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Współczesny świat staje się coraz bardziej wie-
lopłaszczyznowy i złożony, wymagając tym sa-
mym interdyscyplinarnego podejścia do analiz 
występujących w nim zjawisk. Natężenie glo-
balizacji, znaczący rozwój technologii, kwestie 
ekologiczne, procesy integracji europejskiej, 
opór kultur podporządkowanych w zderze-
niu cywilizacji, wreszcie kryzys ekonomiczny 
z końca pierwszej dekady XXI wieku – wszystko 
to przyczyniło się do nowego ukształtowania 
instytucji i samych społeczeństw, a w konse-
kwencji doprowadziło do pojawienia się no-
wych typów zachowań ludzi. 

Naszą misją jest interdyscyplinarne opisywanie 
świata, a wizją stworzenie platformy pomiędzy 
nauką i biznesem.

Zapraszamy naukowców oraz praktyków 
do publikowania swoich analiz, przemyśleń 
i refleksji, a także wszystkich zainteresowanych 
stawiających swoje pierwsze kroki ku budowie 
satysfakcjonującej kariery naukowej lub bizne-
sowej.

Podziel się swoimi badaniami, wiedzą                 
i doświadczeniem!

www.kwartalnikrsk.pl
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Słowo wstępne

Sami musimy stać się zmianą, do której dążymy w świecie
(M. Gandhi)

Obecnie społeczeństwa i gospodarki przechodzą od ekonomii 
opartej na paliwach kopalnych do ekonomii bazującej na odnawial-
nych źródłach energii, od gospodarki rabunkowej do gospodarki 
wzrastania wraz z przyrodą, odpornej na turbulencje gospodarki. 
Dążenie do maksymalizacji zysków, dzięki zastosowaniu zielonych 
– przyjaznych środowisku naturalnemu technologii, nie wyklucza 
osiągania w długim okresie równowagi między potrzebami rozwo-
ju społeczno-ekonomicznego a poprawą stanu środowiska przy-
rodniczego. Wywodzący się z koncepcji trwałego, sustensywnego 
i zrównoważonego rozwoju, zielony model gospodarki zyskuje na 
znaczeniu. Wieloaspektowy proces transformacji gospodarki trwa, 
czego dowodem są: pobudzenie rynku pracy i ożywienia gospo-
darczego jest tworzenie nowych miejsc pracy w postaci zielonych 
miejsc pracy; liczne konferencje, dotyczące zarówno identyfikacji i 
oceny zagrożeń; działania ustawodawcze w zakresie regulacji pro-
ekologicznych i innowacyjnych działań praktyków, realizujących w 
przedsiębiorstwach zielone technologie. Co więcej, istotę badań nad 
procesami zmierzającymi w kierunku zielonej ekonomii podkreśliły 
przyznane w tym roku Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w 
dziedzinie ekonomii, które otrzymali William D. Nordhaus oraz Paul 
M. Romer. Ten pierwszy otrzymał ją za badania nad tym, jak ekono-
mia współgra ze środowiskiem naturalnym, ten drugi za rozważania 
nad naturą wzrostu gospodarczego w warunkach dynamicznego roz-
woju innowacji.

Źródłem wszelkiego postępu jest innowacja, która wpływa w 
zakresie rozwoju technologii na wdrażanie zielonych technologii i 
rozwiązań, jeśli nie przyjaznych, to neutralnych wobec środowiska 
przyrodniczego. Procesy zazieleniania gospodarki, czyli stopniowego 
przechodzenia od brązowej gospodarki, opartej o eksploatację pa-
liw kopalnych, dotyczą różnych perspektyw badawczych, co pozwala 
szerzej spojrzeć na wyzwania, z jakimi zmagają się nie tylko naukow-
cy, ale także (a może przede wszystkim) współczesne przedsiębior-
stwa. Odbywający się w 2018 roku szczyt - COP24 organizowany 
przez ONZ w Katowicach dotyczył globalnej ochrony klimatu. Udział 
w nim wzięli m.in. przedstawiciele rządów, dyplomaci, naukowcy, 
aktywiści oraz przedstawiciele wielu innych grup, dla których ochro-
na środowiska ma ogromne znaczenie. Naukowcy podkreślają z ja-
kim zagrożeniem wiązałoby się zaniechanie pozytywnych przemian 
w kierunku zielonej gospodarki.

Wskazane powyżej przesłanki przyczyniły się do podjęcia dys-
kusji na temat dróg prowadzących „w stronę zielonej gospodarki” 
na łamach kwartalnika Rynek-Społeczeństwo-Kultura. W aktualnym 
numerze zostały zamieszczone artykuły m.in. na temat: transforma-
cji w kierunku zielonej gospodarki, działań na rzecz zwiększenia zie-
lonego zatrudnienia, regulacji energetycznych i odnawialnych źródeł 
energii. 

Obecnie o żadnym państwie na świecie nie można powiedzieć, 
że jego gospodarka jest w pełni zielona; można jedynie wskazać 
kraje, które osiągnęły największy postęp w zakresie wdrażania ele-
mentów zielonej ekonomii. Przyjęte w nim rozwiązania można po-
wielać jako dobre wzorce działania. Zagadnienie zielonej gospodarki 
definiowane jako gospodarka, która wpływa na wzrost dobrobytu 
ma na celu taki rozwój, który nie będzie niszczył środowiska. Zielony 
ład nie jest utopią tylko rzeczywistością, w której wszyscy jako spo-
łeczeństwo, mamy wpływ na losy naszej planety, zatem i na naszą 
przyszłość.

W państwa ręce oddajemy artykuły, które wskazują, że inwe-
stowanie w zrównoważoną gospodarkę pozwala chronić środowisko 
i budować zielony ład zarówno w sektorach wschodzących, jak i w 
sektorach tradycyjnych. Istnieją zatem solidne podstawy, aby przy-
puszczać, że transformacja ekologiczna będzie miała w ostatecznym 
rozrachunku pozytywny wpływ na wszystkie gospodarki świata. 

Jako redaktorzy naukowi składamy serdeczne podziękowania 
recenzentom za ich cenne uwagi i sugestie, które niewątpliwie przy-
czyniły się do ostatecznego kształtu niniejszego kwartalnika.

Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja zainteresuje nie tylko 
naukowców i studentów, ale będzie również przydatna dla prakty-
ków.

Zapraszamy do lektury i dyskusji

Redaktorzy Numeru 

dr hab. inż. Małgorzata Rutkowska,  
Politechnika Wrocławska

mgr inż Adam Sulich,  
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
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w jaki ludzie prowadzili codzienną egzystencję (Langerak 2014: 1).  
Z jednej strony wspólny obszar zainteresowań, z drugiej zaś odrębny 
kontekst historyczno-kulturowy, w którym przyszło im działać, spra-
wiają, że prześledzenie i próba zestawienia myśli tych dwóch wybit-
nych w swoich czasach filozofów wydaje się intrygującym przedsię-
wzięciem. Celem niniejszego opracowania będzie próba porównania 
dwóch filozoficznych wizji pierwotnego stanu natury stworzonych 
przez dwóch nowożytnych filozofów: Hobbesa oraz Rousseau. Reali-
zacja celu pracy będzie możliwa dzięki analizie oraz zestawieniu po-
glądów myślicieli w wyznaczonym obszarze badawczy. Opracowanie 
zostanie ustrukturyzowane w trzech głównych częściach. Najpierw 
zostaną przeanalizowane poglądy Hobbesa. Następnie badania zo-
staną zogniskowane wokół myśli Rousseau. Wreszcie w części trze-
ciej nastąpi zestawienie poglądów obydwu filozofów.

Pierwotny stan natury i organizm państwowy 
w namyśle Thomasa Hobbesa

W tej części opracowania poruszone zostaną trzy ważne za-
gadnienia. W pierwszej kolejności zostanie przybliżony biogram fi-
lozofa. Następnie badania zostaną skupione wokół pokazania tego,  
w jaki sposób angielski myśliciel spostrzegał pierwotny stan ludzko-
ści, stan przed utworzeniem państwa. W części trzeciej będzie mia-
ło miejsce pokazanie, w jaki sposób i dlaczego doszło do powstania 
struktur państwowych.

Wstęp

Takie pojęcia, jak środowisko, przyroda, ekologia często są ko-
jarzone z naturą, czyli czymś, co niezwiązane jest z twórczą działal-
nością człowieka określaną często pod pojęciem kultura1. Chociaż 
kulturotwórcza aktywność ludzi bez wątpienia przyczyniła się do 
polepszenia wygody życia oraz wielu znaczących ułatwień, to jed-
nak nie zmienia to tego, że liczni ludzie chętnie powracają na łono 
natury, szukając tam odpoczynku bądź inspiracji. W tym sensie na-
tura rozumiana jako miejsce mocno ograniczonej działalności ludz-
kiej ciągle jest atrakcyjna i ciągle wywiera znaczący wpływ w życiu 
człowieka. Rozwój cywilizacji i postęp techniczny był inspiracją dla 
niektórych osób do podjęcia trudnego tematu tego, jak pierwotnie 
wyglądało życie ludzi, zanim ci zaczęli żyć w uporządkowanych or-
ganizmach państwowych oraz korzystać z dobrodziejstw cywilizacji. 
Takiej refleksji podjęli się m.in. Hobbes oraz Rousseau, autorzy znani 
głównie właśnie ze względu na swoje bardzo specyficzne poglądy,  
w których starali się przedstawić pierwotny stan natury oraz sposób, 

1 Etymologicznie słowo natura wywodzi się od łac. słowa nascor oznaczają-
cego ‘rodzić’. Natura jest formą participium futuri activi tego czasownika,  
a zatem dosłownie określa to, co ma być zrodzone. Kultura tymczasem wy-
wodzi się od łac. wyrazu colere oznaczającego uprawę (roli). Gramatycznie 
to również jest forma participium futuri activi, a zatem oznacza to, co ma 
zostać uprawione. Już sama etymologia zatem wyraźnie rozróżnia pomiędzy 
tym, co zostało objęte działalnością człowieka (kultura), oraz tym, co nie 
zostało nią objęte (natura).
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była raczej równością na poziomie sumy poszczególnych dyspozy-
cji i umiejętności. Rzecz jasna ludzie posiadają różną siłę fizyczną 
i różne zdolności intelektualne, niemniej zdaniem filozofa manka-
menty konkretnej osoby ludzkiej na poziomie fizycznym zostają 
zrekompensowane jego zwiększonymi umiejętnościami na pozio-
mie intelektualnym, ci zaś, którzy mają braki intelektualne, posia-
dają większą tężyznę fizyczną (Hobbes 2005: 204; Martinich 2005: 
65). Owa zasada równości wszystkich ludzi stanowi bardzo ważny 
punkt wyjścia filozofii Hobbesa, ponieważ w ten sposób angielski 
myśliciel uzasadniał jednakowy punkt wyjścia wszystkich ludzi oraz 
fakt posiadania przez wszystkich nadziei na realizację własnych 
marzeń i planów3. Ten punkt wyjścia z kolei prowadzi Hobbesa do 
wyciągania dalszych wniosków. Skoro każdy człowiek, mając świa-
domość swojego równego punktu wyjścia, ukierunkowany jest 
na realizację własnych celów i marzeń, to w pierwszej kolejności 
będzie on zabiegał o swoje własne dobro. Ten fakt powoduje spe-
cyficzne okoliczności międzyludzkie. Skoro bowiem każdy człowiek 
jest tak naprawdę egoistą nastawionym na własne dobro, innych 
ludzi będzie on spostrzegać jako rywali i przeciwników, którzy mogą 
zagrozić mu w osiągnięciu poszukiwanego dobra. Takie nastawie-
nie generuje postawę nieufności wobec innych. W tym kontek-
ście łatwiej jest zrozumieć charakterystyczne nauczanie Hobbesa  
o stanie wojny, w której znajduje się człowiek (Abizadeh 2018: 
170). Ów stan wojny niemniej trzeba odpowiednio rozumieć. 
Filozof nie uważa, że wojną jest jedynie rzeczywiste zmaganie 
pomiędzy ludźmi czy prowadzenie przez nich walk. Angielski my-
śliciel definiuje ów stan wojny raczej jako rodzaj samej gotowości 
na podjęcie zbrojnych działań, odwołując się przy tym do obrazu 
złej pogody (Hobbes 2005: 205-207)4. Kreślony przez Hobbesa stan 
wojny sprawia, że każdy człowiek, podejmując rywalizację, jest 
zmuszony do polegania na własnych umiejętnościach, na własnej 
sile fizycznej oraz dyspozycyjności umysłowej. Filozof kreśli wręcz 
przerażający obraz pierwotnego stanu natury, w którym ludzie, 
wskutek całkowitego braku zaufania do siebie nawzajem i prowa-
dzonej konfrontacji, zmuszeni są do życia w strachu i nieustannym 
zagrożeniu śmiercią (Chou 2017: 79)5. Ten pierwotny stan natury 
jest stanem bez cywilizacji i wypływającej z niej korzyści (Hobbes 
2005: 207). Hobbes bardzo otwarcie mówi, że początkowo nie 
istniały żadne prawa moralne regulujące zasady relacji między-
ludzkich (Shelton 1992: 117). Istnienie takich zasad zakładałoby 
bowiem istnienie jakiegoś obiektywnego prawa, któremu wszyscy 
powinni być posłuszni. Tak jednak nie mogło być, ponieważ każdy 
człowiek dbał jedynie o własne dobro i w żaden sposób nie obcho-
dziło go to, co dzieje się z innymi ludźmi. Ponieważ nie było świa-
domości moralnej, to konsekwentnie także nie mogło być mowy  
o takich kategoriach, jak słuszność – niesłuszność czy sprawiedli-
wość – niesprawiedliwość (Hobbes 2005: 209-210). Na koniec kre-
ślenia owego pierwotnego stanu natury można postawić pytanie: 
na jakiej podstawie Hobbes doszedł do przekonania, że początkowo 

3 Skoro bowiem żaden człowiek w ostatecznym rozrachunku nie jest gorszy 
od kogoś innego, ma on jednakowe szanse na przebicie się, a zatem nie 
musi porzucać marzeń o realizacji swego celu. Por. (Mill 2001: 196).
4 Hobbes zauważa, że istotą złej pogody nie jest jednorazowe wystąpienie 
jakiejś nawałnicy czy burzy, ale sam fakt zanoszenia się na nią przez jakiś 
okres ją poprzedzający. Zob. (Hobbes 2005: 207).
5 W obliczu tego obrazu łatwiej jest zrozumieć słynne powiedzenie wiązane 
z filozofią Hobbesa homo hominis lupus est (łac. 'człowiek człowiekowi jest 
wilkiem').

Życiorys
Thomas Hobbes urodził się 5 kwietnia 1588 roku (Wielki Piątek) 

w Westport, miejscowości leżącej w pobliżu Malmesbury jako syn 
miejscowego duchownego (Newey 2014: 12). W wieku młodzień-
czym podjął studia na Oksfordzie, a w roku 1608 przez kilka lat pełnił 
funkcję nauczyciela, podróżując jednocześnie po Francji i Włoszech 
(Perkins 2015: 14). Po powrocie do Anglii zajął się działalnością li-
teracką polegającą m.in. na tłumaczeniu na angielski klasycznych 
tekstów. Dość istotnym momentem jego życia były lata 1629–1631, 
kiedy to ponownie pełnił funkcję nauczyciela, przebywając równo-
cześnie we Francji. Właśnie wtedy zaznajomił się z pismami Eukli-
desa i zainteresował się wiedzą z zakresu geometrii oraz filozofii. 
Lata trzydzieste pogłębiły filozoficzne zainteresowania angielskiego 
myśliciela, co było spowodowane z jednej strony spotkaniami z wiel-
kimi w owych czasach naukowcami (np. Galileusz), z drugiej zaś stro-
ny specyficzną misją, jaką otrzymał on od Mersenne’a. Otóż z jego 
polecenia Hobbes miał przedłożyć Kartezjuszowi zarzuty kierowane 
przeciwko Kartezjańskim Medytacjom (Garber 2016: 114-115). Dzię-
ki otrzymanemu zleceniu przyszły filozof miał możliwość bliższego 
zetknięcia się z problematyką filozoficzną oraz odkrycie wielu złożo-
nych problemów filozoficznych. Początkowym marzeniem młodego 
myśliciela było zostanie pisarzem polityczny. Dopiero z czasem, wła-
śnie pod wpływem wydarzeń z lat trzydziestych XVII wieku zdecydo-
wał się na poświęcenie problematyce filozoficznej, nie rezygnując do 
końca jednocześnie z dotychczasowych zainteresowań2. Faktycznie 
bliższe zetknięcie się Hobbesa z filozofią i opanowanie odpowied-
niego aparatu filozoficznego umożliwiło angielskiemu myślicielowi 
przepuszczenie swoich poglądów politycznych i społecznych przez 
filtr nowo opanowanego aparatu pojęciowego. W ten sposób,  
w pewnym sensie, filozofia została wykorzystana przez Hobbesa  
w sposób przedmiotowy jako narzędzie dla wyrażenia własnych po-
glądów. Zasadniczy zrąb polityczno-społecznych poglądów filozofa 
został wyrażony w dziełach Elementa philosophiae oraz Leviathan. 
Pierwszy z wymienionych utworów został podzielony na trzy główne 
działy: De corpore politico, De homine oraz De cive. W 1640 roku ze 
względu na swe rojalistyczne poglądy filozof został zmuszony do tego, 
by zbiec do Francji i poczekać na uspokojenie się sytuacji (Hafidhi 
2013: 10). Możliwość powrotu pojawiła się na przełomie lat czterdzie-
stych i pięćdziesiątych XVII wieku, kiedy to widmo panującej wówczas  
w Anglii wojny domowej uległo rozproszeniu. Drugim ważnym po-
wodem opuszczenia Paryża były głoszone przez niego idee. Rojaliści 
paryscy nie mogli się przekonać do niektórych rozwiązań propono-
wanych przez Hobbesa, co dodatkowo nie zwiększało mu popularno-
ści. Zresztą w Anglii filozof uzyskał względy Karola II, mając możliwość 
prowadzenia własnej działalności literackiej oraz polemicznej. Zmarł 
w wieku ponad dziewięćdziesięciu lat w 1679 roku.

Pierwotny stan natury jako zło
Hobbes wychodził z przekonania, że wszyscy ludzie z natu-

ry są sobie równi (Herbert 1989: 142-143). W tym twierdzeniu 
należy jednak uściślić pewne kwestie. Filozof daleki był od kon-
statacji, że owa równość polega na takiej samej sile fizycznej czy 
zdolnościach intelektualnych. Angielski myśliciel był świadomy 
tego, że tak nie jest. Owa równość proklamowana przez Hobbesa 

2 Nawet mając blisko 90 lat, był w stanie przełożyć i opublikować rymowany 
przekład dzieł Homera.
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systemu Hobbesa kategoria, mianowicie umowa, pod którą filo-
zof rozumie wzajemne przenoszenie uprawnień. Angielski my-
śliciel bardzo wyraźnie stwierdza, że zawarte umowy są wiążące,  
a ich złamanie jest działaniem niesprawiedliwym (Stanlis 2009: 19). 
Filozof jest świadomy tego, że zwykła umowa zawarta pomiędzy 
dwiema stronami może w łatwy sposób zostać zerwana przez jedną  
z nich. Żeby zatem zawieranie umów miało jakikolwiek sens, po-
trzebna jest instytucja, która będzie czuwała nad zachowywaniem 
paktów oraz nałoży odpowiednie sankcje na stronę, która warun-
ków umowy nie dotrzyma (Hobbes 2005: 216). Właśnie to spostrze-
żenie bezpośrednio leży u podstaw konstytuowania się organizmu 
państwowego oraz określonego społeczeństwa rządzonego przez 
ustanowione prawa. Zdaniem Hobbesa właściwym momentem po-
wstania państwa jest przekazanie przez poszczególnych ludzi upo-
ważnienia wybranej grupie osób (lub jednostce) do panowania nad 
nimi. Faktycznie owo przekazanie władzy jest warunkowe w tym 
sensie, że dana osoba zgadza się na ten gest pod warunkiem, że  
w podobny sposób zgodzą się na to pozostali ludzie. Dopiero wsku-
tek wydania przez poszczególne osoby zgody na ograniczenie wła-
snych praw powstaje organizm państwowy zarządzany przez suwe-
rena (Hobbes 2005: 257-258)7. Z osobą owego suwerena związa-
ne jest inne dość istotne spostrzeżenie Hobbesa. Filozof zauważa 
bowiem, że powstanie organizmu państwowego przez przekazanie 
uprawnień nastąpiło wskutek ugody poszczególnych ludzi, którzy 
się na to zgodzili, ale nie stało się to wskutek ugody zawartej przez 
suwerena. Oznacza to, że jest on jedyną stroną, która jest wolna 
od owej ugody. Ten szczegół niesie za sobą bardzo duże konse-
kwencje. Skoro bowiem suweren nie zawarł z nikim żadnej ugody, 
oznacza to, że nigdy również nie może jej złamać, a zatem nie może 
również zostać ukarany za nieprzestrzeganie ugody (Hobbes 2005: 
261). Warto również podkreślić, że władza tego suwerena pochodzi 
z umowy ludu przez przekazanie władzy, a nie od Boga, jak to po-
wszechnie w średniowieczu uważano (Taylor 2015: 100). 

Na koniec prezentowanych w niniejszej części opracowania 
refleksji warto zwrócić uwagę na jeszcze dwie rzeczy. Angielski 
myśliciel wprowadził dwa rodzaje państwa: ustanowione oraz za-
właszczone. W odniesieniu do pierwszego rodzaju organizmu pań-
stwowego można stwierdzić, że jest to państwo powstałe wskutek 
zawartej przez ludzi umowy. Państwo powstałe przez zawłaszczenie 
natomiast to takie, gdzie suweren zdobył swoją władzę siłą, a ludzie 
przekazują mu swoje uprawnienia w obawie przed śmiercią lub ja-
kimś innym zagrożeniem (Hobbes 2005: 259)8. Co więcej, Hobbes 
przyjmował możliwość ustanowienia trzech rodzajów państwa: mo-
narchii, arystokracji lub demokracji (Wade 1977: 426-428). Próbu-
jąc zdefiniować różnicę pomiędzy tymi systemami, należy podkre-
ślić, że dla filozofa dyferencjacja nie opiera się na różności władzy 
(gdyż ta we wszystkich przypadkach jest ta sama), ale na różnych 
możliwościach zapewnienia pokoju i harmonijnej koegzystencji jed-
nostek ludzkich w danym państwie (Copleston 1997: 40-41).

