienie: S – liczba stron; F/N – Food/Non food, liczba produktów żywnościowych/nieżywnościowych; MW – liczba produktów
marek własnych.
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Sprawozdanie z Konferencji

W dniu 31.03.2016 roku w Opolu zorganizowana została
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Rynek – Społeczeństwo – Kultura”. Tematem przewodnim konferencji była
PERMANENTNA ZMIANA. Konferencja stawiała sobie za cel
podjęcie analizy szeroko rozumianych relacji zachodzących
pomiędzy rynkiem i kulturą, pomiędzy gospodarką i społeczeństwem. We wszystkich tych relacjach zachodzą na naszych oczach daleko idące zmiany. Po pierwsze, technologia
i jej rozwój w istotny sposób zmieniają rzeczywistość nie tylko
infrastrukturalną, ale i organizacyjną. Po wtóre, gospodarka
– ta powiązana z technologią oraz ta powiązana ze splotem
naczyń połączonych we współczesnym świecie nieustannie
dostosowuje się do technologii jak i potrzeb ludzi. Po trzecie
kultura, która również znajduje się w bezpośrednim związku
przyczynowo-skutkowym z rozwojem technologii, ale i gospodarką. Po czwarte, polityka, która bez mediów nie potrafi
istnieć, a sens działania i praktyk kreuje w sposób wirtualny
i medialny. Po piąte społeczeństwo jak i ludzie znajdują się
nieustannie pod presją nowych wyzwań.
Konferencja została podzielona na III bloki tematyczne:
I. Zmiany w technologii
ͳͳ High-tech – uwarunkowania rynkowe, społeczne
i prawne
ͳͳ Rewolucja ICT i nowe trendy
ͳͳ Wyzwania organizacyjne dla IT
ͳͳ E-biznes, e-gospodarka, e-wiedza – nowe formy.
II. Zmiany w gospodarce
ͳͳ Innowacje
ͳͳ Kulturowe uwarunkowania gospodarki
ͳͳ Zachowania ludzi na rynkach (rynek przedsiębiorstw, rynek pracy)
ͳͳ Nowe formy organizacyjne
ͳͳ Narzędzia dla biznesu w świecie.
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III. Zmiany w świecie społecznym
ͳͳ Ekonomia społeczna
ͳͳ Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
ͳͳ Spójność społeczna
ͳͳ Kapitał społeczny
ͳͳ Organizacje pozarządowe a rynek i polityka.
Spośród 35 zgłoszonych referatów, 21 opublikowanych
zostało w kolejnych numerach czasopisma. Referaty obejmowały swoją tematyką obszary wiedzy nauk humanistycznych
oraz społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjności, przedsiębiorczości, marketingu, zrównoważonego
rozwoju, kryzysu oraz zachowania przedsiębiorstw i ludzi na
rynkach (w tym m.in. konsumpcyjnych, na rynku pracy, w obliczu migracji zarobkowej).
Partnerem konferencji była Fundacja Managerska CREATIVE, a patronat medialny sprawował Portal Baseconnect.
org, który jest nowoczesną i unikalną platformą społecznościową dla studentów i absolwentów
Organizator konferencji i zarazem wydawca czasopisma
naukowego „Rynek-Społeczeństwo-Kultura” – Agencja Managerska VIP for You – po raz kolejny stworzyła interdyscyplinarne forum wymiany wiedzy oraz umożliwiła budowanie
nieformalnych relacji pomiędzy badaczami.
Monika Kościów