7 W tym organizmie tytułowym Lewiatanem jest suweren, na rzecz którego 
ludzie zrzekli się części swoich praw. Warto mieć na uwadze to, że w kręgu 
kultury biblijnej Lewiatan jest mitycznym przeciwnikiem Boga, a zatem po-
siada zdecydowanie pejoratywne zabarwienie.
8 Czyli innymi słowy w przypadku państwa ustanowionego ludzie podda-
ją się władzy suwerena ze strachu przed sobą, a w przypadku państwa za-
właszczonego – ze strachu przed suwerenem.

ludzie byli nastawieni do siebie wrogo i żyli w nieustannym konflik-
cie? Angielski myśliciel uważał, że do takiego właśnie przekonania 
można dojść dzięki dogłębnej analizie natury ludzkiej oraz zacho-
wań człowieka. Filozof zauważa bowiem, że ludzie nie trzymają 
swoich kosztowności w widocznym miejscu, ale odpowiednio je 
zabezpieczają, aby nie wpadły w niepowołane ręce (Hayashi 2015: 
331). Co więcej, kiedy nastaje noc, ludzie w obawie przed złodzie-
jami zamykają drzwi domu, a udając się w podróż, zabierają jakąś 
broń, przy pomocy której byliby w stanie odeprzeć atak napastni-
ka. Podobne zachowania można zresztą zaobserwować u władców 
państw czy miast. Wznoszą oni mury obronne w celu zabezpiecze-
nia się przed najeźdźcą oraz posyłają szpiegów w celu zdobywania 
cennych informacji. Zdaniem Hobbesa już te zachowania wskazują, 
że człowiek nie ma zaufania do drugich (Copleston 1997: 34).

Powstanie organizmu państwowego
Zgodnie z zarysowanym dotychczas obrazem stanu pierwot-

nego w filozofii Hobbesa człowiek ma skłonność do prowadzenia 
wojny z innymi ludźmi, co jest spowodowane jego naturalną skłon-
nością do dbania o własne dobro. Właśnie ta skłonność nastawia 
go wrogo przeciwko innym i zachęca do podtrzymywania konflik-
tu. Jednocześnie jednak filozof zauważa, że inne skłonności, takie 
jak np. lęk przed śmiercią czy chęć wygodnego życia, skłaniają 
człowieka raczej do zaprzestania prowadzenia konfliktu i pokojo-
wego egzystowania z innymi. W kontekście tej binarnej struktury 
namiętności rozum ludzki staje po stronie chęci wygodnego życia  
i zachęca człowieka do ustalenia warunków pokojowego koegzy-
stowania poszczególnych ludzi pomiędzy sobą (Hobbes 2005: 211).  
W tym kontekście pojawia się kolejna dość ważna kategoria pełnią-
ca w systemie filozoficznym Hobbesa niebagatelną rolę. Tą katego-
rią jest tzw. prawo natury. Przez prawo natury filozof rozumie pe-
wien rodzaj wskazań dyktowanych przez rozum odnośnie do tego, 
co należy czynić lub czego unikać, żeby zachować zdrowie i życie. 
Innymi słowy można powiedzieć, że owo prawo natury jest racjo-
nalnym dążeniem do przetrwania, dążeniem, które jest gotowe na 
pewne ustępstwa względem innych ludzi po to, żeby tylko zacho-
wać istnienie. Jednocześnie owo prawo natury jest jednocześnie 
kategorią, która pozwala uzasadnić konieczność wprowadzenia 
zorganizowanych społeczeństw oraz praw nimi rządzących (Hobbes 
2005: 211). Hobbes jest jednak świadomy tego, że za ulegnięciem 
temu, co mówi rozum, kryją się pewne ograniczenia, na które czło-
wiek w ten sposób musi się zgodzić. Przede wszystkim rezygnuje on 
z własnej swobody do przeszkadzania innym w korzystaniu z wła-
snego prawa do jakiejś rzeczy, co przy założeniu, że człowiek jest 
istotą egoistyczną, jest dość dużym ustępstwem. Niemniej nawet 
w tym przypadku angielski myśliciel uważa, że owa rezygnacja jest 
w pewien sposób egoistyczna. Dzieje się tak dlatego, że pozbawia-
jąc się prawa do jakiejś rzeczy, człowiek czyni to z myślą o jakiejś 
innej korzyści, którą w ten sposób może osiągnąć. W tym miejscu 
jednak należy zauważyć, że zdaniem Hobbesa istnieją takie prawa, 
których człowiek nigdy nie może się wyrzec, ponieważ rezygnując  
z nich, nie byłby w stanie osiągnąć jakiegokolwiek dobra (Hobbes 
2005: 213-215)6. W kontekście wspomnianej rezygnacji z części przy-
sługujących uprawień pojawia się kolejna ważna dla filozoficznego 

6 Takim prawem jest np. prawo do obrony własnego życia.
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filozofa. Ze względu na wrogie reakcje na jego prace zmuszony był 
on do ucieczki najpierw do Genewy, a następnie do Berlina i Anglii, 
gdzie znalazł protektorat Hume’a. Angielski myśliciel, początkowo za-
fascynowany swoim gościem, z czasem radykalnie zmienił do niego 
swój stosunek, co spowodowane było niewłaściwymi i nieakcepto-
walnymi zachowaniami Rousseau (nadmierna podejrzliwość, drażli-
wość, oznaki choroby psychicznej). W 1766 roku powrócił do Francji, 
a po kilku latach tłumaczki osiadł w Paryżu. Zmarł 2 lipca 1778 roku  
w Ermenonville, będąc w tym czasie gościem markiza de Girardina 
(Milano 2015: 37). Podsumowując biografię Rousseau, należy zwrócić 
uwagę na kilka istotnych faktów z jego życia. Przede wszystkim warto 
pamiętać, że filozof przez spory okres czasu cierpiał na pęcherz, tak 
więc miał znaczące niedomaganie fizyczne. Co więcej, Rousseau nie 
był również w pełni zdrowy na podłożu psychicznym. Miał olbrzymi 
problem z przystosowaniem się do społeczeństwa, co po części było 
spowodowane jego specyficznymi poglądami, ale również pewnymi 
cechami charakteru (wrażliwość, podejrzliwość, nietolerancyjność). 
Będąc egocentrykiem, nie starał się zrozumieć inne osoby, co utrud-
niało mu utrzymywanie kontaktu z przyjaciółmi i znajomymi.

Cywilizacja jako zło
Jednym z najbardziej elementarnych założeń szwajcarskiego 

filozofa jest przekonanie o niepotrzebności cywilizacji w życiu czło-
wieka. Rousseau postrzegał cywilizację jako sztuczny twór ludzki, któ-
ry, zamiast czynić obywateli lepszymi i bardziej autentycznymi, tak 
naprawdę ogranicza ich wolę oraz unieszczęśliwia. Cywilizacja oraz 
wszelki postęp techniczny, jak również rozwój nauk i sztuk nie tylko 
nie przyczyniły się do uczynienia obywateli poszczególnych państw 
lepszymi ludźmi, ale jeszcze na dodatek niewłaściwie zaczęły kształ-
tować ducha ludzkiego (Lavrin 2015: 67). W opinii szwajcarskiego 
filozofa ten uległ wypaczeniu oraz popadł w próżną ciekawość, co 
było spowodowane właśnie nadmierną i niepotrzebną chęcią przy-
glądania się temu, co nauka jest w stanie osiągnąć. Co ciekawe, Ro-
usseau wskazuje nawet na konkretne wady, które stały u podstaw 
zrodzenia się poszczególnych dziedzin nauki i sztuki. Dla przykładu  
w jego opinii astronomia powstała wskutek przesądności, wymowa – 
ambicji i nienawiści, geometria – skąpstwa, etyka – pychy. Ten aspekt 
doktryny Rousseau pojawił się już przy okazji konkursu ogłoszonego 
przez Akademię w Dijon. Jak już zauważono na wcześniejszym eta-
pie analiz, rozprawa szwajcarskiego filozofa uzyskała główną nagro-
dę w tym konkursie, a tematem przewodnim było pytanie, czy nauki  
i sztuki przyczyniły się w jakiś sposób do poprawy i udoskonalenia 
obyczajów. Na tak postawione zapytanie Rousseau udzielił zdecy-
dowaną negatywną odpowiedź. Swoje stanowisko argumentował 
właśnie w ten sposób, że nauki i sztuki nie tylko są pozbawione pozy-
tywnej wartości ubogacającej ludzi, ale na dodatek ich wartość jest 
tak naprawdę ujemna, a zatem oddziałują na człowieka w sposób 
niekorzystny. Zdaniem Rousseau przyczyny takiego stanu rzeczy na-
leży dopatrywać się w źródle ich powstania – nauka i sztuka wyro-
sły ze zła, przez nie są podtrzymywane oraz one ją rodzą, zakażając  
w ten sposób społeczności ludzkie (Rousseau 1956: 197). Jeżeli tę 
opinię zestawi się z przekonaniem filozofa, że te dwie dziedziny, sta-
nowiące w jakimś sensie fundament rozwijającego się społeczeń-
stwa, sprzeciwiają się moralności będącej zdrową drogą postępowa-
nia człowieka, to łatwiej jest zrozumieć, dlaczego szwajcarski myśli-
ciel przypisał im aż tak negatywną wartość. Skoro cywilizacja (nauka 

Pierwotny stan natury i powstanie cywilizacji  
w namyśle Jeana Rousseau

Ta część analiz podzielona zostanie na cztery etapy. Najpierw 
przybliżony zostanie biogram Rousseau. Następnie będzie miało 
miejsce przedstawienie sposobu spostrzegania cywilizacji przez filo-
zofa. Potem zostanie przybliżona wizja szwajcarskiego myśliciela od-
nośnie do pierwotnego stanu natury. Wreszcie w części czwartej na-
stąpi pokazanie przejścia od pierwotnego stanu natury do cywilizacji.

Życiorys
Jean Jacques Rousseau przyszedł na świat 28 czerwca 1712 roku 

w Genewie jako syn miejscowego zegarmistrza (Boucher 2016: 91). 
W wieku młodzieńczym za sprawą księdza z pobliskiej wioski Confi-
gnon został zapoznany z baronową de Warens, która wywarła bardzo 
duży wpływ na dalszy przebieg życia przyszłego filozofa. To właśnie 
pod jej wpływem nawrócił się z protestantyzmu na konfesję katolicką 
oraz uzupełniał wykształcenie przez lekturę wielu znaczących dzieł9. 
Miało to miejsce w latach trzydziestych XVIII wieku. W latach 1738–
1740 Rousseau pełnił funkcję nauczyciela, w 1742 roku zaś udał 
się do Paryża, a następnie do Wenecji, z której jednej stosunkowo 
szybko powrócił. Powodem wyjazdu do Włoch było przyjęcie przez 
przyszłego filozofa posady sekretarza ambasadora francuskiego, nie-
mniej z powodu konfliktów z tamtejszą ambasadą Rousseau musiał 
zrezygnować z tego stanowiska (Perkins 1974: 239). Kolejne kilka lat 
życia Rousseau mógł zaliczyć do bardzo udanych. Najpierw zawiązał 
bliższą znajomość z wybitnym i nowatorskim w tamtych czasach my-
ślicielem Wolterem, a parę lat później Diderot redaktor słynnej Ency-
klopedii francuskiej zaproponował mu współpracę na polu tworze-
nia haseł encyklopedycznych poświęconych problematyce muzyki.  
W 1749 roku napisana przez filozofa Rozprawa o naukach i sztukach 
zdobyła główną nagrodę w konkursie organizowanym przez Akade-
mię w Dijon, co przyczyniło się do uzyskania przez Rousseau wielkiej 
sławy w tamtejszym środowisku naukowym (Chisick 2005: 170). Jed-
nocześnie jednak z ową sławą nierozerwalnie szedł w parze sprze-
ciw lokalnych ludzi nauki. Działo się tak dlatego, że szwajcarski filozof 
przeprowadzał otwarte ataki na różne twory kulturowe, jak też samą 
cywilizację, czyli atakował najbardziej elementarne struktury, w któ-
rych funkcjonują poszczególne społeczności ludzkie. Te niesprzyjają-
ce dla filozofa okoliczności zewnętrzne, jak również ogólne rozczaro-
wanie dotychczas prowadzonym życiem spowodowały opuszczenie 
przez niego w 1754 roku Paryża i powrót do rodzinnej Genewy, gdzie 
niebawem ponownie powrócił na łono wspólnoty protestanckiej10. 
Niemniej nawet w tamtejszej miejscowości nie zabawił długo, po-
nieważ jeszcze w tym samym roku powrócił do Paryża, by następnie 
osiąść na sześć lat w Montmorency. Właśnie ten okres (1756–1762) 
był niesamowicie istotnym etapem w życiu Rousseau, ponieważ wte-
dy opublikował on wiele ważnych utworów prezentujących jego po-
glądy, w tym najbardziej rozpoznawane dzieło, czyli Umowę społecz-
ną (Warburton, Pike, Matravers 2000: 186). Właśnie opublikowanie 
tej ostatniej pracy oraz Emila przesądziło o pogorszeniu się sytuacji 

9 Owo nadrabianie wykształcenia spowodowane było tym, że w 1728 roku 
Rousseau uciekł od rodziny i prowadził życie włóczęgi.
10 W owym nawróceniu się Rousseau nie należy jednak dopatrywać się ja-
kichś głębokich przekonań religijnych, gdyż powód porzucenia religii katolic-
kiej był bardzo praktyczny – filozof chciał po prostu odzyskać obywatelstwo 
miasta Genewy.
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Ci nie chorowaliby już tak często, a więc, co za tym idzie, nie potrze-
bowaliby już medykamentów ani tym bardziej lekarzy czy szpitali.  
Co więcej, dzięki temu, że technika nie wyręczałaby człowieka z wielu 
codziennych obowiązków, ten zmuszony byłby do wyostrzenia swo-
ich pięciu podstawowych zmysłów (Rousseau 1956: 145, 152-153). 
Jak można wywnioskować w oparciu o dotychczas przeprowadzone 
analizy, Rousseau dążył do swoistego rodzaju umieszczenia człowieka 
w świecie zwierząt i w ich naturalnym środowisku. W tym kontek-
ście pojawić się może następujące pytanie: czy szwajcarski myśliciel 
dostrzegał jakąś różnicę pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem, a je-
żeli tak, to na czym ona polegała? Oczywiście filozof dostrzegał sto-
sunkowo dużą różnicę pomiędzy ludźmi i zwierzętami, aczkolwiek, 
co ciekawe, o wyższości tej pierwszej grupy nie świadczy bynajmniej 
władza myślenia i rozumność, które zapewne zostałyby przez wielu 
myślicieli wskazane w pierwszej kolejności jako podstawowa cecha 
odróżniająca człowieka od królestwa zwierząt12. Dla Rousseau wła-
ściwym atrybutem w sposób najbardziej zasadniczy odróżniający 
ludzi od zwierząt jest możność wolnego wyboru. Filozof uważał, że 
przyrodoznawstwo jest w stanie wytłumaczyć mechanizmy działania 
zmysłów czy wyobraźni, ale w żaden sposób nie będzie ono w stanie 
wyjaśnić zdolności wolnego wyboru (Rousseau 1956: 154). Na tym 
jednak różnice pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem się nie kończą. 
Kolejną wskazaną przez Rousseau cechą odróżniającą ludzi od króle-
stwa zwierząt jest właściwość, którą można by określić jako zdolność 
do doskonalenia się czy samorozwoju. Zewnętrznym przejawem tej 
cechy jest zdolność do adoptowania się do zmieniających się warun-
ków środowiskowych (Copleston 2005: 63). Warto zatem podkreślić 
to, że filozof przyjmował możliwość jakiegoś rozwoju, a zatem nie 
sprzeciwiał on się absolutnie każdemu postępowi. Wrogi był dla nie-
go postęp cywilizacyjny, rozwój w warunkach naturalnych natomiast 
był jak najbardziej akceptowalny i pożądany (Rousseau 1956: 155). 
W kontekście owego pierwotnego stanu natury kolejnym istotnym 
problemem jest kwestia moralności. Z czysto teoretycznego punktu 
widzenia można by bowiem było stwierdzić, że skoro w opisywanym 
stanie natury człowiek znajdował się w etapie przedrefleksyjnym,  
a zatem przed uświadomieniem sobie zobowiązań moralnych, to  
w związku z tym na tej podstawie należałoby wnosić, że pierwotnie 
ludzie byli źli. Z takim stanowiskiem Rousseau oczywiście nie może się 
zgodzić. W opinii szwajcarskiego myśliciela pierwotny stan ludzkości 
był dobry, a zatem wolny również od nieprawidłowości moralnych. 
Generalnie podejmując refleksję nad tym zagadnieniem, wiele osób 
wyszłoby z założenia, że postępowanie moralne jest niemożliwe bez 
uprzedniej wiedzy moralnej. Skoro zatem, zdaniem filozofa, pierwot-
nie ludzie byli pozbawieni namysłu moralnego, musieli oni być grzesz-
ni. Rousseau nieco odwraca ten schemat rozumowania. W jego opinii 
dobroć człowieka wynika z jego natury. To z kolei oznacza, że dopóki 
człowiek nie zostanie popsuty przez jakieś okoliczności zewnętrzne 
(np. rozwój naukowy czy kulturalny), postępuje moralnie dobrze.  
W refleksji filozoficznej Rousseau swoje miejsce znalazł również 
namysł nad problematyką języka. Otóż zdaniem filozofa pierwotnie 
człowiek nie posługiwał się językiem, ponieważ ten pojawił się do-
piero na dalszym etapie rozwoju ludzkości, przechodząc stopniowo 

12 Dla przykładu Arystoteles definiował człowieka jako zwierzę rozumne, 
uważając, że pojęcie zwierzę stanowi rodzaj najbliższy człowieka (łac. genus 
proximum), a pojęcie rozumności stanowi jego różnicę gatunkową (łac. dif-
ferentia specifica). Oznacza to, że dla tego starożytnego filozofa to właśnie 
rozumność najbardziej różniła człowieka od zwierzęcia.

i sztuka) oraz moralność stoją na dwóch przeciwstawnych sobie bie-
gunach, to nie powinno dziwić, że Rousseau stanął w tym konflikcie 
po stronie moralności. Rousseau bardzo dobrze zdawał sobie sprawę 
z tego, że poprzestanie na czystym teoretyzowaniu nie zapewni jego 
poglądom rozgłosu, zważywszy, że uderzały one w same fundamenty 
funkcjonujących społeczeństw. Z tego też powodu zdecydował się na 
podanie historycznych przykładów mających potwierdzać tok jego 
rozumowania. Żeby tego dokonać, musiał pokazać, w jaki sposób nie-
gdyś istniejące cywilizacje stawiające na rozwój nauki i sztuki zostały 
podbite przez inne społeczeństwa, wskutek rozluźnienia obyczajów  
i upadek moralności. W tym celu szwajcarski myśliciel sięgnął do kil-
ku przykładów. Rousseau wymienia Egipt, który został podbity przez 
Greków, Rzymian i Arabów, Grecję, która została podporządkowana 
przez Macedończyków, oraz Rzym, którego upadek wiązał się z najaz-
dem plemion germańskich (Copleston 2005: 60-61). 

Rousseau nie poprzestawał bynajmniej jedynie na wskazaniu 
globalnych przykładów tego, w jaki sposób rozwój nauk i sztuk w da-
nej społeczności ostatecznie przyczyniał się do ich upadków. Szwaj-
carski myśliciel przywołuje również przykłady „lokalne” pokazujące, 
w jaki sposób rozwój nauk i sztuk przyczynia się do upadku moralno-
ści. W tym celu filozof przywołuje przykład Rzymian, którzy z czasem 
stracili posiadane cechy żołnierskie właśnie wskutek tego, że zaczęto 
zajmować się niepotrzebnie sztukami pięknymi. W dalszej kolejności 
Rousseau sięga do przykładu wychowania połączonego z kształce-
niem. Szwajcarski myśliciel zauważa, że o ile kosztowne wychowanie 
zawiera stosunkowo dużą ilość elementów wiedzy ogólnej i specja-
listycznej, którą trzeba przyswoić, o tyle w zakres przekazywanego 
materiału nie wchodzi nauka takich cech, jak uczciwość czy prawość. 
Mniejsze przywiązanie do zagadnień moralnych zdaniem filozofa wi-
dać również w środowiskach literackich. O ile literaci potrafią docenić 
duże umiejętności pisarskie czy artystyczne, o tyle ci literaci nie doce-
niają ani nawet nie oceniają cnót posiadanych przez poszczególnych 
pisarzy podczas oceny ich utworów (Copleston 2005: 61).

Natura jako dobro
Ostry i zdecydowany atak przeprowadzony na instytucję cywili-

zacji spowodował pojawienie się pewnego kluczowego pytania: jeżeli 
cywilizacja oraz rozwój nauki i sztuki są złe, to co w związku z tym jest 
dobre? Odpowiadając na tak postawione pytanie11, Rousseau wskaże 
na pewną pierwotną sytuację, w której znajdował się człowiek przed 
nastaniem ery cywilizacji ludzkich. Szwajcarski myśliciel nazywa ową 
pierwotną sytuację „stanem natury”. Jest to stan, w którym ludzie 
wolni byli od wszelkich uwarunkowań niesionych przez rozwój nauki 
i kultury, dzięki czemu nie byli sztuczni, ale zachowywali się natural-
nie (Stangroom 2015: 66). Co w praktyce oznaczał dla Rousseau taki 
stan natury? Przede wszystkim zaspokajanie swoich elementarnych 
potrzeb nie w specjalnie do tego przygotowanych pomieszczeniach  
z wykorzystaniem specjalnie w tym celu przygotowanych przyrzą-
dów, ale czynienie tego w warunkach naturalnych, a zatem np. spo-
żywanie posiłku nie w jadalni, ale pod drzewem, gaszenie pragnienia 
nie w stołówce, ale przy płynącym strumyku, wreszcie spanie nie na 
wygodnych łóżkach, ale pod koroną drzewa (Rousseau 1956: 144). 
Zdaniem filozofa życie w takim pierwotnym stanie natury wpłynę-
łoby w bardzo pozytywny sposób na kondycję zdrowotną ludzi.  

11 Szwajcarski filozof czyni to w dziele Rozprawa o pochodzeniu i podsta-
wach nierówności między ludźmi.
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gowało dotychczasową niesprawiedliwość i nierówność. Stopniowe 
przechodzenie od stanu natury do stanu cywilizacji wymusiło niejako 
wprowadzenie bardzo istotnego dla cywilizacji rozróżnienia pomiędzy 
tym, co sprawiedliwe, i tym, co niesprawiedliwe, co wbrew pozorom 
nie stanowi dla Rousseau pozytywnego przejawu owego przechodze-
nia ze stanu natury do stanu cywilizacji. Pojawienie się tych kategorii 
było związane z wprowadzeniem pojęcia własności prywatnej (Cahn, 
O’Brien 2015: 64). Wcześniej kategorie sprawiedliwy – niesprawiedli-
wy nie były potrzebne, ponieważ dobrzy z natury ludzie nie krzywdzili 
innych (Rousseau 1956: 170-171). Dopiero wskutek stopniowego po-
garszania się kondycji ludzkości pojawiła się konieczność precyzyjnego 
ustalenia, kiedy doszło do wyrządzenia drugiej osobie jakiejś krzywdy.

Zestawienie myśli Hobbesa i Rousseau

Podejmując się próby zestawienia myśli Hobbesa oraz Rous-
seau w zakresie rozumienia przez nich pierwotnego stanu natury 
oraz początkowej kondycji człowieka pozbawionej jeszcze wpływu 
cywilizacji, warto zacząć od choćby pobieżnego porównania ich ży-
ciorysów. Obydwu filozofów dzieli ponad sto lat, co ma dość istot-
ne znaczenie, ponieważ przez tak duży okres czasu uległ zmianie 
sposób postrzegania rzeczywistości. O ile w przypadku Hobbesa 
ten doświadczał dopiero pierwszych refleksji Kartezjusza i stopnio-
wego rozwoju znaczenia dyscyplin niefilozoficznych i nieteologicz-
nych, o tyle Rousseau był już wychowankiem czasów, kiedy nauki 
te zajęły ustabilizowane miejsce w systemie kształcenia14. Obydwaj 
filozofowie zawodowo zaczęli zajmować się filozofią w stosunko-
wo późnym wieku i obydwaj prowadzili działalność nauczycielską.  
Co ważne, również obydwaj myśliciele wykorzystali filozofię dla wy-
rażenia własnych idei. Ponieważ myśl proponowana przez obydwu 
filozofów była dość specyficzna i kwestionująca ówcześnie uznawa-
ne przekonania, nie powinno zatem dziwić, że zarówno Hobbes, jak 
i Rousseau nie byli akceptowani przez lokalne społeczności, w któ-
rych przyszło im działać. Należy podkreślić, że obydwaj doświadczyli 
swoistego rodzaju odrzucenia przez społeczeństwo i niezrozumienia, 
co jest niezwykle istotne w kontekście głoszonych przez nich poglą-
dów – obydwaj bowiem zgodnie twierdzili, że pierwotny stan natury 
był wolny od cywilizacji i społeczeństwa zorganizowanego, a sam or-
ganizm państwowy jest czymś wtórnym wobec owego pierwotnego 
stanu natury. Przechodząc już w sposób bezpośredni do zestawie-
nia myśli obydwu filozofów, na samym początku należy zauważyć, 
że Hobbes i Rousseau mieli zupełnie inne rozumienie pierwotnego 
stanu natury, który poprzedzał powstanie cywilizacji i organizmu 
państwowego. Dla Hobbesa ludzie początkowo żyli w stanie wojny 
powszechnej, w której nie było miejsca na relacje międzyludzkie 
czy wzajemną pomoc. Rousseau tymczasem wyraźnie twierdził, że 
pierwotnie człowiek cieszył się dobrym stanem bytowania, a życie 
na łonie przyrody poza wszelką cywilizacją mu służyło. Angielski my-
śliciel upatrywał zatem pierwotny stan natury jako zły, szwajcarski 
filozof natomiast – jako dobry. Obydwaj myśliciele również zgodnie 

14 Warto przypomnieć, że to właśnie w XVIII wieku doszło choćby do znaczą-
cej reformy w ramach szkolnictwa polskiego za przyczyną pijarów. Reforma 
polegała m.in. na wprowadzeniu jako przedmiotów wykładowych różnych 
dyscyplin z zakresu nauk ścisłych i zmniejszeniu ilości godzin wykładanych 
dotychczas przedmiotów humanistycznych. O powodzeniu tej reformy może 
świadczyć choćby to, że poszli za nią nawet jezuici, którzy w tamtych czasach 
byli potęgą akademicką.

od pojęć konkretnych do pojęć ogólnych. Ustabilizowanie się miejsca 
języka w życiu społeczeństwa doprowadziło z czasem do rozwoju ży-
cia intelektualnego ludzi (Rousseau 1956: 161-165).

W kontekście zarysowanego stanu pierwotnego może się jed-
nak pojawić kolejne niebagatelne pytanie: czy współczesny człowiek 
jest w stanie zaobserwować lub empirycznie zbadać ów pierwotny 
„stan natury”? Na tak postawione pytanie Rousseau zmuszony jest 
udzielić odpowiedzi negatywnej – jest to niemożliwe, ponieważ w ak-
tualnych uwarunkowaniach historycznych jedyną formą egzystencji, 
jaką człowiek zna, jest właśnie egzystencja w określonej cywilizacji 
oraz w określonym etapie rozwoju naukowo-kulturowego. Oznacza 
to, że empiryczne doświadczenie takiego „pierwotnego człowieka” 
jest niemożliwe, ponieważ obecnie już go nie ma. Ta obserwacja nie 
oznacza jednak, że zdaniem filozofa jakiekolwiek spojrzenie na takie-
go pierwotnego człowieka jest niemożliwe. Chociaż z wymienionych 
powodów nie jest możliwe spojrzenie empiryczne, to jednak ciągle 
jest możliwe spojrzenie intelektualne opierające się na metodzie 
abstrakcji, czyli ominięcia podczas intelektualnego oglądu pewnych 
niepotrzebnych cech i atrybutów. W praktyce ów intelektualny ogląd 
ma następujący przebieg. W pierwszej kolejności na warsztat ba-
dawczy należy wziąć takiego człowieka, jaki współcześnie jest znany,  
a więc ten zamieszkujący określoną cywilizację oraz wpleciony  
w określone uwarunkowania naukowe i kulturowe. Następnie zaś 
należy z tego intelektualnego oglądu wykluczyć to wszystko, co jest 
dziełem kultury i cywilizacji oraz co ukształtowało określone postawy 
i zachowania współczesnego człowieka. W praktyce oznacza to ko-
nieczność odrzucenia nawet różnych umiejętności, których ludzkie 
nauczyli się podczas życia w społeczeństwie (Copleston 2005: 62).

Przejście od natury do cywilizacji
Jak pokazały dotychczasowe analizy, dla Rousseau nie ulegało 

żadnej wątpliwości, że pierwotny stan człowieka, stan natury był  
o wiele lepszy od jego życia społecznego nazywanego cywilizacją.  
Ze względu na zakreśloną przez filozofa opozycję tych dwóch stanów 
kluczowy wydaje się moment przejścia od stanu natury do stanu cy-
wilizacji, które to przejście szwajcarski myśliciel w świetle swojego 
filozoficznego systemu miał prawo odbierać jako przejaw jednego  
z największych nieszczęść, jakie dotknęły ludzkość. Jednym z najbar-
dziej istotnych dla owego przejścia elementów było w opinii filozofa 
wprowadzenie własności prywatnej, która przyczyniła się do zatrace-
nia poczucia równości pomiędzy poszczególnymi ludźmi (Stangroom 
2015: 66). To z kolei przyczyniło się do pogłębienia podziałów pomię-
dzy klasami ludzi bogatych i biednych. Ponieważ bogatsza warstwa 
społeczeństwa miała odpowiednie środki, była w stanie wyzyskiwać 
biedotę i jeszcze bardziej się wzbogacać, co tylko pogłębiało i tak 
już istniejące nierówności społeczne (Rousseau 1956: 186; Ignatieff 
1984: 114). Ta niekorzystana dla biedniejszej warstwy społeczeństwa 
sytuacja zmusiła zdaniem Rousseau do radykalnego działania mają-
cego ochronić ich interesy13. Właśnie po to powstały rządy i prawa 
w oparciu o wspólną zgodę ludzi bogatych i biednych (Laos 2015: 
73). Nie trudno się domyśleć, że szwajcarski myśliciel daleki był od 
zachwytu nad powstaniem tych instytucji. Uważał on, że ich pojawie-
nie się wcale nie poprawiło dotychczasowej sytuacji. Wręcz przeciw-
nie, Rousseau uważa, że pojawienie się rządów i praw jedynie spotę-

13  Warto zauważyć, że w filozofii Rousseau dość ważne jest przeciwstawie-
nie woli prywatnej do woli ogółu. Zob. (Douglass 2015: 134).
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twierdzili, że w owym początkowym stanie natury nie było żadnych 
praw moralnych, niemniej sposób uzasadnienia tego faktu jest już 
w obu przypadkach zdecydowanie inny. Dla Hobbesa istnienie pra-
wa moralnego w przedcywilizacyjnej społeczności zakładałoby jakąś 
ugodę, którą ludzie ze sobą zawarli, a ugoda musiała pojawić się 
później. U Rousseau natomiast brak moralności powodował brak 
należytej refleksji na jej temat. Obydwaj filozofowie również zgodnie 
utrzymywali, że brak norm moralnych powodował nieposługiwanie 
się takimi kategoriami, jak sprawiedliwość – niesprawiedliwość oraz 
słuszność – niesłuszność. Różnili się jednak w zakresie kwestii przy-
datności norm moralnych: Dla Hobbesa były one potrzebne, żeby 
zdyscyplinować społeczeństwo i wprowadzić możliwość przetrwania 
jednostki ludzkiej, dla Rousseau zaś normy moralne w ogóle nie były 
potrzebne, ponieważ bez nich ludzie postępowali słusznie i sprawie-
dliwie. Żeby wytłumaczyć rozbieżności pomiędzy kreślonymi przez 
siebie wizjami pierwotnego stanu natury a współczesną sytuacją, 
obydwaj filozofowie musieli w jakiś sposób uzasadnić fakt przejścia 
z owego pierwotnego stanu do usystematyzowanego organu pań-
stwowego. W tym kontekście zauważalna jest kolejna duża różni-
ca w myśli obydwu filozofów. Dla Hobbesa powstanie organizmu 
państwowego jest czymś dobrym i mimo pewnych ograniczeń służy 
dobru ludzi. Rousseau natomiast spostrzega nastanie ery państwa 
i cywilizacji jako coś złego15, coś, co tak naprawdę nigdy nie powin-
no mieć miejsca, ponieważ to właśnie to przejście doprowadziło do 
upadku moralnego człowieka.

Podsumowanie

Celem niniejszej pracy była próba zestawienia poglądów dwóch 
nowożytnych filozofów, Hobbesa oraz Rousseau, w zakresie ich wizji 
pierwotnego stanu natury. Osiągnięcie celu opracowania było możli-
we dzięki przebadaniu oraz zestawieniu doktryny obydwu filozofów 
w przywołanym obszarze badawczym. Praca została podzielona na 
trzy części. Najpierw przebadano poglądy Hobbesa. Następnie sku-
piono się na analizie wizji Rousseau. Na końcu zestawiono doktryny 
obydwu nowożytnych myślicieli. W świetle przeprowadzonych analiz 
należy stwierdzić stosunkowo duży stopnień rozbieżności pomię-
dzy filozoficznymi doktrynami obydwu filozofów. Zasadniczy punkt 
wspólny refleksji Hobbesa oraz Rousseau opiera się na podobnym 
spostrzeganiu obecności, a w zasadzie ich braku, norm moralnych 
w pierwotnym stanie natury, co niosło za sobą brak istnienia ta-
kich kategorii, jak sprawiedliwość – niesprawiedliwość oraz słusz-
ność – niesłuszność. Aczkolwiek w nawet tym punkcie pojawiają się 
już widoczne rozbieżności, jeżeli chodzi o kwestię ich przydatności: 
Hobbes uważał, że są one potrzebne, Rousseau natomiast – że nie. 
Bardzo duża różnica dotyczy wizji pierwotnego stanu natury: dla 
Hobbesa był to okres międzyludzkiej wojny, dla Rousseau – czas 
spokojnej koegzystencji. Wreszcie obydwaj myśliciele diametralnie 
odmiennie oceniają pojawienie się struktur społecznych: dla Hob-
besa służyły one dobru człowieka, dla Rousseau stanowiły oznakę 
jego demoralizacji.

15 Warto również zwrócić uwagę na wykorzystywane słownictwo: Hobbes 
mówi o państwie, Rousseau preferuje bardziej takie terminy, jak cywilizacja 
czy postęp. W każdym razie istotne jest to, że dla obydwu filozofów owo 
przejście oznacza porzucenie pierwotnego stanu natury.

Licencja: Publikacja udostępniona na licencji Uznanie autorstwa-
Na tych samych warunkach 4.0 Polska (CC BY-SA 4.0 PL). 
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Halal a ekologia – analiza wpływu islamu  
na ochronę środowiska

Halal and ecology  
– analysis of Islam’s influence to the environmental protection

This article presents the relationship between Islam and ecolo-
gy, with particular emphasis on the meaning of the term halal, under-
stood as the whole of activities permitted for Muslims, not only relat-
ed to tourism, but also to the economy. The subject of research is the 
relation between religion and respect for the natural environment 
and pro-ecological activities. Countries of Maghreb and Mashrek are 
an area of the research. In order to comprehensively develop the 
topic, their situation is compared with non-Muslim countries: Spain 
(Catholicism), India (Hinduism), Israel (Judaism), Switzerland (Cathol-
icism/Protestantism) and Thailand (Buddhism). The results of the re-
search confirm the hypothesis that measurable impact on the natural 
environment has the level of economic development. Religion is only 
the inspiration.

Keywords: ecology, economy, halal, islam, religion. 

Celem artykułu jest ukazanie relacji między islamem a ekologią, 
ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia terminu halal, rozumiane-
go jako całokształt czynności dozwolonych dla muzułmanów, nie tylko 
związanych z turystyką, ale także z szeroko rozumianą gospodarką. 
Przedmiotem badań jest zależność między religią, a poszanowaniem 
środowiska naturalnego i działaniami proekologicznymi. Uwzględnione 
zostały państwa Maghrebu i Mashreku. W celu kompleksowego opra-
cowania tematyki zestawiono ich sytuację z krajami niemuzułmański-
mi. W konsekwencji pojawia się przykład: Hiszpanii (katolicyzm), Indii 
(hinduizm), Izraela (judaizm), Szwajcarii (katolicyzm/protestantyzm) 
oraz Tajlandii (buddyzm). Wyniki badań potwierdzają postawioną hipo-
tezę, że wymierny wpływ na środowisko naturalne ma poziom rozwoju 
gospodarczego. Religia jedynie może być inspiracją. 

Słowa kluczowe: ekologia, gospodarka, halal, islam, religia.

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy.
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Cytowanie: Salamon J., (2018) Halal a ekologia – analiza wpływu islamu na ochronę środowiska, „Rynek-Społeczeństwo-Kultura” nr 4(30)/2018, s. 13-16, 
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Rosnąca popularność działań proekologicznych skłania do głęb-

szych przemyśleń dotyczących relacji między teorią a praktyką. Poja-
wia się w tym miejscu zasadnicze pytanie, które kraje są najbardziej 
skłonne dbać o środowisko i gdzie można dopatrywać się głównych 
determinant. Czy religia, zwłaszcza islam, może być skorelowana  
z wysokim poziomem dbałości o środowisko? W toku badań autorka 
postanowiła przyjrzeć się elementom teoretycznym i praktycznym. 
Wymiar teoretyczny, stanowiący inspirację do działań, odnajdziemy 
w świętej księdze islamu – Koranie. Wymiar praktyczny wyrażony 
będzie w danych statystycznych m.in. w wartości wskaźnika EPI.

Hipoteza badawcza i ramy teoretyczne

H1 – Bezpośredni wpływ na stopień zaangażowania w działania 
proekologiczne ma poziom rozwoju gospodarczego, a nie religia, która 
jedynie może być źródłem teorii i inspiracji. 

H2 – Mimo zapisów w Koranie i przekonania muzułmanów, że 
ekologia jest halal nie ma to bezpośredniego przełożenia na praktycz-
ne zastosowanie. 

Podstawą badań była teoria „centrum – peryferie” w dobie globa-
lizacji zwana też teorią rozwoju zależnego, autorstwa R. Prebischa. Opi-
sywała ona świat za pomocą modelu opierającego się na asymetrycz-
nych relacjach zarówno na płaszczyźnie politycznej, jak i ekonomicznej, 
militarnej oraz kulturowej. Elementem charakterystycznym była za-
leżność stref peryferyjnych od dominującego centrum. W toku badań 
autorka przyjęła, że centrum stanowią kraje o najwyższym wskaźniku 
HDI. Za terytoria peryferyjne były uznane państwa Maghrebu i słabiej 

rozwinięte państwa Mashreku. Zgodnie z założeniami teorii, świat był 
zorganizowanym systemem, który składał się z subsystemów central-
nych (tzw. hegemonicznych) oraz peryferyjnych lub quasi-peryferyj-
nych. Świat był postrzegany jako swoista mozaika narodów, które miały 
wyłączną władzę nad swoim terytorium i tworzyły tzw. państwa naro-
dowe. Państwo definiowane było jako tzw. „supermocarstwo”. Zmiany  
w interpretacji pojawiły się w II połowie wieku XX jako rezultat dru-
giej rewolucji naukowej i technicznej. Naukowcy zwątpili w unika-
towy charakter państwa i poszukiwali innych form zorganizowania, 
które mogłyby doprowadzić w rezultacie do wzrostu ekonomicznego 
w obrębie regionu. W związku z tym rozwinęły się nowe koncepcje, 
opisujące centralizację i koncentrację władzy, rozwój ekonomiczny 
oraz kulturowy jako efekt postępującej globalizacji. Za nimi kryło się 
rozumienie globalizacji jako koncentracji władzy, zasobów finansowych  
i zysków, które można było zidentyfikować geograficznie. Taki rozwój 
sprzyjał powstaniu systemu hegemonicznego z dominującym centrum 
oraz jego możliwymi sukcesorami, między którymi wystąpiły liczne 
konflikty interesów. Kolejną kwestią problemową było zróżnicowa-
nie kulturowe, które uniemożliwiało pełną globalizację i swobodny 
przepływ informacji, dóbr czy osób. Funkcjonowanie państw peryfe-
ryjnych zależało bezpośrednio od państw centrum (Hryniewicz 2010). 
Początkowo teoria „centrum – peryferie” odnosiła się do zestawienia 
bogactwa państw Północy z biedą Południa, a także konserwatyzmu 
chrześcijaństwa zachodniego (katolickiego) z częścią bizantyjską. Ter-
miny „centrum” i „peryferia” odonosiły się też do zróżnicowania so-
cjoekonomicznego, politycznego, kulturowego i militarnego. Niemniej 
zawsze miało to charakter relatywny. Obszar, który był hegemonem  
w danym regionie mógł być peryferium w skali globalnej (Czaputowicz 
2007).
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Pytania badawcze i metodologia

W toku badań postawiono następujące pytania badawcze:
1. Jakie jest stanowisko islamu wobec ekologii?
2. Jaka jest relacja między rozwojem gospodarczym, a działa-

niami proekologicznymi?
3. Czy ochrona środowiska jest halal?
4. Czy religia ma wpływ na środowisko? 
5. Jakie są perspektywy na przyszłość? 
 W celu minimalizacji ryzyka poznawczego wskazane było zasto-

sowanie triangulacji metodologicznej, która wpływa pozytywnie na 
wzrost wiarygodności badań. Polega ona na połączeniu wielu metod 
badawczych (jakościowych i ilościowych). Analiza jakościowa źródeł 
zastanych opierała się na szczegółowej analizie fragmentów Koranu 
pod kątem elementów, które wywołują lub promują ochronę środo-
wiska. Analiza ilościowa została przeprowadzona za pośrednictwem 
metody porównawczej, dzięki której zestawiono dane statystyczne 
dotyczące państw muzułmańskich oraz pozostałych krajów, obejmu-
jących wyznawców głównych religii świata. Przeprowadzona została 
również kwerenda naukowa publikacji krajowych i europejskich. 

Rozważania definicyjne 

Po raz pierwszy termin ekologia został zaproponowany w 1866 
roku przez E. Haeckla (1834-1919). Definicja Haeckela brzmiała: „eko-
logia to nauka o relacjach organizmu z otoczeniem, w tym w szero-
kim tego słowa znaczeniu wszystkie warunki istnienia” (Vite González 
2016: 1). Z kolei Ch. Elton, znany brytyjski zoolog, zdefiniował ekolo-
gię w 1927 roku jako „naukową historię naturalną” (Vite González 
2016: 4). Współcześnie ekologię zdefiniowano w następujący spo-
sób: „ekologia jest gałęzią biologii, która bada relacje między żywymi 
istotami, ich środowiskiem, rozmieszczeniem, obfitością i tym, jak te 
właściwości wpływają na interakcje między organizmami a środowi-
skiem, w którym żyją (siedliskiem) a także wpływ, jaki każda żywa 
istota ma na środowisko”. Z punktu widzenia niniejszych badań naj-
bardziej adekwatna będzie dziedzina tzw. ecología humana. Pojęcie 
ludzkiej ekologii odnosi się w tym przypadku do naukowego badania 
związków między ludźmi a środowiskiem, w tym warunków natural-
nych, interakcji oraz aspektów ekonomicznych, psychologicznych, 
społecznych i kulturowych (www.significados.com/ecologia/ 2018). 
Analizując zjawisko rozwoju gospodarki halal i islamu jako jednej  
z trzech najważniejszych religii świata, na początku należało zdefinio-
wać termin halal. Jest to arabskie słowo, ktore oznacza wszystko, co 
jest dozwolone w religii muzułmańskiej. Według Al-Qaradawiego1 
aktem może być: 1) „Halal” (legalne, dozwolone i zdrowe „Halalan 
tayeban”) termin, który odnosi się do wszystkiego, co jest dozwolone 
przez Boga, nie tylko żywność; 2) „Haram” (nielegalne, zabronione) 
wszystko, co Bóg wyraźnie zakazuje (Bolifa 2017: 177).

Turystyka halal a ekologia 

 Z terminem halal współcześnie nierozerwalnie związana jest tu-
rystyka. Biorąc pod uwagę powyższe rozważania definicyjne turystykę 
halal zdefiniowano jako „turystykę przyjazną muzułmanom” (Muslim 

1 Yusuf Al-Qaradawi – egipski teolog islamu, przewodniczący International 
Union of Muslim Scholars.

Friendly Tourism). Opisywało się ją jako rodzaj turystyki religijnej, któ-
ra jest zgodna z zaleceniami islamu. Analiza rynku halal wskazała, że 
liczba zwiedzających muzułmanów, podróżujących po całym świecie 
zgodnie z zasadami halal, może osiągnąć 180 milionów w roku 2020. 
W konsekwencji, nie tylko w państwach muzułmańskich, powsta-
ją tzw. hotele halal. Przykładem jest Hotel Alanda w andaluzyjskiej 
miejscowości Marbella na południu Hiszpanii czy Pino Nature Hotel 
w Sarajewie (Bośnia i Hercegowina). Przestrzeń w nich jest zorganizo-
wana tak, aby dać muzułmanom jak najlepsze warunki do celebracji 
salat – modlitwy. Ponadto do dyspozycji są osobne baseny dla ko-
biet i mężczyzn oraz oddzielne obszary plażowe. Podstawą jest brak 
alkoholu. Muslim Friendly Tourism obejmuje również linie lotnicze, 
lotniska, kosmetyki, odzież, farmaceutyki i usługi finansowe (Eddahar 
2016). Turystyka „halal” była i jest zgodna ze wszystkimi poleceniami 
świętej księgi – Koranu. Początek tego terminu zanotowano w 2001 
roku (Puchnarewicz 2008). Mimo niektórych zasad, które mogą być 
trudne do akceptacji dla nie-muzułmanów, rozwój turystyki halal ma 
pozytywny wpływ na gospodarkę i ekologię. Zauważono, że turyści  
z Bliskiego Wschodu to goście, którzy wydają najwięcej w hote-
lach np. na pobyt w Hiszpanii, w 2012 roku, +/- 145 euro dziennie. 
Dla porównania turyści z Japonii wydają 121 euro za pokój za noc,  
a podróżujący z Australii 119 euro (Eddahar 2016). Już w 2011 roku 
podczas ramadanu słynny hotel Sacher w Wiedniu (Austria), zapewnił 
specjalne udogodnienia dla muzułmanów na modlitwę, a także spe-
cjalne posiłki przed świtem (sahur) i zachodem słońca (iftar). Także 
inne miejsca, takie jak luksusowy Lord Milner w Londynie czy sieć 
hoteli Holiday Villa, zostały zaadaptowane poprzez zainstalowanie 
sygnalizacji, wskazujące kierunek modlitwy (qibla) w ich pokojach. 
Hotele te dodatkowo przeznaczają 2,5% swoich zysków netto na jał-
mużnę (zakat). Zainteresowanie turystyką halal wykracza poza kraje 
z większością muzułmańską. Odnosząc się do Hiszpanii, która jest 
najwyraźniejszym przykładem państwa o przeszłości muzułmańskiej, 
należy podkreślić, iż już w 2014 roku odwiedziło ją 2 miliony tury-
stów muzułmańskich. Ta liczba odwiedzających wzrasta, ponieważ 
dziedzictwo Andaluzji, doskonała infrastruktura turystyczna, bogata  
i różnorodna gastronomia oraz oferta kulturalna mają wszystkie 
aspekty niezbędne do rozwoju. W 2015 roku powstało Halal Interna-
tional Tourism, utworzone przez Halal Institute. Służy ono: 1) dostar-
czaniu informacji o istniejącej ofercie turystycznej halal w Hiszpanii; 
2) zapewnieniu hiszpańskim agentom turystycznym (firmom, insty-
tucjom itp.) niezbędnej wiedzy i środków ułatwiających korzystanie 
z możliwości biznesowych oferowanych przez turystykę halal; 3) roz-
wijaniu działalności komercyjnej, mającej na celu promocję turystyki 
halal w Hiszpanii i poza nią. Ma to pozytywny wpływ na gospodarkę 
Hiszpanii i miejsca w rankingu HDI oraz EPI, zwłaszcza w kontekście 
działań proekologicznych i dostępu do zasobów czystej wody.

 
Sytuacja w zakresie działań proekologicznych  

w krajach Maghrebu i Mashreku
 
Postawą dla analizy był Environmental Performance Index (skrót 

EPI – tzw. wskaźnik wydajności środowiskowej). Badania EPI są pro-
wadzone od 2002 roku przez ośrodki badawcze z uniwersytetów Yale 
i Columbia we współpracy ze Światowym Forum Gospodarczym. 
Wskaźnik EPI przedstawia efektywność 180 krajów z całego świata  
i ich działania podejmowane w zakresie ochrony środowiska natural-
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nego oraz obrazuje jego stan. EPI składa się z dwóch podstawowych 
elementów, pogrupowanych na pomniejsze kategorie. W rezultacie 
wyróżniamy: 1) zdrowie środowiskowe, czyli wpływ zanieczyszczenia 
środowiska na zdrowie człowieka, a w ramach tej kategorii deter-
minanty: jakość powietrza, woda i sanitariaty, metale ciężkie, wital-
ność/żywotność ekosystemu z determinantami,  bioróżnorodność  
i siedliska, lasy, łowiska, klimat i energia, zanieczyszczenie powietrza, 
zasoby wodne, rolnictwo. W konsekwencji EPI składa się w sumie  
z 24 subwskaźników wydajności w dziesięciu kategoriach dotyczą-
cych zdrowia środowiskowego i witalności ekosystemu (m.in. jako-
ści powietrza, metod oczyszczania ścieków, zasobów wody pitnej, 
udziału węgla w produkcji energii, przeżywalności dzieci do 5 roku 
życia). Wskaźniki te są podstawą do ustanowienia celów krajowej po-
lityki środowiskowej. W 2018 roku EPI zostało wyprodukowane przy 
wsparciu McCall MacBain Foundation i M. T. DeAngelisa. Za najbar-
dziej ekologiczne kraje uznano: Szwajcarię, Francję i Danię. Na końcu 
sklasyfikowano: Burundi, Bangladesz oraz Demokratyczną Republikę 
Konga. Pierwszym państwem muzułmańskim w rankingu był Katar, 
który sklasyfikowano na 32. miejscu, ze wskaźnikiem 67,80. Kraje 
Maghrebu zajęły odpowiednio: Maroko (m. 54, EPI – 63,47), Tunezja  
(m. 58, EPI – 62,35). Wśród państw Mashreku należy zwrócić uwagę 
na: Kuwejt (m. 61, EPI – 62,28), Jordanię (m. 62, EPI – 62,20), Egipt 
(m. 66, EPI – 62,21) oraz Liban (m. 67, EPI – 61,08).

Zależność między poziomem rozwoju gospodarczego 
a ekologią

 Lokaty w rankingu EPI jednoznacznie wskazują na dominację 
państw wysokorozwiniętych. Z tego punktu widzenia ważna była 
analiza Wskaźnika Rozwoju Społecznego (Human Develoment In-
dex – HDI2) oraz Wskaźnika Państw Upadłych (Fragile States Index 
– FSI3). Jak wynika z tabeli 1 wyraźnie większa jest zależność między 
rozwojem gospodarczym – wskaźnikiem HDI i ekologią. Szwajcaria, 
przodująca w rankingu EPI, zajmuje 2. miejsce w rankingu HDI. Re-
ligia ma w tym przypadku wpływ znikomy. Mimo że muzułmańskie 
źródła propagują symbiozę ze środowiskiem naturalnym, nie ma to 
bezpośredniego przełożenia na działania proekologiczne. Również 
tabela 2 obrazuje korelację między EPI i HDI. Najwyższa ona będzie 
w przypadku Kataru, a najniższa w Maroku.

Tabela 1. Podstawowe wskaźniki i wyznanie wybranych państw 

Państwo Hiszpania Indie Izrael Szwajcaria Tajlandia 
EPI 78,39 (12) 30,57 (177) 75,01 (19) 87,42 (1) 49,88 (121)
HDI 0,891 (26) 0,640 (130) 0,903 (22) 0,944 (2) 0,755 (83)
FSI 41,4 (149) 76,3 (72) 78,5 (67) 19,2 (176) 75,0 (77)

Wyznanie Katolicyzm Hinduizm Judaizm Katolicyzm 
Protestantyzm Buddyzm

Źródło: opracowanie własne. 
2 Wskaźnik Rozwoju Społecznego (Human Develoment Index - HDI) opisuje 
sytuację społeczno-ekonomiczną państw świata. Wprowadzony przez ONZ 
celem ułatwienia porównań. Od 1993 r. wykorzystywany w raportach UNDP 
(Program NZ ds. Rozwoju). W jego obliczaniu bierze się pod uwagę trzy ele-
menty: średnią długość życia, średnią liczbę lat edukacji, średni dochód na 
osobę. Wyróżniono przedziały: kraje o bardzo wysokim poziomie rozwoju 0,8-
1,0; wysokim 0,7-0,799; średnim 0,6-0,550; niskim dla wartości poniżej 0,550.
3 Wskaźnik Państw Upadłych (Fragile States Index-FSI), obejmuje dwanaście 
zmiennych dotyczących kondycji państwa, pogrupowanych w kategorie: 
wskaźniki spójności, ekonomiczne, polityczne i społeczne. Wyróżnia się 
państwa upadłe, zagrożone, stabilne i trwałe.

Tabela 2. Podstawowe wskaźniki wybranych państw muzułmańskich 
Państwo Algieria Egipt Jordania Katar Maroko Tunezja 

EPI 57,18 (88) 62,21 (66) 62,20 (62) 67,80 (32) 63,47 (54) 62,35 (58)

HDI 0,754 (85) 0,696 (115) 0,735 (95) 0,856 (37) 0,667 (123) 0,735 (95)

FSI 75,8 (73) 88,7 (36) 76,8 (70) 48,1 (140) 74,0 (83) 72,1 (92)

Źródło: opracowanie własne. 

Ekologia a źródła muzułmańskie
 
Kwestia ochrony środowiska jest obecna zarówno w tradycji, jak 

i świętych tekstach islamu. Uważa się, że muzułmanie tworzą jedną 
z najbardziej szanujących się kultur w stosunku do środowiska. Może 
to wynikać z kontekstu geograficznego, gdyż na półwyspie arabskim, 
w większości na obszarze pustynnym, panowały ekstremalne warunki 
życia. Mogło to mieć bezpośredni wpływ na szacunek dla wszelkich 
przejawów środowiska naturalnego. Stanowisko Proroka Mahometa 
jest jednoznaczne: wszystkie stworzenia to poddani Boży, a najdroż-
szym jest mu to stworzenie, które wyświadcza najwięcej dobra Bożym 
poddanym. Toteż nasze czyny „nie mają na celu jedynie dobra ga-
tunku ludzkiego, ale raczej mają przynosić korzyści wszystkim stwo-
rzeniom” (Pankiewicz 2017). O przywiązaniu do ochrony środowiska 
świadczą cytaty ze świętej księgi – Koranu: „I oto powiedział Pan do 
aniołów: 'Ja umieszczę na Ziemi namiestnika (khalifa)'. Oni powiedzie-
li: 'Czy Umieścisz na niej tego, kto będzie szerzył na niej zepsucie i bę-
dzie przelewał krew, kiedy my głosimy Twoją chwałę i głosimy Twoją 
świętość?' Powiedział: 'Zaprawdę, Ja wiem to czego wy nie wiecie!' 
I On nauczył Adama wszystkich imion, potem przedstawił wszystkie 
stworzenia aniołom mówiąc: 'Obwieście Mi ich imiona, jeśli jesteście 
prawdomówni!' Oni powiedzieli: 'Chwała Tobie! My nie mamy żad-
nej innej wiedzy poza tym czego nas nauczyłeś. Ty zaprawdę jesteś 
Wszechwiedzący, Mądry!' On powiedział: 'O Adamie! Obwieść im ich 
imiona!' A kiedy Adam im obwieścił ich imiona, powiedział Pan: 'Czyż 
wam nie powiedziałem? Ja znam to co skryte, w niebiosach i na ziemi, 
i Ja wiem co wy ujawniacie i co skrywacie.' A kiedy powiedzieliśmy do 
aniołów: 'Oddajcie pokłon Adamowi!' oni oddali pokłon, z wyjątkiem 
Iblisa. On odmówił, wbił się w pychę i znalazł się wśród niewiernych.” 
(Koran 2:30-34). Wersety Koranu obrazują również kwestię niszczenia 
przyrody „fasad” i relację religii względem tego zagadnienia. „Wśród 
ludzi jest taki, którego słowa o życiu na tym świecie zadziwiają cię; on 
bierze Boga za świadka na to co jest w jego sercu; a przecież on jest 
w sporze najbardziej uparty. Kiedy się odwróci, chodzi pośpiesznie 
po ziemi, by szerzyć na niej zepsucie i niszczyć zasiewy i bydło. A Bóg 
nie lubi zepsucia (fasad)” (Koran 2:204-205). Kolejne wersety Koranu 
poświęcone są relacjom człowieka z przyrodą: „Szatan kusi nas do-
brami tego życia. My natomiast musimy się starać, aby żyć w zgodzie  
z naszą prawdziwą naturą, naszą fitrą” (Koran 30:30). „Człowiek pod-
jął się pewnej odpowiedzialności, opieki nad naszą Ziemią, której inne 
stworzenia nie chciały podjąć” (Koran 33:72). 

W toku dalszej analizy Koranu należy zwrócić uwagę na nastę-
pujące fragmenty:
1) „Czy ty nie widzisz, że Bogu wybijają pokłony ci, którzy są w niebio-
sach, i ci, którzy są na Ziemi, i słońce, i księżyc, i gwiazdy, góry drzewa 
i zwierzęta, i wielu spośród ludzi? Ale dla wielu kara jest słuszna!” (Ko-
ran 22:18);
2) „Trawy i drzewa wybijają pokłony” (Koran 55:6);
3) „Czy nie widziałeś, iż Boga wysławiają ci, którzy co są w niebiosach  
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Podsumowanie

Po fragmentarycznej analizie Koranu można stwierdzić, że islam 
jest jedną z najbardziej proekologicznych religii. Niemniej wymierny 
efekt może mieć tylko ścisła korelacja wzrostu gospodarczego i działań 
proekologicznych. Mimo że ochrona środowiska jest halal, nie będzie 
ona priorytetem dla państw słaborozwiniętych, dotkniętych brakiem 
wód pitnych. Religia może dostarczać wzorów postępowania, ale nie 
jest wystarczającym nośnikiem dla proekologicznych ustaw rządzą-
cych w państwach muzułmańskich. Rozwój gospodarczy ma w tym 
przypadku największe znaczenie. Po wstępnej analizie problematyki 
potwierdzenie znajdują postawione hipotezy badawcze. Bezpośred-
ni wpływ na stopień zaangażowania w działania proekologiczne ma 
poziom rozwoju gospodarczego, wskaźniki takie jak PKB, a nie religia, 
która jedynie może być źródłem teorii i inspiracji dla twórców prawa 
i obywateli. Mimo zapisów w Koranie i ogólnego przekonania wśród 
muzułmanów, że działania proekologiczne są jednocześnie halal, 
nie ma to bezpośredniego przełożenia na praktyczne zastosowanie. 
Źródła niepowodzeń należy poszukiwać w niskim poziomie rozwoju 
gospodarczego oraz stosunkowo niskim poziomie skolaryzacji wśród 
społeczeństwa, zwłaszcza w krajach Maghrebu i Mashreku4. Relacje 
między rozwojem gospodarczym a działaniami proekologicznymi 
można określić jako dodatnio skorelowane. Mimo że ekologię moż-
na zaliczyć do halal, religia nie gwarantuje ochrony środowiska. Nie 
sposób muzułmańskiej społeczności nakazać prowadzenia aktywnych 
działań proekologicznych, jeżeli państwo nie jest w stanie zagwaran-
tować realizacji podstawowych potrzeb takich jak dostęp do opieki 
zdrowotnej czy edukacji. Rozpatrując perspektywy na przyszłość na-
leży zwrócić uwagę na rosnącą liczbę muzułmanów na świecie. Dla 
krajów europejskich oraz wyżej rozwiniętych państw Zatoki Perskiej 
rozwój gospodarczy może skutkować wzrostem troski o środowisko  
i rozwojem turystyki halal, której wpływ jest dodatni. Z drugiej strony 
biedniejsze kraje Maghrebu i Mashreku wciąż będą zmagać się z nie-
doborem wody pitnej i postępującą deforestacją.
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i na Ziemi, i ptaki z rozpostartymi skrzydłami? Każdy wie, jak się mo-
dlić i wysławiać Boga. Bóg wie dobrze co oni czynią” (Koran 24:41);
4) „Bóg zesłał z nieba wodę i ożywił przez nią ziemię po jej śmierci. 
Zaprawdę, w tym jest znak dla ludzi, którzy słuchają! Zaprawdę macie 
pouczający przykład w waszych trzodach! My Poimy was tym, co jest 
w ich wnętrznościach, między pokarmem strawionym a krwią – mle-
kiem czystym przyjemnym dla pijących... I objawił twój Pan pszczołom: 
'Wybierajcie sobie wasze mieszkania w górach, w drzewach i w tym 
co ludzie budują; następnie jedzcie ze wszystkich owoców i chodźcie 
pokornie drogami swego Pana!' Z wnętrzności ich wychodzi napój róż-
nego koloru, w którym ludzie znajdują uzdrowienie. Zaprawdę w tym 
jest znak dla ludzi, którzy się zastanawiają!” (Koran 16:65-69);
5) „Wyznawca Allaha otrzymał ścisłe wytyczne dotyczące troski o pla-
netę. Allah jest Stworzycielem (al-Khaliq), Twórcą (al-Bari’) i Kształ-
tującym (al-Musałłir)” (Koran 59:24). Allah jest Właścicielem natury 
(Koran, 25:2, 20:6). Człowiek jest jej zarządcą, któremu ziemia i życie 
zostało wypożyczone;
6) „O ludu mój! Życie na tym świecie jest przemijającym używaniem; 
a życie ostateczne zaprawdę jest siedzibą stałości!” (Koran 40:39). 
„Gdy spostrzeżemy, że zostaniemy osądzeni za nasze postępowanie, 
natura także zostanie objęta islamską etyką. Allah stworzył przyrodę 
jako poddaną nam” (Koran 45:12-13), „ale człowiek odpowiada nie-
wdzięcznym i niewłaściwym postępowaniem (dhulm)”; 
7) „Bóg jest Tym, który stworzył niebiosa i ziemię, i spuścił z nieba 
wodę; i wyprowadził dzięki niej owce jako zaopatrzenie dla was. On 
podporządkował wam okręty, aby pływały po morzu na Jego rozkaz. 
On podporządkował wam rzeki. On podporządkował wam słońce  
i księżyc, które nieustannie dążą swoim kursem, a także noc i dzień. On 
dał wam wszystko, o co prosiliście. Jeślibyście chcieli zliczyć dobrodziej-
stwa Boga, to zliczyć ich nie zdołacie. Zaprawdę człowiek jest bardzo 
niesprawiedliwy i niewdzięczny!” (Koran 14:32-34);
8) „A kiedy On ich wyratuje, oto oni znowu szerzą zepsucie na ziemi, 
bez żadnego prawa. 'O ludzie! Wasza nieprawość spadnie tylko na was 
samych. To jest tylko krótkie używanie życia na tym świecie, bo do nas 
powrócicie, a wtedy My wam obwieścimy to co czyniliście'. 'Życie tego 
świata jest podobne do wody, którą Spuściliśmy z nieba: miesza się  
z nią roślinność ziemi, którą żywią się ludzie i zwierzęta. A kiedy ziemia 
nabrała swojej ozdoby i upiększyła się, a jej mieszkańcy myślą, że nią 
władają, dochodzi do niej Nasz rozkaz, nocą lub dniem, i My czynimy 
ją polem zżętym, jak gdyby wczoraj nie była kwitnąca. W ten sposób 
Wyjaśniamy znaki ludziom, którzy się zastanawiają” (Koran 10:23-24).

Dziedzictwo islamskie nierozerwalnie związane jest ze środowi-
skiem i wynika z nalegania Koranu na troskę o otaczającą nas rzeczy-
wistość. Turecki profesor I. Özdemir skupiał się na Koranie, w celu 
ukazania obowiązku każdego muzułmanina, aby chronił świat przy-
rody, którego jest częścią. Zwracał również uwagę na kluczową rolę 
tradycji duchowych, które miały wpływać na ochronę środowiska.  
W trakcie lektury możemy przeczytać: „Koran, z naciskiem na me-
tafizyczny wymiar natury, zastąpił koncepcję pogańskich Arabów 
nowym i płodnym zrozumieniem. Zaskakujące jest postrzeganie po-
dobieństwa pomiędzy tą wizją natury jako czegoś nieistotnego, bez 
znaczenia i celu, a ideami, które powstały wiele wieków później w tak 
zwanej naukowej wizji współczesnej epoki. Dlatego dzisiaj Koran jest 
równie przygotowany do obalenia materialistycznej koncepcji natury 
i zapewnia bardziej całościową i kompleksową wizję, zdolną do roz-
wijania etyki środowiskowej” (Özdemir 2012).
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Ogród źródłem filozoficznej refleksji epikurejskiej  
w „Sofijówce” Stanisława Trembeckiego

The garden as source of philosophical epicurean reflection 
in Stanisław Trembecki’s Sofijówka

The main purpose of the paper is an attempt of explanation 
why Potockis’s garden inspired in Trembecki the connotations to ep-
icurean philosophy. The paper purpose realization is possible thanks 
to juxtaposition of selected fragments of Sofijówka with Epicurus’ 
philosophy. The paper was divided into four parts. In the first one the 
history of Potocki’s garden was presented. In the second one the gar-
den general vision was presented. In the third part Trembecki’s poem 
was characterized. In the last one selected fragments of Sofijówka 
in the aspect of Epicurus’s philosophy were analyzed. On the basis 
of the analysis it should be claimed that there is no direct allusion in 
analyzed fragments which could help in solving the research prob-
lem. On the basis of indirect dates it could be claimed that cosmo-
logical elements of Epicurus’s philosophy are coherently implanted 
on the background of nature where Trembecki was. Ethical issues are 
not so coherently implanted.

Keywords: Stanisław Trembecki, Sofijówka, garden, epicureism, 
philosophy.

Celem artykułu jest próba wytłumaczenia, dlaczego ogród 
Potockich wzbudził w Trembeckim skojarzenia właśnie z filozofią 
epikurejską. Realizacja celu pracy jest możliwa dzięki zestawieniu 
wybranych fragmentów Sofijówki z głoszoną przez Epikura nauką. 
Artykuł został podzielony na cztery części. W pierwszej przybliżono 
rys historyczny założonego przez ród Potockich ogrodu. W kolejnej 
– ogólną wizję ogrodu. Następnie scharakteryzowano sam utwór 
Trembeckiego, by w ostatniej części przeanalizować wybrane frag-
menty Sofijówki pod kątem głoszonej przez zwolenników Epikura 
nauki. W świetle przeprowadzonych analiz można stwierdzić brak  
w analizowanych fragmentach bezpośrednich aluzji, które mogłyby 
pomóc w odpowiedzi na postawiony problem badawczy. Opierając 
się na danych pośrednich, można zauważyć, że kosmologiczne ele-
menty doktryny epikurejskiej przywoływane przez Trembeckiego są 
dobrze osadzone na tle przyrody, z którą poeta zetknął się w ogrodzie 
Potockich. Tak mocne skojarzenia nie są już możliwe do wykazania  
w odniesieniu do zagadnień etycznych.

Słowa kluczowe: Stanisław Trembecki, Sofijówka, ogród, epikure-
izm, filozofia.

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy.
Źródło finansowania badań i artykułu: środki własne Autora.
Cytowanie: Mielnik D., (2018) Ogród źródłem filozoficznej refleksji epikurejskiej w „Sofijówce” Stanisława Trembeckiego, „Rynek-Społeczeństwo-Kultura” nr 4 
(30)/2018, s. 17-23, https://kwartalnikrsk.pl/Artykuły/RSK-4-2018/RSK-4-2018-Milenik-Ogrod-zrodlem-filozoficznej-refleksji.pdf
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Wielu osobom chyba jeden z najbardziej znanych utworów Sta-
nisława Trembeckiego zatytułowany Sofijówka kojarzy się przede 
wszystkim z przyrodniczym opisem ogrodu założonego przez Szczę-
snego Potockiego. Chociaż jest to skojarzenie jak najbardziej po-
prawne, to jednak warto mieć świadomość tego, że w przywołanym 
utworze przedstawiciela polskiego oświecenia problematyka ściśle 
„przyrodnicza” nie jest jedyną kwestią podniesioną w ramach fabu-
ły poematu. Obok opisów przyrody i poszczególnych komponentów 
stanowiących ogród Szczęsnego Potockiego znajdują się również 
ustępy poświęcone innej tematyce. Jedną z nich jest problematyka 
ściśle filozoficzna, związana w tym konkretnym przypadku z filozofią 
zapoczątkowaną przez starożytnego filozofa Epikura. Jest rzeczą zasta-
nawiającą i intrygującą, że Trembecki zdecydował się na bezpośrednie 
przytoczenie filozoficznej doktryny właśnie epikurejczyków. W tym 
kontekście w sposób naturalny pojawić się może pytanie, dlaczego 
tak się stało i czy to widok ogrodu zainspirował go właśnie do skło-
nienia się w stronę nauki epikurejskiej. Celem niniejszego opracowa-
nia będzie próba wyjaśnienia, dlaczego Trembecki zdecydował się na 
uwiecznienie w Sofijówce właśnie filozofii epikurejskiej w kontekście 
faktu, że źródłem jego inspiracji był ogród założony przez Szczęsne-
go Potockiego. Realizacja celu pracy będzie możliwa dzięki analizie 
kluczowego passusu z poematu polskiego poety oraz zestawienie go  

z elementami doktryny głoszonej przez Epikura. Opracowanie zo-
stanie ustrukturyzowane w czterech głównych częściach. Najpierw 
zostaną przybliżone dzieje założonego przez Szczęsnego Potockiego 
ogrodu. W dalszej kolejności badania skupią się wokół prezentacji 
generalnej wizji ogrodu oraz jego zewnętrznego wyglądu. Jest to  
o tyle ważne, że to właśnie ten element został następnie przełożony 
do treści napisanego przez Trembeckiego utworu. Na następnym eta-
pie analiz zostanie przybliżony sam utwór polskiego poety oraz zosta-
ną wskazane jego charakterystyczne cechy. Ostatnim etapem badań 
będzie analiza wybranych fragmentów utworu pod kątem obecnych  
w niej elementów doktryny epikurejskiej.

Rys historyczny ogrodu Potockich

Decyzja o zagospodarowaniu terenów i uczynieniu z nich parku 
została podjęta przez Stanisława Szczęsnego Potockiego, postać bar-
dzo kontrowersyjną, która niechlubnie wpisała się w historię narodu 
polskiego jako zdrajca narodowy i człowiek niskiej reputacji moral-
nej1. Dodatkowej pikanterii okolicznościom ufundowania i zasadze-
nia Zofiówki towarzyszy niezbyt chwalebna historia kobiety, na cześć 
której wzniesiono obiekt, a zatem Zofii Wittowej, znanej kochanki 
wielu mężczyzn, w tym również królów (Bukowiec 2009: 195; Na-

1 Szczęsny Potocki był marszałkiem konfederacji targowickiej.
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wrocka 2008: 224). Początki budowy parku przypadają na rok 1795 
(Wightman 2016: 202). Właśnie wtedy rozpoczęto prace nad realiza-
cją koncepcji Szczęsnego Potockiego. Organizacja i zabudowa parku 
ciągnęły się przez długie lata nawet po śmierci jego fundatora, a nad 
jej ukończeniem w czasie największego natężenia robót pracowało 
nawet około 800 ludzi (Rudaś-Grodzka 2005: 144). W maju 1802 roku 
w dzień urodzin Zofii Wittowej park został jej uroczyście przekazany 
i nazwany na cześć jej imienia Zofiówką, aczkolwiek prace nad ogro-
dem ciągle jeszcze trwały. Szacuje się, że inwestycja kosztowała Szczę-
snego Potockiego około 15–20 milionów ówczesnych złotych (Molen-
da 2008: 238; Rudaś-Grodzka 2005: 144). Przy przełożeniu tej kwoty 
na współczesne realia gospodarczo-finansowe otrzymano by sumę 
znacząco przekraczającą wartość miliarda złotych. Ogród pozostawał 
w rękach Potockich do 1832 roku. Po śmierci Zofii w 1822 roku (Jan-
kowski 1925: XXI) spadkobiercą ogrodu został Aleksander Potocki, syn 
Szczęsnego Potockiego, znany ze swej antyrosyjskiej postawy2. Szcze-
gólnie jednak podpadł władzom rosyjskim w momencie, gdy przyłą-
czył się do powstania listopadowego w 1831 roku. Właśnie wtedy, po 
powstaniu listopadowym, obiekt został skonfiskowany przez państwo 
rosyjskie i przeszedł w ręce cara Mikołaja I, który zdecydował się na 
podarowanie ogrodu swej żonie Aleksandrze (Montalk 2006: 236). 
Właśnie wtedy w obrębie parku dokonano dość istotnych modyfikacji, 
które w praktyce odchodziły od pierwotnych założeń Potockiego opie-
rających się na ukazaniu naturalnego stanu ogrodu (np. wybudowano 
kilka pawilonów). W 1859 roku obiekt został przekazany przez cara 
Głównej Szkole Sadownictwa Rosji. Podczas II wojny światowej park 
został zniszczony wskutek prowadzonych na terenach Ukrainy działań 
militarnych, a po zakończeniu wojny podjęto udane prace restauracyj-
ne. Po ich realizacji przekazano park Akademii Nauk ZSRR. Szczególnie 
bolesna była zima w roku 1979, kiedy to wskutek dużych amplitud 
temperatur oraz nagłych zmian klimatycznych wymarzło wiele eg-
zotycznych drzew oraz wyginęło część gatunków zwierząt. Jakiś czas 
później ponownie zdecydowano się na podjęcie prac renowacyjnych, 
których celem tym razem było przywrócenie parkowi wyglądu z cza-
sów, kiedy jego właścicielami byli Potoccy.

Ogród Potockiego od strony materialnej

Jak zwraca uwagę Tomasz Chachulski w swoim artykule, po-
dejmując tematykę związaną z Sofijówką, warto mieć świadomość, 
że utwór ten funkcjonuje tak naprawdę w trzech zasadniczych wy-
miarach (Chachulski 2016: 335). Po pierwsze, pod tym terminem 
można rozumieć konkretny utwór literacki (od strony gatunkowej 
poemat), którego autorem jest Stanisław Trembecki, a który powstał  
w ściśle określonych warunkach historycznych. W tym rozumieniu „so-
fijówka” jest po prostu dziełem literackim. Po drugie, tym terminem 
można określać ustalony materialny kształt ogrodu, będący wyrazem 
zamierzonego zamysłu kompozycyjnego. Po trzecie wreszcie, pod ter-
minem „sofijówka” można wiedzieć wyraz zbierający w sobie obraz 
urody określonej krainy geograficznej, a także wyraz miłości polskiego 
szlachcica do Greczynki. W tym rozumieniu „sofiówka” jest pewną 
formą legendy. Ze względu na cel postawiony we wstępie artykułu  
w tej pracy szczególnie istotne jest to pierwsze rozumienie. Ponieważ 
jednak utwór powstał na konkretne zamówienie, a autor, podejmu-

2 Zewnętrznym wyrazem tej postawy było umieszczenie w ogrodzie dwóch 
pomników: Tadeusza Kościuszki oraz Józefa Poniatowskiego.

jąc próbę realizacji prośby Szczęsnego Potockiego, tworzył swój utwór  
w oparciu o konkretnie istniejący obiekt, warto mieć świadomość 
tego, co miał przed oczami Stanisław Trembecki, kiedy pisał ten po-
emat. Z tego też powodu w tej części pracy będzie miała miejsce pró-
ba pobieżnego przybliżenia wyglądu opisywanego przez przedstawi-
ciela polskiego oświecenia ogrodu.

Park został zaprojektowany w stylu romantycznym na powierzch-
ni liczącej około 160 hektarów. Było to zatem bardzo duże i kosztowne 
przedsięwzięcie, na które jednak Szczęsnego Potockiego jako przed-
stawiciela jednego z najbogatszych rodów magnackich było stać. 
Chociaż ogród można uznać za mieszankę różnych stylów architek-
tonicznych, to jednak znawcy zwracają uwagę na to, że dominował 
w nim przede wszystkim model angielski (Rudaś-Grodzka 2005: 147). 
Inicjatywa budowy tak dużego ogrodu pod wieloma względami nie 
była łatwa. Żeby zrealizować zamierzony projekt, należało odpowied-
nio przygotować w tym celu teren, co wiązało się z koniecznością 
przeniesienia dużych mas ziemskich oraz masywów skalnych. Sto-
sunkowo niewielka ilość wody na gospodarowanym terenie również 
utrudniała pełną realizację projektu, który zakładał obecność licznych 
kaskad czy wodospadów. Zapewnienie odpowiedniego funkcjonowa-
nia przestrzeni akwalnych musiało pociągnąć za sobą odpowiednie 
zagospodarowanie obecnej tam wody oraz stworzenie stosownych 
sztucznych zbiorników, które byłyby w stanie odpowiednio regulować 
poziom wody na wyznaczonych przestrzeniach. W celu stworzenia od-
powiednich wyżłobień skalnych, stromego zbocza oraz malowniczych 
tras widokowych projektanci musieli posługiwać się dużą ilością ma-
teriałów wybuchowych, żeby należycie przygotować teren pod dalszą 
obróbkę. Obiekt zaprojektowany został tak, by ogród w sposób wyraź-
ny był możliwy do jednoznacznego wyodrębnienia od przestrzeni nie-
wchodzącej w jego skład. Drogi poprowadzone zostały w taki sposób, 
że wydają się sprawiać wrażenie nieuporządkowania i, co więcej, są 
pozbawione swojego zwieńczenia w postaci jednego miejsca, do któ-
rego by prowadziły. W tym kluczu wydaje się, że park miał powodo-
wać wrażenie rozbudowanego labiryntu (Chachulski 2016: 337-338). 
Na terenie ogrodu znajdowało się ponad sześćdziesiąt różnego ro-
dzaju kompozycji architektonicznych, w tym obeliski, mostki, altanki,  
a także pomniki starożytnych pisarzy i postaci legendarnych (Platona, 
Arystotelesa, Homera, Orfeusza, Odyseusza, Wenery, Merkurego), 
jak i wizerunki zwierząt (orła, węża) (Chachulski 2016: 336). Żeby roz-
wiązać wspomniany powyżej problem związany z ograniczoną ilością 
obecnej na gospodarowanym terenie wody przy jednoczesnej reali-
zacji zamierzonego projektu, zdecydowano się na wykopanie dwóch 
wielkich stanów połączonych rzeką Kamionką. Pod powierzchnią 
ziemi łączność obydwu zbiorników wodnych była zapewniona przez 
ponad 200-metrowy kanał. Na jednym ze stawów utworzono sztucz-
ną wyspę, na której umieszczono wodotrysk (tzw. fontanna Żmija). 
Zatroszczono się również o to, by do tego stawu wpadał wodospad, 
którego wysokość przekraczała dwadzieścia metrów. Przedstawiając 
generalne założenia i zamysły konstrukcyjne ogrodu, warto zwrócić 
uwagę na jego faunę oraz florę. Szczęsny Potocki postarał się o to, 
żeby w obiekcie znalazło się wiele różnych gatunków roślin i zwierząt 
nie tylko z najbliższych okolic, ale również z różnych części globu. Ro-
ślinność została sprowadzona do parku przede wszystkim z terenów 
Turcji i Egiptu, ptactwo natomiast przetransportowano głównie z odle-
głej Ameryki. Szacuje się, że w parku zasadzono łącznie ponad pięćset 
różnych gatunków drzew z całego świata.
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Ogród 
w literackim ujęciu Stanisława Trembeckiego

Szczęsny Potocki wychodził z założenia, że tak wspaniała inicja-
tywa, jaką było ufundowanie parku, musi zostać w należyty sposób 
uczczona również na poziomie literackim. Właśnie dlatego polski 
magnat zdecydował się na zwrócenie się do ówczesnego polskiego 
przedstawiciela oświecenia, Stanisława Trembeckiego, aby ten napisał 
utwór, który gloryfikowałby założony przez Potockiego ogród3. Trem-
becki przyjął propozycję i w ten sposób powstała Sofijówka, polskie 
dzieło uważane za reprezentanta poematu opisowego4. Chociaż ca-
łość utworu ukazała się w roku 1806, to jednak jego fragmenty opu-
blikowane zostały już nieco wcześniej, mianowicie w 1804 roku na 
łamach „Tygodnika Wileńskiego” (Zając 2015: 509)5. Sam utwór, jak  
i jego autor, byli odbierani ambiwalentnie. Z jednej strony Trembec-
kiego oceniano negatywnie. Zarzucano mu brak postawy patriotycz-
nej oraz słabe życie moralne6. Z drugiej jednak strony Trembecki 
znalazł poparcie u wielu znanych pisarzy, w tym również u jednego  
z największych przedstawicieli polskiego romantyzmu, Adama Mickie-
wicza. Polski wieszcz nie ukrywał swojego zachwytu wobec Sofijówki, 
którą uważał za arcydzieło poematu opisowego, a samego Trembec-
kiego, jak sam przyznawał, bardzo cenił i szanował (Majewska 2013: 
47; Filip 2013: 151). W świetle tego, co zostało powiedziane do tej 
pory, można stwierdzić, że Sofijówka została napisana dla realizacji 
dwóch zasadniczych celów. Pierwszym z nich było wychwalenie wiel-
kości rodu Potockich jako przedstawicieli jednego z najbogatszych 
rodów polskich w tamtych czasach. Nie ulega wątpliwości, że na bu-
dowę tak potężnego obiektu Szczęsny Potocki potrzebował niewiary-
godnych na tamte czasy nakładów finansowych. Poemat miał zatem 
w sposób należyty ukazywać jego majątek oraz wielkość rodu. Drugim 
celem napisania Sofijówki było należyte oddanie honorów żonie ma-
gnata, a więc Greczynce Zofii jako właściwemu beneficjentowi podję-
tej przez Szczęsnego Potockiego inicjatywy (Ożóg 2013: 143; Myszka 
2013: 177). Przy tej okazji warto zwrócić uwagę na chwyt, jaki zasto-
sował Trembecki w celu odpowiedniego wykreowania wizerunku jego 
protektora i zleceniodawcy. Jak już nadmieniono na wcześniejszym 
etapie analiz, Szczęsny Potocki niezbyt chlubnie zapisał się w pamięci 
jemu współczesnych ze względu na jego powiązania z konfederacją 
targowicką, przez co był oskarżany o zdradę ojczyzny. Zarzut ten był 
na tyle powszechny, że Trembecki w sprytny sposób musiał ominąć 
te niewygodne epizody z życia Potockiego, które nie przysparzały mu 
sławy, a kładły ujmę na honorze. Poeta wybrnął z tej trudnej sytuacji 
w podwójny sposób. Z jednej strony przedstawił on te zalety swego 

3 Zgodnie z pogłoskami Trembecki za napisanie tego utworu miał zarobić 2 
tys. czerwonych złotych. Zob. (Jankowski 1925: XXVIII-XXIX).
4 Jak jednak zauważają niektórzy badacze, to przyporządkowanie nie jest być 
może do końca prawidłowe, ponieważ w utworze wbrew oczekiwaniom jest 
stosunkowo niewiele opisów. Zob. (Grzeszczuk 2013: 130). Mimo wszystko, 
idąc za tradycyjnym sposobem określania tego utworu, w niniejszej pracy 
również korzysta się z tego określenia.
5 A zatem kiedy Trembecki przystąpił do pracy nad swym utworem, ogród 
nie był jeszcze w całości wykończony. Nie zmienia to tego, że już wtedy mógł 
olśniewać swoim splendorem. Trembecki w chwili pisania utworu miał oko-
ło 70 lat, był zatem podeszłym w latach pisarzem.
6 Jak już nadmieniono na wcześniejszym etapie analiz, Szczęsny Potocki był 
zdrajcą narodowym. W konsekwencji zatem ci, którzy z nim trzymali (w tym 
przypadku Trembecki), mogli być odbierani jako osoby podzielające jego 
poglądy. Co więcej, Trembecki w Sofijówce wychwalał carycę Katarzynę, co 
dodatkowo mogło wpłynąć na negatywny odbiór jego utworu oraz jego sa-
mego. Zob. (Rudaś-Grodzka 2005: 150).

mecenasa, które nie odbiegały od prawdy. A zatem Trembecki sła-
wił Potockiego jako dobrego męża, ojca oraz gospodarza. Z drugiej 
jednak strony poeta zostawił sobie swoistego rodzaju „furtkę”, po-
zostawiając ostateczną ocenę Potockiego przyszłym pokoleniom7. 
Elementów panegirycznych jest zresztą w utworze więcej. Trembecki 
bowiem, oprócz pochwał kierowanych względem swego protektora  
i jego żony, wychwala również carycę Katarzynę i cara Aleksandra, czyli 
osoby odpowiedzialne w sposób bezpośredni za upadek państwa pol-
skiego. Z perspektywy narracji utworu ci monarchowie przedstawieni 
zostali jako władcy oświeceniowi, którzy przyczynili się do wzrostu 
potęgi Ukrainy oraz włączyli ją w krąg europejskiej kultury przez za-
prowadzone w niej reformy (Kułakowska 2013: 173).

Charakterystyczne dla dzieła Stanisława Trembeckiego jest to, że 
w Sofijówce słów bądź wyrażeń, które zostały użyte do bezpośredniej 
deskrypcji opisywanego ogrodu, czemu przecież utwór jest poświę-
cony, jest stosunkowo niewiele. Dla przykładu w dziele ani razu nie 
pojawia się przymiotnik „zielony”, a rzeczownikowa forma tego sło-
wa występuje jedynie dwa razy. Jak zauważył Krzysztof Mrowcewicz,  
w tym poemacie barw paradoksalnie jest stosunkowo niewiele,  
a w każdym razie nie zostały one zbyt często wyrażone przez bezpo-
średnie przywołanie ich w utworze, epitetów odwołujących się do 
malarskich wyobraźni natomiast jest stosunkowo niewiele (Mrowce-
wicz 2016: 347). Jak ustalili niektórzy badacze, łączna ilość faktycznych 
opisów nie przekracza 20% utworu8. W oparciu o te spostrzeżenia nie 
można jednak stwierdzić, że ogród założony przez Szczęsnego Potoc-
kiego nie jest obecny w utworze Trembeckiego. Polski pisarz, rezygnu-
jąc z prostego naśladowania rzeczywistości realnie istniejącej w swo-
im dziele literackim, nie zrezygnował z jego opisu. Ogród obecny jest 
utworze raczej przez pośrednictwo słów, a nie obrazów, które dane 
słowa ze sobą niosą. To nie zmysły mają pomóc czytelnikowi w zoba-
czeniu kreślonego przez poetę ogrodu, ale rola ta przypadła intelekto-
wi (Mrowcewicz 2016: 348). Ważnym zabiegiem literackim wprowa-
dzającym do utworu obok elementów (choć w ograniczonym zakresie, 
to jednak obecnych) wizualnych są również komponenty oddziałujące 
na zmysł słuchu. Jak zauważyli niektórzy autorzy, Sofijówka została 
przez poetę dopracowana pod względem fonicznym. Z jednej strony 
za dobrą stronę foniczną odpowiada regularny trzynastozgłoskowiec 
rymowany w sposób parzysty z wykorzystaniem rymów żeńskich,  
z drugiej zaś konkretne fonetyczne figury stylistyczne, takie jak np. in-
strumentacje głosowe, aliteracje, onomatopeje, anafory, poliptotony 
czy homoiteleutony. Zasadniczym celem zastosowania tych figur styli-
stycznych jest zbudowanie wrażenia spokoju i harmonii, które panują 
w opisywanym ogrodzie. Fonetyczne środki stylistyczne nie zostały 
zatem użyte dla samej sztuki, ale służą ściśle określonemu celowi, 
który poeta chciał osiągnąć. Utwór Stanisława Trembeckiego poprze-
dzony został mottem zaczerpniętym z Wergiliuszowej Eneidy (Forsa 
et haec olim meminisse iuvabit – ‘i to będziemy wspominali błogo’). 
Warto zauważyć, że pod względem doboru motta polski poeta nie 
był zbyt oryginalny, ponieważ właśnie ten cytat z dzieła Wergiliusza 
chętnie był wykorzystywany przez oświeceniowych pisarzy, zarówno 
zagranicznych, jak i polskich, właśnie w formie motta do jakiegoś dzie-
ła (Rot-Buga 2016: 360-361). Z samej treści przytoczonego fragmentu 
7 „I co dla swego kraju, co czynił dla ziomków, / na osobnej to karcie damy 
dla potomków”.
8 Zdaniem Kostkiewiczowej jest to 84 na 526 wersetów, czyli dokładnie 16% 
objętości tekstu. Zob. (Rybicka 2013: 149). O florze jest zaledwie 19 werse-
tów. Zob. (Patro-Kucab 2013: 65). 
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łanie zasług Szczęsnego Potockiego, z drugiej zaś przez zarysowanie 
epizodu o Kupidynie i Potockim. Dopiero po prezentacji okoliczności 
powstania ogrodu następuje „właściwa” część Sofijówki, a więc opis 
ogrodu. Deskrypcja przerywana jest różnymi wstawkami, w których 
Trembecki wyraża swoje refleksje dotyczące jakiegoś tematu. Dla 
przykładu w jednej części umieszcza on urywek związany z epizodem 
o Peleusie i Tetydzie czy fragment poświęcony alkoholowi (Jankowski 
1925: XXVII). Utwór, jak już nadmieniono, nie stroni również od ele-
mentów panegirycznych. Obok wymienionej już wcześniej pochwały 
założyciela ogrodu, Szczęsnego Potockiego, utwór wymienia również 
zasługi cara rosyjskiego11. W dalszej kolejności można zwrócić uwagę 
na elementy o charakterze ściśle filozoficznym. Tak więc Sofijówka 
wspomina o epizodzie z mędrcami z Dniestru i Dniepru, o epizodzie 
związanym ze szkołą ateńską oraz filozoficzną debatą na tematy ko-
smologiczne i etyczne. Tę część utworu kończy mitologiczne opowia-
danie o pochodzeniu człowieka (Jankowski 1925: XXVII). Ostatnia 
część poematu została zamknięta pochwałą Zofii, głównego benefi-
cjenta ogrodu. Z perspektywy cech literackich Sofijówka posiada spo-
ro elementów lirycznych, epicznych oraz dydaktycznych, przy czym  
w kontekście postawionego we wstępie artykułu celu badawczego naj-
istotniejszy wydaje się element dydaktyczny. To właśnie do elementu 
dydaktycznego bowiem zaliczane są podejmowane przez poetę tema-
ty filozoficzne. Elementów dydaktycznych badacze wyróżniają cztery 
ustępy (Jankowski 1925: XXXII): refleksja w zakresie napojów alkoho-
lowych, kosmologii, etyki epikurejskiej oraz pochodzenia człowieka. 
Warto zwrócić uwagę na to, że w dwóch przypadkach Trembecki wy-
raża swoją opinię do podejmowanych zagadnień, w dwóch przypad-
kach zaś decyduje się milczeć. Swój stosunek formułuje w odniesieniu 
do problematyki napojów alkoholowych i pochodzenia człowieka,  
w kwestiach kosmologicznych i etycznych natomiast zachowuje bier-
ność (Jankowski 1925: XXXII).

Elementy filozofii epikurejskiej

Szkołą filozoficzną, którą Trembecki wymienia w swoim utworze 
bezpośrednio z nazwy, jest ta zapoczątkowana przez greckiego filozofa 
Epikura, zwana potocznie od imienia jej założyciela epikureizmem. 
Elementem wprowadzającym do utworu filozoficzną doktrynę Epi-
kura w sposób bezpośredni jest uwaga poety, że Szczęsny Potocki jest 
wielkim miłośnikiem sztuki, kultury oraz prawdy. Wzmianka o umi-
łowaniu przez polskiego magnata prawdy jest dosyć istotna z dwóch 
zwłaszcza powodów. Po pierwsze, uzasadnia ona wprowadzenie do 
narracji płaszczyzny filozoficznej, ponieważ to właśnie filozofowie 
uważani byli za tych, którzy szukają prawdy rzeczy przez prowadzony 
namysł i dysputy filozoficzne. Po drugie zaś ta wzmianka może stano-
wić delikatną aluzję ze strony poety co do tego, która filozofia „jest 
prawdziwa”. Skoro bowiem Szczęsny Potocki miłuje prawdę, ta prze-
kazywana jest przez filozofię, a zaprezentowana w utworze jest myśl 
epikurejska, to może to stanowić wyraz przekonania Trembeckiego, 
że to właśnie ten nurt filozoficzny jest najbardziej wartościowy. Jed-
nocześnie jednak poeta podkreśla otwartość swego protektora przez 
stwierdzenie, że Potocki nie zamknął murów szkoły tylko dla przedsta-

11 Istnieją wśród badaczy pewne rozbieżności w zakresie identyfikacji tego 
cara. W chwili pisania utworu carem rosyjskim był Aleksander I, niemniej 
wydaje się, że Trembeckiemu chodziło raczej o Pawła I. Za takim rozwiąza-
niem przemawia opis działań carskich wymienionych w utworze.

Eneidy odbiorca utworu Trembeckiego mógłby wnosić, że poemat bę-
dzie rodził same pozytywne skojarzenia i faktycznie będzie przenosił 
czytelnika we wspomnianą błogość. To pierwsze skojarzenie należy 
jednak skonfrontować z okolicznościami, w których Wergiliusz włożył 
w usta swojego bohatera właśnie takie słowa. Z kontekstu bliższego 
wynika, że Eneasz przy pomocy tej frazy chciał pocieszyć i podnieść 
na duchu swoich towarzyszy po dramatycznej przygodzie na morzu, 
kiedy to podczas burzy morskiej z wielkim trudem udało się bohate-
rom ocalić życie. Owe błogie wspominanie minionych wydarzeń miało 
dotyczyć odległej przyszłości, kiedy to przeżyte niedawno wydarzenia 
staną się już jedynie wspomnieniem (Rot-Buga 2016: 361).

Sofijówka w sensie ścisłym nie jest jedynie utworem opisującym 
przyrodę. Jak zauważają badacze, Trembecki w sprytny sposób wplótł 
w treść poematu własną filozofię życia, którą w tym przypadku były 
poglądy hedonistyczne. W sensie ścisłym zatem, chociaż Sofijówka 
jest poematem opisowym, to jednak czytelnik może w niej znaleźć 
sporo materiału stricte filozoficznego, przez co w pewnym sensie 
utwór ten można uznać (oczywiście przy odpowiednich założeniach) 
za dzieło filozoficzne. Sofijówka, jak przystało na ówczesne „standar-
dy” literackie, nie stroni również od posiadania licznych motywów 
antycznych, które z jednej strony wzmacniają wymowę utworu,  
a z drugiej pokazują spore wykształcenie autora. Można również 
wskazać na inne przyczyny obecności w utworze wątków filozoficz-
nych i mitologicznych. Ogród jest niemalże powszechnym motywem 
obecnym w wielu systemach myślowych. Z tego też powodu niesie 
ze sobą bardzo silny ładunek skojarzeniowy, a więc, co za tym idzie, 
jest również dobrym materiałem do tworzenia różnego rodzaju po-
wiązań. W tym kluczu można powiedzieć, że ogród jest nasycony 
kulturą oraz zanurzony w cywilizacji, co w sposób niemal naturalny 
uprawnia do wzbudzania różnych skojarzeń na polu filozoficznym9.  
Z kolei liczne odniesienia do kultury i myśli antycznej (przede wszyst-
kim greckiej) łatwo wytłumaczyć faktem, że beneficjentka utworu,  
Zofia Wittowa, była Greczynką, a zatem pochodziła z kraju, któ-
ry wyrósł na przywoływanych w utworze tradycjach kulturowych.  
Zasadniczy zręb fabularny utworu opiera się na motywie wędrówki 
spacerowicza, który przechadzając się po założonym przez Szczęsne-
go Potockiego ogrodzie, po prostu opisuje piękności, które widzi. 
Warto zauważyć, że postać ta jest dosyć dwuznaczna. Z jednej strony 
bowiem Trembecki kreuje ją na wzór człowieka niedouczonego, któ-
ry nie rozumie wszystkiego, co się wokół niego dzieje (np. nie jest  
w stanie zrozumieć podsłuchanej rozmowy filozofów). Z drugiej jed-
nak strony spacerowicz zdradza wysoką kulturę intelektualną, m.in. 
przez trafne odczytywanie znaków kultury z obecnych w ogrodzie 
elementów. Podział ponad pięciusetwierszowego utworu na mniej-
sze jednostki składniowe jest oczywiście możliwy, niemniej może on 
się delikatnie różnić u niektórych badaczy10. W pierwszej partii tek-
stu czytelnik spotyka się z wprowadzeniem, w którym autor umie-
ścił kilka ogólnych informacji o samej krainie. W dalszej kolejności 
autor skupia się na przedstawieniu dziejów przywoływanej krainy, 
najpierw jej przeszłości, następnie zaś czasów współczesnych. Kolej-
nym ważnym obiektem zainteresowań Trembeckiego jest przybliżenie 
okoliczności powstania ogrodu. Czyni to z jednej strony przez przywo-
9 Warto wreszcie zauważyć, że choćby Epikur, założyciel szkoły, związał swoją 
karierę filozoficzną właśnie z ogrodem, w którym prowadził wykłady. Zresztą 
Epikurowi nie były obce poglądy hedonistyczne, które Sofijówka wymienia.
10 W niniejszym opracowaniu autor wzorował się na podziale zaproponowa-
nym przez Jankowskiego. Zob. (Jankowski 1925: XXV-XXVIII).
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becki ustami filozofa może stwierdzić, że we wszechświecie wszystko 
jest uporządkowane i harmonijne, a zatem w tak pojętym układzie 
wszystko jest „zaplanowane” i „przewidziane”, więc nie ma miejsca 
na przypadek. Kolejnym elementem analizowanej prezentacji myśli 
epikurejskiej jest nauka o potrójnym ruchu kuli ziemskiej. Zgodnie  
z zaprezentowaną w poemacie narracją pierwszym z nich jest ruch 
wokół własnej osi, który odpowiada za zmianę pory dnia i następ-
stwo dni. Drugim ruchem jest bieg Ziemi wokół słońca nazywanego  
w utworze „planetą darzącą światłem i ciepłem”. Jest to ruch, któ-
ry powoduje następstwo pór roku oraz lat. Jako trzeci ruch Ziemi, 
najwolniejszy ze wszystkich, Trembecki wymienia ruch z północy ku 
południowi, który według narracji odpowiada za odmłodzenie świa-
ta. Jest to dość istotny element zaprezentowanej wizji świata. W ten 
sposób bowiem poeta ustami bezimiennego filozofa tłumaczy inny 
ważny element doktryny epikurejskiej, jaką była nauka o cykliczności 
świata (Barnes 2001: 434; Brenk 2017: 293). Owa cykliczność posiada 
jeszcze jeden dość istotny motyw, który został w poemacie zawarty. 
Chodzi mianowicie o restaurację dokładnie takiego samego stanu, jaki 
miał już miejsce kiedyś. Zgodnie bowiem z doktryną starożytną w ob-
rębie każdego cyklu kolejno następujących po sobie światów odtwo-
rzone zostają dokładnie takie same postaci, zachowania i zdarzenia, 
jakie miały miejsce w poprzednim cyklu. W tym sensie zatem histo-
ria świata każdorazowo zatacza swój krąg. Trembecki wyraża tę myśl 
przez odwołanie się do obrazu spożywania tych samych pokarmów  
i przyjmowania tych samych napojów oraz obecność tych samych 
przyjaciół i tych samych rozrywek. W ostatniej części wypowiedzi star-
szego interlokutora poeta czyni aluzję do innego elementu starożyt-
nej nauki, jakim była teoria o możliwości przewidywania przyszłości.  
W sposób naturalny ta ewentualność wynikała z metafizycznych za-
łożeń starożytnych filozofów. Skoro bowiem świat jest cykliczny i każ-
dorazowo się powtarza, to wydarzenia dokonujące się w świecie są  
z góry zaplanowane, w związku z czym muszą być możliwe do prze-
widzenia. W utworze Trembeckiego nawiązanie do tego elementu 
doktryny dokonuje się przez przywołanie uczonych potrafiących zli-
czyć lata i godziny w celu wyznaczenia momentu zognienia świata 
zwanego w utworze „wielkim Peryjodem”. Drugim dużym obszarem 
myśli epikurejskiej przedstawionej w Sofijówce jest problematyka 
etyczna. O ile kwestie kosmologiczne wygłoszone zostały przez star-
szego z interlokutorów, o tyle monolog poświęcony zagadnieniom 
etycznym przypadł do wygłoszenia młodszemu filozofowi. Zgodnie  
z poglądem Epikura to właśnie etyka była najważniejszą dziedziną filo-
zofii. Z tego też powodu epikurejczycy przypisywali jej szczególną rolę 
jako tej dyscyplinie, która w sposób bardzo bezpośredni przyczynia się 
do kształtowania postaw życiowych człowieka oraz uczy go dobrego 
życia. Według Epikura naczelną zasadą działania człowieka jest ka-
tegoria przyjemności17, która ostatecznie przyczynia się do ludzkiego 
szczęścia. Ten zatem, kto chce być szczęśliwy, musi podążać za przy-
jemnością, gdyż właśnie takie postępowanie jest zgodne z prawidłami 
ludzkiej natury (Jeffery 2014: 69)18. 

Nie oznacza to jednak, że Epikur opowiadał się za czysto mate-
rialnie rozumianym podążaniem za przyjemnością. Założyciel szkoły 
był świadomy tego, że sytuacja jest o wiele bardziej złożona, a osta-

17 Oraz powiązana z nią kategoria bólu.
18 W tym sensie etyka epikurejska jest etyką hedonistyczną. Warto jednak 
mieć na uwadze, że hedonizm Epikura znacząco różni się od tradycyjnego 
hedonizmu materialistycznego, co zostanie za chwilę pokazane.

wicieli jednego nurtu filozoficznego, ale chętnie gości również przed-
stawicieli innych kierunków. Okolicznością, która służy bezpośredniej 
prezentacji wybranych elementów myśli epikurejskiej, jest wspomi-
nany już spacer podmiotu lirycznego po ogrodzie. Podmiot liryczny 
podczas swej przechadzki i podziwianiu piękna opisywanego obiektu 
staje się świadkiem filozoficznej dysputy prowadzonej przez dwóch 
bliżej nieokreślonych myślicieli. W oparciu o narrację Sofijówki można 
stwierdzić, że różnił ich w pierwszej kolejności wiek, gdyż pierwszego 
z nich utwór określa epitetami „sędziwszy” i „starszy”, drugiego zaś 
określeniem „młodszy”. Warto podkreślić, że sam podmiot liryczny 
stylizuje się w tym momencie na wzór człowieka niedouczonego,  
a więc takiego, który nie jest w stanie zrozumieć prowadzonych dys-
put filozoficznych przez dwóch spotkanych mędrców. Swoją ignoran-
cję przyrównuje nawet do papugi znanej z tego, że o ile zwierzę to 
jest w stanie powtórzyć usłyszane słowa, o tyle czyni to w sposób 
bezmyślny i bezrefleksyjny. Trembecki przytacza najpierw wypowiedź 
starszego z rozmówców. Stwierdza on na początku12 swojego mono-
logu, że świat ujęty jako całość nie posiada ani swojego początku, ani 
swojego końca, a zatem jest on zarówno przedwieczny, jak i wieczny 
(Rubenstein 2016: 45). W utworze Trembeckiego ta myśl wyrażona 
została zasadniczo wprost. Ta uwaga stanowi jednak preludium do in-
nego bardzo ważnego elementu myśli epikurejskiej, który w utworze 
został stosunkowo szczegółowo przedstawiony. Chodzi mianowicie o 
kwestię budowy świata. Zgodnie z myślą Epikura, którą ten przejął od 
atomistów przedsokratejskich (Leucypa i Demokryta) (Dampier 2015: 
25), świat zbudowany jest z tzw. atomów13, a więc najmniejszych i nie-
podzielnych cząsteczek, które tworzą różnego rodzaju byty dostrze-
gane zmysłowo przez odpowiednie grupowanie się. Wszystkie byty 
zgodnie z tą myślą są jedynie agregatami pojedynczych elementów, 
a te pojedyncze elementy w kontekście całej historii wszechświata są 
zdolne do grupowania się w zupełnie różne byty (Rist 1977: 57)14. Na 
gruncie Sofijówki ten element doktryny epikurejskiej wyrażony został 
w dość rozbudowany sposób. Trembecki ustami starszego myślicie-
la sięga najpierw do obrazu prochu, z którego zbudowane jest ciało 
człowieka. Zauważa on, że przez przyjmowanie pokarmów i napojów 
człowiek przyswoił sobie integralne komponenty innych istot żywych, 
przez co te składniki, które kiedyś były częścią składową jakichś innych 
zwierząt, obecnie są częścią składową człowieka15. Jednocześnie jed-
nak Trembecki bardzo wyraźnie podkreśla, że w tym momencie wspo-
mniany proces przeobrażeń materii się nie kończy, ponieważ po zgo-
nie te elementy, które tworzyły jestestwo przywołanego człowieka, 
stają się wskutek przyswojenia ich w pokarmie i napoju częścią skła-
dową innych istot żywych. W tym kontekście poeta przywołuje obraz 
ziemi zwanej w utworze „wielką matką”, która w pewnym sensie jest 
organem odpowiedzialnym za dokonujące się we wszechświecie prze-
obrażenia16. Dzięki obecności owego nadzorującego elementu Trem-
12 Jest to początek w rozumieniu początku mowy niezależnej. Warto zauwa-
żyć, iż Trembecki bardzo wyraźnie podkreśla, że przytoczona rozmowa jest 
jedynie fragmentem większej całości.
13 Na gruncie języka greckiego słowo „atom” oznacza właśnie rzecz, której 
nie da się podzielić.
14 A zatem wartość jakościowa zgodnie z doktryną epikurejską nie tkwi  
w rzeczach, ale jest pochodną odpowiedniego ugrupowania się atomów. 
Zob. (Yapijakis 2017: 48).
15 Konkretnie Trembecki sięga do obrazu ziarna, drzewa i ziół, które następ-
nie przekształcają się w ducha, krew, kości i żyły. 
16 W formie ciekawostki warto zauważyć, że Trembecki odwołuje się do mo-
tywu budowy duszy ludzkiej z elementu ognia. Tę naukę podzielali niektórzy 
starożytni filozofowie. 
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sprzyjające okoliczności zewnętrzne. Po drugie, Trembecki posługuje 
się dość mocnym pytaniem retorycznym, w którym wyraża on prze-
konanie o niemożności unieszczęśliwienia człowieka, który postępuje 
według założeń doktryny epikurejskiej. Ostatnim akordem analizo-
wanej mowy anonimowego filozofa jest refleksja nad zagadnieniem 
śmierci. Zgodnie ze wspomnianym czwórmianem leczniczym Epikura 
człowiek nie powinien bać się śmierci z jednego bardzo prostego po-
wodu – śmierć jest natychmiastowa, a poza tym człowiek nie ma moż-
liwości skonfrontowania się z nią w sposób bezpośredni (Sikes 2015: 
124; Tripp 2015: 18)21. Trembecki przybliża ten element doktryny 
epikurejskiej przez odwołanie się do obrazu uczty. Przede wszystkim 
poeta mocno akcentuje pełną świadomość osoby mającej umrzeć,  
a zatem w ten sposób daje do zrozumienia, że dla człowieka żyjącego 
według zasad Epikura śmierć faktycznie nie jest straszna. Taki człowiek 
po prostu wstaje od stołu, jakby właśnie spożył posiłek, oraz udaje się 
bez żadnych oporów, w pełni świadomy i pogodzony na spoczynek.  
W obrazie tym Trembecki nie czyni nawet najmniejszej aluzji do stra-
chu czy lęku przed śmiercią.

Wydaje się, że w oparciu o przeprowadzone analizy nie można 
w sposób jednoznaczny podać przyczyny, dlaczego ogród Potockich 
wzbudził w Trembeckim skojarzenia właśnie z filozofią epikurejską, 
ponieważ sam poeta nie czyni w przeanalizowanych fragmentach 
żadnych jednoznacznych aluzji w tym temacie. Odpowiedzieć na 
postawiony we wstępie niniejszego opracowania problem badawczy 
można jedynie w sposób pośredni. Kosmologiczne tematy przywo-
łane w utworze, a więc problem odwieczności i wieczności świata, 
kwestia cykliczności i przeobrażania się materii pierwotnej, same  
w sobie mogą budzić łatwe skojarzenie z przyrodą i naturą. W przyro-
dzie bowiem, ze względu na dokonującą się zmianę pór roku, łatwo 
zauważyć cykliczne odradzanie się świata. Z drugiej strony to właśnie 
tu zwierzęta żywią się roślinami, a następnie giną, stając się prochem, 
na którym wyrastają inne rośliny. Z kolei regularność powtarzających 
się pór roku i zjawisko wzajemnej zależności pokarmowej mogą 
rodzić skojarzenia, że taki stan utrzymuje się zawsze i nie zostanie 
przerwany. W kontekście tych spostrzeżeń wydaje się zatem, że ko-
smologiczne założenia szkoły epikurejskiej dobrze wpisują się w na-
turalistyczny klimat ogrodu Potockiego. Trochę trudnej natomiast jest 
już powiązać przywołane elementy etycznej doktryny epikurejskiej  
z przyrodą. Trembecki bezpośrednio przywołał takie nauki, jak doktryna  
o przyjemności jako największym szczęściu człowieka nierozumianej 
jednak na sposób materialistyczny, konieczności kalkulacji przy usta-
laniu prawdziwego źródła przyjemności, dowartościowaniu rozumu 
przy dokonywaniu tych kalkulacji, nauka o niewzruszeniu bodźcami 
zewnętrznymi oraz doktryna o zbędnym lęku przed śmiercią. Nie wy-
daje się, żeby te elementy były tak mocno zależne od „skojarzeń” 
przyrodniczych, jak to miało miejsce w przypadku zagadnień kosmo-
logicznych. Warto jednak pamiętać o innej kwestii. Dla Epikura trzy 
wyróżnione przez niego dyscypliny filozoficzne pozostawały w ścisłej 
korelacji. Fizyka (kosmologia) zatem była uzależniona od etyki w tym 
sensie, że miała do niej prowadzić. Być może zatem Trembecki po 
prostu, mając wzbudzone skojarzenia epikurejskie w obszarze kosmo-
logii, w sposób naturalny przeszedł do zagadnień etycznych tej szkoły 
filozoficznej, nie zastanawiając się specjalnie nad istnieniem związku 
pomiędzy przyrodą a etyką epikurejską. Na samym końcu należy rów-

21 Był to dość ważny element nauki epikurejskiej, ponieważ, jak wiadomo, 
śmierć stanowiła (i stanowi) źródło lęku wielu osób.

teczny wybór tego, co przyjemne, nie zależy wyłącznie od chwili 
obecnej. Z tego też powodu Epikur optował za rodzajem kalkulowa-
nej przyjemności, a zatem takiej, gdzie wybór tego, co przyjemne, 
podyktowany jest rozumowym osądem również nad skutkami doko-
nywanych wyborów19. Nietrudno zatem zauważyć, że w tej koncepcji 
kluczową rolę pełni rozum, przy pomocy którego człowiek dokonuje 
pożądanych przez filozofa kalkulacji (Mitsis 2013: 88).

W poemacie Trembecki wyraził tę doktrynę epikurejską na kil-
ka sposobów. Po pierwsze, za Epikurem wprost stwierdza on ustami 
młodszego interlokutora, że przyjemność jest najwyższym dobrem 
człowieka, przy czym poeta nie posługuje się terminem przyjemność, 
ale „rozkosz”. Już w kolejnej części wypowiedzi wyraźnie zostaje przy-
wołane epikurejskie spostrzeżenie dotyczące konieczności zważania 
na skutki dokonywanych wyborów. Od ludzi tępych Trembecki wyzy-
wa tych, którzy uważają za prawdziwą przyjemność to, co w sposób 
konieczny pociąga za sobą szkodliwe skutki. Zachęca do niecenienia 
tego, co wydaje się być przyjemnością, a tak naprawdę nią nie jest, 
gdyż taka przyjemność jest tylko chwilowa i w dłuższej perspektywie 
nie przyczyni się ona do odnalezienia przez człowieka prawdziwego 
szczęścia. Poeta ustami bohatera poematu zachęca swoich odbior-
ców do ostrożności i baczności, a to wezwanie ilustruje obrazem 
cukru. Sugeruje on, że ten pokarm jest bardzo zwodniczy. Z jednej 
strony bowiem jest słodki, a zatem miły dla zmysłów i sprawiający 
przyjemność. Z drugiej jednak strony spożycie go w nadmiernej ilości 
powoduje nieprzyjemności związane np. z chorobą. Kolejnym akor-
dem wypowiedzi anonimowego filozofa jest wskazanie na źródło 
prawdziwego szczęścia człowieka. Człowiek osiąga szczęście tylko 
przez rozum, i to tylko odpowiednio przysposobiony, a zatem taki, 
który dokonuje właściwych kalkulacji, oraz przez cnotliwe życie.  
Warto zauważyć, że w filozofii epikurejskiej cnota została utożsamio-
na z roztropnością, a więc pewnym rodzajem wiedzy praktycznej 
(Richards 2017: 24). Człowiek cnotliwy był zatem taką osobą, która 
potrafiła na podstawie rozeznania bieżącej sytuacji ustalić, która de-
cyzja przyniesie jej tę prawdziwą przyjemność, a która nie. W tym 
kontekście cnotę można uznać za środek prowadzący do realizacji 
ludzkiego celu, jakim jest szczęście. Właśnie tak rozumiana cnota po-
jawia się w Sofijówce. Trembecki wprost nazywa ją środkiem (oryg. 
śrzodek) podporządkowanym ostatecznej nagrodzie, jaką jest szczę-
ście. Następnym motywem wykorzystanym w poemacie jest motyw 
niewzruszonego życia. Epikur zapewniał swoich naśladowców o moż-
liwości unikania wszelkich przykrości i cierpień życia dzięki zachowy-
waniu doktryny jego filozofii20. Człowiek zdaniem epikurejczyków był  
w stanie zachować niezachwianą postawę wobec różnych zewnętrz-
nych okoliczności życiowych. Innymi słowy, żadna zewnętrzna okolicz-
ność nie powinna zachwiać szczęściem człowieka. Polski poeta ustami 
jednego z interlokutorów wyraża ten element doktryny epikurejskiej 
na dwa sposoby. Po pierwsze, odwołuje się on do konkretnych ob-
razów różnych przykrych doświadczeń w życiu człowieka, takich jak 
smutek, niepoukładane namiętności, poczucie winy, wstyd oraz nie-
19 Obrazując to przykładem, można stwierdzić, że dla Epikura chwilowa 
przyjemność powiązana np. z zażywaniem narkotyków nie jest prawdziwą 
przyjemnością, ponieważ skutki tej czynności w perspektywie czasu nie przy-
niosą podmiotowi ludzkiemu korzyści, ale szkody. Właściwą przyjemnością 
byłoby zatem w tej sytuacji powstrzymanie się od przyjmowania narkotyków.
20 Niektórzy uczeni mówią o tzw. czwórmianie leczniczym, którego jednym 
z elementów było zabezpieczenie przed strachem w obliczu cierpienia i nie-
możnością osiągnięcia szczęścia. Kolejnym komponentem była protekcja 
przed strachem w obliczu śmierci, do której Trembecki za chwilę nawiąże.
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nież przypomnieć, że Epikur swoją szkołę filozoficzną założył właśnie 
w ogrodzie. Być może zatem to było najbardziej fundamentalne sko-
jarzenie Trembeckiego, które ostatecznie zadecydowało o tym, że to 
właśnie myśl Epikura została uwieczniona w Sofijówce.

Podsumowanie

Celem niniejszej pracy była próba wytłumaczenia, dlaczego 
ogród Potockich wzbudził w Trembeckim skojarzenia z filozofią epi-
kurejską. Realizacja celu pracy była możliwa dzięki przebadaniu istot-
nych z perspektywy celu pracy fragmentów Sofijówki oraz ich zesta-
wieniu z głoszoną przez Epikura nauką. Opracowanie zostało podzielo-
ne na cztery zasadnicze części. W pierwszej kolejności przybliżono rys 
historyczny założonego przez Potockiego ogrodu. Następnie skupiono 
się na przedstawieniu ogólnej wizji ogrodu i jego zewnętrznego wy-
glądu. W kolejnej części pracy scharakteryzowano sam utwór Sta-
nisława Trembeckiego. Opracowanie zwieńczyła analiza wybranych 
fragmentów Sofijówki pod kątem nauki głoszonej przez Epikura.

W świetle przeprowadzonych analiz należy stwierdzić brak bez-
pośrednich aluzji w analizowanych fragmentach Sofijówki, które to 
aluzje mogłyby pomóc w odpowiedzi na postawiony problem badaw-
czy. Jedynym rozwiązaniem wydaje się próba udzielenia odpowiedzi 
w sposób pośredni. W tym kontekście stwierdzono, że kosmologiczne 
elementy doktryny epikurejskiej przywołane przez Trembeckiego są 
dobrze osadzone na tle przyrody, z którą poeta obcował podczas pi-
sania Sofijówki. Nie wydaje się, żeby to samo można było powiedzieć  
o komponentach nauki etycznej. Najbardziej fundamentalnym skoja-
rzeniem, które z pewnością należy rozważyć, jest zwyczajne skojarze-
nie na poziomie miejsca ujętego jako całości. W tym kluczu skojarze-
nie z doktryną epikurejską dokonywałoby się przez fakt, że to właśnie 
w ogrodzie Epikur założył własną szkołę filozoficzną.
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Znaczenie koncepcji ekonomii zrównoważonego rozwoju

The meaning of the sustainable development economy 

The paper presents the economy of sustainable development 
as a theoretical basis to create green economy, which assumes  
a way of managing aimed at reducing the consumption of natural 
resources, producing less waste, reducing greenhouse gas emis-
sions and eliminating social inequalities. The path to green econo-
my takes place gradually from ecologization to greening the existing 
brown economy. Currently, no country can state that its economy 
is green, also there is no unified management system for changes 
in green economy direction. However, it is possible to distinguish 
certain symptoms of changes towards green development, the 
economy of sustainable development and the green economy.

Keywords: green economics, sustainable development, green 
jobs.

W pracy przedstawiono ekonomię zrównoważonego rozwoju 
jako podstawę teoretyczną do utworzenia zielonej gospodarki, któ-
ra zakłada sposób gospodarowania ukierunkowany na redukcję zu-
życia zasobów naturalnych, wytwarzanie mniejszej ilości odpadów, 
spadek emisji gazów cieplarnianych oraz niwelowanie nierówności 
społecznych. Przejście do zielonej ekonomii odbywa się etapami, 
stopniowo od ekologizacji do zazieleniania dotychczasowej brązo-
wej gospodarki. Aktualnie o żadnym kraju nie można powiedzieć, 
że jego gospodarka jest zielona, nie istnieje również jeden spójny 
system zarządzania zmianami w tym kierunku. Można jednak wy-
różnić pewne symptomy transformacji w stronę zielonego rozwoju, 
ekonomii zrównoważonego rozwoju oraz zielonej gospodarki.

Słowa kluczowe: zielona gospodarka, zrównoważony rozwój, zie-
lone miejsca pracy.

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy.
Źródło finansowania badań i artykułu: środki własne Autora.
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Problemy ocieplenia klimatu i wyczerpywania się zasobów na-
turalnych, głodu i nędzy są pozornie niezwiązanymi ze sobą zagad-
nieniami, których rozwiązania poszukujemy jako ludzkość wdrażając 
różne koncepcje rozwoju i strategie działania. Problemy te jednak 
nie będą czekać na rozwiązanie do czasu, aż gospodarka światowa 
osiągnie odpowiedni poziom rozwoju technologicznego. Obrana 
przez wielu decydentów strategia szybkiego rozwoju i odsuwania 
problemów środowiskowych (ang. grow first, clean-up later) spra-
wiła, że problemy ekologiczne stały się problemami społecznymi  
i ekonomicznymi. Sytuację taką zaobserwować można szczególnie  
w dynamicznie rozwijających się krajach południowo-wschodniej 
Azji, gdzie przemysłowe zanieczyszczenie powietrza i wody uniemoż-
liwia nie tylko zachowanie zdrowia, ale również ogranicza rozwój 
wysokich technologii oraz przyczynia się do wzrostu kosztów życia 
i produkcji. Rosnące zanieczyszczenie środowiska naturalnego pod-
waża zatem pozycję konkurencyjną wielu azjatyckich gospodarek 
dotychczas konkurujących cenowo i ilościowo z pozostałymi krajami 
świata. Istnieje poważna obawa, że inne kraje dążące do szybkie-
go rozwoju mogą powtórzyć tę strategię rozwoju przyczyniając się 
do globalnych problemów środowiskowych. Z drugiej strony kra-
je o rozwiniętych gospodarkach zauważają potrzebę ograniczenia 
antropopresji, dostrzegając w tym działaniu sposób na utrzymanie 
dotychczasowej jakości życia mieszkańców i osiągniętej pozycji na 
arenie międzynarodowej. Współcześnie wszyscy rozumieją, że nie 
da się prowadzić gospodarki obliczonej na pozbawianie przyszłych 
pokoleń dostępu do czystej ziemi, wody i powietrza. Rozwój go-

spodarczy nie może się opierać na takim „niespłacalnym” kredycie  
i przenoszeniu kosztów rozwoju na społeczność międzynarodo-
wą. Konieczność zorganizowania gospodarki, zgodnie z zasadami 
zrównoważonego rozwoju, powszechnie uznano już w 1987 roku, 
na skutek publikacji raportu Światowej Komisji ds. Środowiska  
i Rozwoju pod przewodnictwem Gro Harlem Brundtland. Wów-
czas zrównoważony rozwój ogłoszono nową ideą przewodnią dla 
ludzkości. Równocześnie od lat 70. XX wieku powstają liczne szkoły  
i projekty badawcze, zajmujące się problemem nadmiernej eksplo-
atacji zasobów naturalnych i warunkami zrównoważonego rozwo-
ju. Określa się je wspólną nazwą nauk o zrównoważonym rozwoju 
(ang. sustainable science). Wśród nich najważniejszą jest ekonomia 
zrównoważonego rozwoju, w której występuje wiele szkół o różnej 
orientacji ekonomicznej. Celem tego artykułu jest zaprezentowanie 
istoty i etapów prowadzących do ekonomii zrównoważonego rozwo-
ju oraz zielonej gospodarki jako modelu gospodarczego, do którego 
dąży współcześnie bardzo wiele krajów. Dlatego w artykule opisano 
proces zazielenienia gospodarki i przechodzenia od gospodarki brą-
zowej do zrównoważonej i zielonej ekonomii.

Proekologiczne nurty ekonomii

Ekonomia jest nauką społeczną charakteryzującą się bardzo 
szerokim spektrum problemów badawczych o różnym znaczeniu. 
Główny nurt ekonomii przez dłuższy czas był skoncentrowany na 
poszukiwaniu odpowiedzi na problemy zapewnienia wysokiego 
rozwoju gospodarczego i społecznego dobrobytu (Midor 2012: 56). 
Jednak wraz z postępującymi procesami industrializacji i globalizacji 
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na początku XXI wieku na znaczeniu zyskały ekonomia środowiska 
i zasobów naturalnych oraz społeczna odpowiedzialność biznesu 
(Grudziński, Sulich 2018). Najważniejszymi szkołami ekonomii zrów-
noważonego rozwoju są: neoklasyczna ekonomia środowiska, eko-
nomia ekologiczna, nowa ekonomia środowiska, zintegrowana kon-
cepcja zrównoważonego rozwoju oraz ekologia przemysłowa (Rogall 
2010: 25). Szkoły te oraz ich odłamy wniosły istotny wkład w rozwój 
nauk o zrównoważonym rozwoju, dlatego stały się poważną alter-
natywą dla ekonomii neoklasycznej. Ekonomia ekologiczna zaczęła 
się rozwijać w latach 80. XX wieku jako odrębna szkoła ekonomii, aż 
stopniowo stała się jedną z dyscyplin ekonomii. Jest to interdyscy-
plinarna nauka o wprowadzaniu w życie zrównoważonego rozwoju, 
przy czym głównym przedmiotem jej zainteresowania są granice to-
lerancji natury. Ekonomia zrównoważonego rozwoju dąży do swo-
jego celu od ponad dwudziestu lat, lecz tradycyjna ekonomia nie 
wyciągnęła ze zmieniającego się stanu środowiska żadnych wnio-
sków. Ekonomia zrównoważonego rozwoju próbuje wprowadzić do 
tradycyjnego nurtu ekonomii ekologiczny wymiar zrównoważonego 
rozwoju, zaniedbując jednak przy tym często wymiar ekonomiczny  
i społeczno-kulturowy (Rogall 2010: 26). Pomimo tego celowego 
pominięcia, rozwijanie ekonomii w kierunku ekonomii zrównowa-
żonego rozwoju jest konieczne. Co więcej, należy rozważyć możli-
wość połączenia wysiłków na rzecz ochrony środowiska w ramach 
zrównoważonego rozwoju, który zakłada rozwój ekonomiczny  
z poszanowaniem praw człowieka i racjonalne używanie zasobów 
naturalnych (Sulich 2018: 51). Zasady zrównoważonego rozwoju 
wymagają bowiem nowych podstaw ekonomicznego myślenia. 
Ekonomia zrównoważonego rozwoju dąży do określenia warun-
ków gospodarowania, które zapewnią dostatecznie wysokie stan-
dardy ekologiczne, ekonomiczne i społeczno-kulturowe. Ekono-
mia ta przyjmuje wiele z tradycyjnej ekonomii, ale tam, gdzie 
dawne teorie nie odpowiadają rzeczywistości, powstają nowe.  
Tym samym jest ona kontynuacją ekonomii ekologicznej. Ekono-
mia ekologiczna wraz z ekonomią zrównoważonego rozwoju ak-
ceptują, że istnieje pewien akceptowalny poziom zanieczyszczeń 
powstających w wyniku procesów produkcyjnych i usługowych.  
W opozycji do nich stoi zielona ekonomia, opierająca się na założe-
niu, że można tak zaprojektować procesy produkcji i świadczenia 
usług, by wyeliminować powstawanie zanieczyszczeń na każdym 
etapie życia produktu (usługi). 

Zielona ekonomia, wraz z pozostałymi proekologicznymi nurta-
mi ekonomii, stoi w sprzeczności do założeń tzw. brązowej ekono-
mii, tj. ekonomii opartej o eksploatację paliw kopalnych i zasobów 
nieodnawialnych (tabela 1).

Zielona ekonomia jest jedną z dróg do zrównoważonego roz-
woju, a jej zaletą jest większa konkretyzacja i operacjonalizacja 
zrównoważonego rozwoju. W koncepcji zielonej gospodarki z jednej 
strony widoczne jest pewne zawężenie do procesów gospodarczych,  
a z drugiej strony obecność kryteriów ekologicznych (Ryszawska 
2013: 52). Zielona ekonomia jest to część tzw. zielonej cywilizacji, 
którą charakteryzują: koegzystencja człowieka i przyrody, harmo-
nijny rozwój społeczny, duchowe i technologiczne innowacje. W ta-
kim ujęciu celem zielonej ekonomii jest optymalizacja i zarządzanie 
ekosystemami przyrodniczymi i socjoekonomicznymi w taki sposób, 
aby uzyskać ekologicznie, ekonomicznie i społecznie zrównoważony 
rozwój. 

Zielona gospodarka składa się zatem z trzech składników obej-
mujących: 

1. Zielone zarządzanie i czystszą produkcję; 
2. Rozwój sieci eko-przemysłu lub parków przemysłu ekolo-

gicznego;
3. Tworzenie i rozwój eko-społeczności (ang. eco-municipalty). 

Tabela 1. Cechy charakterystyczne brązowej i zielonej ekonomii

Brązowa ekonomia  
(ang. brown economy)

Zielona ekonomia  
(ang. green economy)

„Nieograniczony” wzrost  
gospodarczy

Oddzielenie wzrostu gospodar-
czego od zużycia zasobów natu-
ralnych

Nieskończoność zasobów Ograniczone zasoby

Nieodnawialne źródła energii, 
oparcie na paliwach kopalnych Odnawialne źródła energii

Intensywne zużywanie zasobów 
naturalnych (energo- i materia-
łochłonna)

Efektywność energetyczna

Emisja gazów cieplarnianych Czysta produkcja

Niszczenie bioróżnorodności Ochrona bioróżnorodności

Globalne nierówności społeczne Sprawiedliwość międzypokolenio-
wa i międzyregionalna

Nieograniczona konsumpcja 
(nadkonsumpcja) Zrównoważona konsumpcja

Brak odpowiedzialności
Społeczna odpowiedzialność 
przedsiębiorstw i inwestorów  
w zakresie ekologii1

Osłabienie zaufania społecznego Rosnące zaufanie społeczne

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ryszawska 2013: 52.

 Zielona gospodarka zakłada możliwość odejścia od linearnej 
gospodarki do modelu o obiegu zamkniętym, w którym zasoby na-
turalne będą wykorzystywane w sposób optymalny i efektywny. Za-
łożenie linearności zielonej gospodarki przedstawia zielony rozwój, 
natomiast rozwój zrównoważony wykorzystuje koncepcję tzw. go-
spodarki okrężnej (ang. circular economy). Należy jednak odróżnić 
koncepcję zielonej gospodarki od gospodarki okrężnej (gospodarki  
o zamkniętym obiegu), która charakteryzuje się następującymi ce-
chami: zasoby naturalne zużyte w procesach produkcji tworzą po-
przez proces konsumpcji użyteczność (dobrobyt); w obrębie pod-
systemu zasobów ekologiczne skutki gospodarowania zależą głów-
nie od relacji między stopą odtworzenia a stopą eksploatacji; związki 
pomiędzy gospodarką a środowiskiem polegają również na bezpo-
średnim (pozytywnym lub negatywnym) oddziaływaniu jakości śro-
dowiska na poziom dobrobytu i udogodnienia (ang. amenity uses); 
środowisko przejmując odpady staje się ich swoistym rezerwuarem, 
co powoduje, że szkodliwość nagromadzonych odpadów zależy od 
ich ilości, zdolności asymilacyjnej środowiska i wspierających je dzia-
łań rekultywacyjnych i recyklingowych. Jak przedstawiono powyżej 
istnieje kilka atrakcyjnych koncepcji rozwoju ekonomicznego, który 
zakłada ochronę środowiska i rozwój społeczeństwa. Różnią się one 
między sobą radykalnością założeń (co do tolerancji powstających 
zanieczyszczeń) oraz sposobami wdrażania.

1 Por. Chodyński, Jabłoński, Jabłoński 2008: 63-71.
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Zielona gospodarka

Zielona gospodarka opiera się na złożeniach ekologii i docenia 
jej ograniczenia, co nie jest w sprzeczności z tworzeniem lepszych 
miejsc pracy, stabilnością makroekonomiczną oraz poprawą stan-
dardu życia (Rutkowska-Podołowska, Sulich 2016). Proces przecho-
dzenia z dotychczasowej ekonomii do zielonej gospodarki zachodzi 
etapami (tabela 2). Zielony rozwój jest siłą napędową przemian  
w kierunku zielonej gospodarki, która integruje trzy aspekty, tj. siły 
napędowe każdego z etapów. Alternatywną drogą do zielonej go-
spodarki jest dotychczasowy wzrost, który niesie ze sobą dodatko-
we koszty i zagrożenia, ponieważ wymaga uporania się ze skutkami 
„brązowej” gospodarki.

Tabela 2. Etapy rozwoju zielonej gospodarki

Etap 
rozwoju

Wiodąca siła 
napędowa Charakterystyka

Etap I

Instytucje  

i  

infrastruktura

Pojedyncze inicjatywy w obszarze zrów-
noważonej produkcji i konsumpcji, zielo-
ne inicjatywy na peryferiach gospodarki, 
dobrowolne inicjatywy przedsiębiorstw. 
Wykorzystanie tradycyjnych zasobów 
i czynników produkcji. Relatywnie niższe 
zużycie energii i zasobów na mieszkańca 
oraz mniejsza produkcja odpadów. Rozwój 
instytucji i infrastruktury środowiskowej  
i społecznej (zdrowie, podstawowa edu-
kacja ekologiczna), stabilność wskaźników 
makroekonomicznych (stopa bezrobocia, 
inflacja, produkt krajowy brutto)

Etap II Efektywność

Podnoszenie efektywności energetycz-
nej i materiałowej poprzez zazielenienie 
gospodarki wymuszane przez regulacje 
państwa i konieczność implementacji 
wytycznych, dotyczących zasobooszczęd-
ności i niskoemisyjności, mniejsze koszty 
poprzez proekologiczne rozwiązania, uni-
kanie kar za nieprawidłowe zachowania. 
Powszechna edukacja ekologiczna i wyż-
sza świadomość ekologiczna obywateli. 
Dyfuzja wiedzy i innowacji, zastosowanie 
nowych technologii

Etap III Innowacje

Wprowadzenie zielonej gospodarki do 
strategii i polityki krajowej, programy dzia-
łania i finanse skierowane na wspieranie 
zielonej gospodarki, świadome i plano-
we działania przedsiębiorstw i instytucji, 
poprawianie wizerunku, lepsza sprzedaż. 
Tworzenie wiedzy, badania naukowe, 
innowacje środowiskowe i społeczne. 
Kreatywność i powstawanie nowych 
technologii. Zielony sektor jako istotna 
cześć gospodarki, zielone rozwiązania 
przenikają horyzontalnie wszystkie sekto-
ry, znacząca wartość dodana w zielonych 
sektorach, zielone miejsca pracy, zielone 
społeczeństwo

Źródło: Ryszawska 2013b: 190.

Zielona gospodarka to gospodarka, która wpływa na wzrost do-
brobytu i równości społecznej, jednocześnie zmniejszając zagrożenia 
środowiskowe i niedobór zasobów. Można ją postrzegać jako próbę 
bardziej pragmatycznego podejścia do relacji rozwoju zrównoważo-
nego (Burchard-Dziubińska, Rzeńca, Drzazga 2014: 149).

Jak przedstawiono w tabeli 2, zakłada się, że występujące in-
nowacje będą wpływały na gospodarkę wraz z zielonymi miejscami 
pracy. Przyjąć należy, że będą to również ekoinnowacje w sferze ryn-
ku pracy. Obszarem dokonujących się zmian społeczno-gospodar-
czych w zakresie „zazieleniania” się gospodarki jest przede wszyst-
kim rynek pracy. Wspieranie tworzenia „zielonych” miejsc pracy  
i ukierunkowanie sektora edukacji na kształcenie w tym zakresie, 
może w sposób istotny wpłynąć na tempo zachodzących przeobra-
żeń gospodarczych mających na celu zrównoważony rozwój społecz-
no-gospodarczy i tym samym przyczynić się do zmian struktural-
nych na rynku pracy. Uważa się, że pozwolą one ograniczać zjawisko 
bezrobocia oraz przeciwdziałać degradacji środowiska naturalnego. 
Tematyka ta jest istotna zarówno z punktu widzenia ochrony śro-
dowiska, jak i rynku pracy. Dlatego zielone miejsca pracy stanowią 
jedną z wielu korzyści wynikających z podejmowanych działań na 
rzecz zrównoważonego rozwoju. Zielone miejsca pracy przyczynia-
ją się do tworzenia zielonej gospodarki. Należa do nich wszelkie 
miejsca pracy zależne od środowiska naturalnego bądź stworzone, 
zamienione lub przekształcone (pod względem ekologizacji, kwali-
fikacji, metod pracy, profilu stanowiska) w procesie przechodzenia 
w kierunku bardziej ekologicznej zielonej gospodarki (Sulich, Zema 
2018: 70). Wdrażanie koncepcji zielonej ekonomii nie odbywa się 
w sposób bezproblemowy. Główne wyzwania dla ekonomii zrów-
noważonego rozwoju można przedstawić w modelu wyróżniającym 
trzy wymiary zrównoważenia, z których każdy obejmuje pięć sfer 
działalności ludzkiej (tabela 3).

Tabela 3. Obszary problemowe i ich kryteria według ekonomii zrównowa-

żonego rozwoju

Wymiar  
ekologiczny

Wymiar  
ekonomiczny

Wymiar  
społeczno-kulturowy

Ocieplenie klimatu

Brak stabilności go-
spodarki narodowej, 
np. niewystarczająca 
oferta zatrudnienia

Niedostateczne urze-
czywistnienie zasad 
demokracji i prawo-
rządności

Niszczenie ekosyste-
mów, różnorodności 
gatunkowej i krajo-
brazowej

Niewystarczające za-
spokojenie podsta-
wowych potrzeb, wy-
sokie ceny

Ubóstwo, brak bez-
pieczeństwa socjalne-
go, problemy demo-
graficzne (np. wzrost 
liczby ludności)

Wyczerpywanie zaso-
bów nieodnawialnych

Inflacja, duży stopień 
koncentracji i władza 
ekonomiczna

Nierówności (płci , 
płac itd.)

Nadmierna eksplo-
atacja zasobów odna-
wialnych

Nierównowaga poza-
gospodarcza, zależ-
ność od dostaw su-
rowców, niedorozwój

Brak bezpieczeństwa 
wewnętrznego i ze-
wnętrznego, rozwią-
zywanie konfliktów 
przy użyciu przemocy, 
rywalizacja o korzyści

Zagrożenia zdrowia 
ludzkiego (np. szko-
dliwe substancje, pro-
mieniowanie, hałas)

Zadłużanie państwa, 
niedostateczne wy-
posażenie w dobra 
kolektywne i niespra-
wiedliwy podział do-
chodów 

Obciążenia dla zdro-
wia i jakości życia

Źródło: Rogall 2010: 37.

Koncepcja zielonej gospodarki pojawiła się na skutek kryzysu 
ekonomicznego z lat 2008-2009 w gospodarce Unii Europejskiej, 
po którym zapanowała kilkuletnia stagnacja. W roku 2012, w trak-
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cie zorganizowanej przez ONZ konferencji Rio+20 postulowano, że 
najlepszym rozwiązaniem będzie ponowne skoncentrowanie się 
na kwestiach środowiskowych poprzez odwołanie się do zielonej 
ekonomii. Zauważono ponownie, że degradacja środowiska z samej 
swej natury jest zjawiskiem globalnym – zanieczyszczenia szybko 
rozprzestrzeniają się i przenoszą, a wyczerpywanie się złóż surow-
ców naturalnych oddziałuje na globalną gospodarkę, podobnie jak 
kryzysy ekonomiczne. Koncepcja zielonej ekonomii powstała jako 
rozwinięcie idei zrównoważonego rozwoju (Kozar 2017: 63). Zielo-
na gospodarka opiera się na odejściu od zasadochłonnej, linearnej 
gospodarki, do modelu o obiegu zamkniętym, w którym zasoby 
naturalne będą wykorzystywane w sposób optymalny i efektywny. 

Co istotne, to właśnie perspektywa gospodarki o obiegu za-
mkniętym jest jednym z najważniejszych czynników wzrostu gospo-
darczego i tworzenia nowych miejsc pracy, w tym zielonych miejsc 
pracy. Zielona gospodarka to model ukierunkowany na osiągnięcie 
równowagi w obszarze wzrostu gospodarczego, ochrony środowiska 
i sprawiedliwości społecznej. Polega ona na powieleniu projektów 
realizowanych w małych społecznościach lokalnych w skali całej 
gospodarki (Sulich 2018: 55). Implementacja założeń koncepcji 
zrównoważonego rozwoju w praktykę życia społeczno-gospodar-
czego przyczynia się do licznych zmian ilościowych i jakościowych 
zachodzących w aspektach społecznych, gospodarczych i środowi-
skowych. Docelowym wynikiem takich przeobrażeń ma być zbudo-
wanie innowacyjnej gospodarki w jak najmniejszym stopniu nega-
tywnie oddziałującej na środowisko naturalne (Kozar 2015: 5).

Podsumowanie

Przedstawione w pracy założenia zielonej ekonomii wskazują, 
że jest ona właściwym nurtem teorii ekonomii ukierunkowanej na 
właściwe relacje między gospodarką a środowiskiem naturalnym. 
Pojęcie zielonej gospodarki stanowi urzeczywistnienie w praktyce 
gospodarczej założenia teoretycznej idei zrównoważonego rozwo-
ju społeczno-gospodarczego. Zielona gospodarka, dzięki realnym 
możliwościom realizacji celów idei zrównoważonego rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego, stała się szansą na przeciwdziałanie ściśle 
powiązanych ze sobą problemów społecznych, gospodarczych  
i środowiskowych (Ryszawska 2013: 50). Dlatego zielona gospodarka 
to sposób gospodarowania ukierunkowany na redukcję zużycia za-
sobów naturalnych, wytwarzanie mniejszej ilości odpadów, spadek 
emisji gazów cieplarnianych oraz niwelowanie nierówności społecz-
nych. W ekonomii następuje istotne przewartościowanie związane 
z formułowaniem nowych celów działalności gospodarczej, mając 
na uwadze dobro człowieka i zaspokojenie jego potrzeb obejmu-
jących także walory środowiska (Zysnarska 2006: 105). Przejawem 
rosnącego wpływu zielonej gospodarki na praktykę gospodarczą jest 
rosnąca liczba zielonych miejsc pracy oraz rosnąca popularność pro-
duktów i usług ekologicznych.

Licencja: Publikacja udostępniona na licencji Uznanie autorstwa-
Na tych samych warunkach 4.0 Polska (CC BY-SA 4.0 PL). 
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Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju

Social aspects of sustainable development 

The article presents the concept of socially sustainable devel-
opment concerning the analysis of the distribution of social welfare 
and standard of living. The paper aim is to show the impact of globali-
zation, multinational trade, and foreign investments on social devel-
opment. This research refers directly to the assumptions of the con-
cept of sustainable development theory, with particular emphasis 
on sustainability and developmental justice in the social aspect. The 
study presents a theoretical background of sustainable social de-
velopment in macroeconomics, development economics and social 
policy science. The justification for the validity of the theory is sup-
port by examples of the measurement of sustainable social devel-
opment in Poland and the Lower Silesia Voivodship. The HDI, LHDI, 
and Gini index were used mainly to analyze social development. 

Keywords: sustainable development, globalization, development 
economics, economics of sustainable development.  

Artykuł przedstawia pojęcie zrównoważonego rozwoju spo-
łecznego (ang. social sustainable development and/or growth),  
w odniesieniu do analizy podziału dobrobytu społecznego i po-
ziomu życia. Autor skupił się na wpływie globalizacji handlu i in-
westycji zagranicznych na rozwój społeczny. Badania te odnoszą 
się bezpośrednio do założeń koncepcji zrównoważonego rozwoju, 
ze szczególnym uwzględnieniem trwałości oraz sprawiedliwości 
rozwoju w aspekcie społecznym. Opracowanie przedstawia teo-
retyczne ugruntowanie zrównoważonego rozwoju społecznego  
w makroekonomii, ekonomii rozwoju i nauce o polityce społecz-
nej.  Uzasadnienie ważności podejmowanych badań zostało po-
parte przykładami pomiaru zrównoważonego rozwoju społecznego  
w Polsce i w województwie dolnośląskim. Do analizy rozwoju spo-
łecznego posłużyły przede wszystkim wskaźniki HDI i Giniego.  

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, globalizacja, ekonomia 
rozwoju, ekonomia zrównoważonego rozwoju.

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy.
Źródło finansowania badań i artykułu: środki własne Autora.
Cytowanie: Pawlonka C., (2018) Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju, „Rynek-Społeczeństwo-Kultura” nr 4 (30)/2018, s. 28-31, https://kwartalnikrsk.
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Wstęp

Najpopularniejszy obecnie model gospodarki nastawiony na 
intensywne umiędzynarodowienie, często jest krytykowany za nie-
równomierny rozwój społeczny w skali globalnej. Międzynarodowe 
porozumienia handlowe, zdaniem wielu ekonomistów, służą przede 
wszystkim bogatym krajom, by stawać się jeszcze bogatszymi, kosz-
tem krajów biednych i rozwijających się. Wpływ globalizacji na rozwój 
uboższych części świata jest niejednoznaczny. Wymiana handlowa  
z wysoko rozwiniętymi krajami przy odpowiedniej polityce krajów 
doganiających i pomocy ponadnarodowych organizacji, może mieć 
pozytywny wpływ na wzrost i rozwój uboższych części świata. Nobli-
ści Joseph Stiglitz i Amartya Sen wskazują jednak na niebezpieczny 
poziom nierówności społeczno-gospodarczych. Znaczny wzrost nie-
równego podziału dochodu między poszczególnymi częściami świata 
oraz wewnątrz klas społeczeństwa ekonomiści łączą z pojawieniem 
się kryzysu w roku 2008 (Stiglitz 2007). A. Deaton został uhonorowany 
Nagrodą Nobla w dziedzinie ekonomii w roku 2015 za badania nad 
przyczynami ubóstwa i rozwarstwienia społecznego. Jest to ważny sy-
gnał społeczności ekonomistów, który ma na celu podkreślić potrzebę 
analizy rozwoju społecznego w teorii ekonomii, pomiaru rozwoju spo-
łecznego, uzasadnienia dla podejmowania tych badań oraz formuło-
wania wniosków i konkluzji dla współczesnej polityki społeczno-go-
spodarczej. Jednym z pierwszych ekonomistów analizujących rozwój 
społeczny był J. M. Keynes. Kwestionował on założenia ekonomii kla-
sycznej o sprawiedliwym podziale dóbr na rynku, w wyniku podejmo-

wanych decyzji konsumentów. Podważył on również koncepcję peł-
nej racjonalności ludzi. Keynes dostarczał przykłady, że mechanizmy 
rynkowe nie mogą być jedynymi, które ograniczają występowanie 
niekorzystnych trendów rynkowych i stymulują do równomiernego 
rozwoju. Według Keynesa przełamanie kryzysów i nadmiernych nie-
równości, w momencie zawodności podziału dóbr na rynku, musi od-
bywać się poprzez interwencję państwa (Keynes 2003). Mimo że jego 
teorie nie odnoszą się wprost do teorii zrównoważonego rozwoju, 
zapoczątkował on powstanie koncepcji, które dostrzegały potrzebę 
uczestnictwa rządów w kształtowaniu inkluzywnego wzrostu gospo-
darczego. Większe budżety rządów Keynes kompensował korzyściami 
z wydatków na dobra konsumpcyjne osób objętych programami po-
mocy. Nie tylko dostrzegał on korzyści ze zmniejszania nadmiernego 
rozwarstwienia dochodowego dla rozwoju społeczeństw, ale również 
dla samego wzrostu ekonomicznego państw (Stankiewicz 1987).

Definicja zrównoważonego rozwoju społecznego

Zrównoważony rozwój określa się jako długotrwały, obejmują-
cy wszystkie części globu oraz wszystkich jego mieszkańców. Jego 
trwałość, zgodnie z klasyczną definicją Brundtlanda, to możliwość 
spełnienia potrzeb pokolenia obecnego, bez utraty zdolności zaspo-
kojenia potrzeb przyszłych pokoleń. Teoria zrównoważonego rozwoju 
podkreśla ograniczenia gospodarcze związane z wyczerpywaniem się 
zasobów naturalnych na ziemi. Koncepcja ta skłania do takiego zarzą-
dzania zasobami naturalnymi, aby rozwój człowieka, dzięki ich wyko-
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rzystaniu, nie odbywał się kosztem biednych części globu i nie miał 
negatywnych skutków dla środowiska naturalnego (Holger 2010). 

Nauka o zrównoważonym rozwoju jest w głównej mierze ko-
jarzona z zagadnieniami dotyczącymi ochrony środowiska, ale  
w ramach szerszej definicji porusza też aspekty ekonomiczne oraz 
społeczne. W naukach o zrównoważonym rozwoju znaczące jest po-
jęcie triady ładów, które odpowiadają wymienionym trzem aspek-
tom lub inaczej celom. Praktyczne urzeczywistnianie założeń kon-
cepcji zrównoważonego rozwoju jest możliwe przez integrację po-
szczególnych dziedzin i rozwój analizy każdego z osobna (Kronenberg 
2010). Społeczne wymiary teorii nauki o zrównoważonym rozwoju 
są najrzadziej analizowane, a pomiar rozwoju i poziomu życia wyma-
ga konstruowania zaawansowanych, złożonych wieloczynnikowych 
wskaźników. Analiza zrównoważonego rozwoju społecznego (ang. so-
cial sustainable development and/or growth), polega przede wszyst-
kim na mierzeniu poziomu dobrobytu oraz analizy jego redystrybu-
cji. Największym problem jest określenie jego trwałości i stopnia 
zrównoważenia. Analiza tych wartości może następować na drodze 
badań udziału obywateli we wzroście gospodarczym. Jednoczesna 
poprawa wskaźników rozwoju razem z progresem gospodarczym jest 
największym wyzwaniem nauki o zrównoważonym rozwoju społecz-
nym (Biczyńska 2015). 

Do zrównoważonych celów społecznych zalicza się podtrzymy-
wanie standardów demokracji uczestniczącej, zmniejszanie ubóstwa 
i nierówności, umożliwianie podobnych szans rozwoju wszystkim 
mieszkańcom globu, integrację imigrantów, walkę o równoupraw-
nienie kobiet i mężczyzn oraz ochronę podstawowej jakości życia  
i zdrowia ludzkiego. Społeczeństwo zrównoważone społecznie okre-
śla się jako inkluzywne, możliwie egalitarne, zwracające specjalną 
uwagę na marginalizowane sektory (kobiety, osoby w wieku popro-
dukcyjnym, niepełnosprawnych, bezrobotnych) oraz na edukację  
i promocję wzajemnej tolerancji w społeczeństwie wielokulturowym. 
Wykorzystując zasadę workfare zamiast welfare, pracę w takim spo-
łeczeństwie traktuje się jako główny sposób poprawy jakości życia. 
Ekonomia zrównoważonego rozwoju, w przeciwieństwie do ekono-
mii neoklasycznej, nie unika kontrowersyjnego i złożonego tematu 
podziału dochodu. Demokratyczne państwo nie może funkcjono-
wać sprawnie, wykluczając część społeczeństwa z możliwości roz-
woju. Dlatego powinno ono gwarantować ochronę przed ubóstwem  
i równość szans wszystkim obywatelom. Zdaniem A. Sena, indyjskie-
go noblisty w dziedzinie ekonomii z roku 1998, nie ma wolności bez 
sprawiedliwości społecznej. Bieda, ubóstwo i głód sprawiają, że czło-
wiek nie jest w pełni wolny (Holger 2010). 

W obecnych wysoce konkurencyjnych czasach globalizacji, 
szczególnie aktualna staje się definicja sprawiedliwości społecznej 
zaproponowana przez amerykańskiego filozofa J. Rawlsa. Praw-
dziwa sprawiedliwość społeczna, jego zdaniem, powinna zawsze 
gwarantować odpowiednie minimum osobom defaworyzowanym 
w społeczeństwie. Bardziej zrównoważony podział dochodu przez 
kooperację i współpracę na drodze do wspólnego rozwoju – sprzyja 
wszystkim (Rawls 2018). Brak przestrzegania zasad rozwoju zrówno-
ważonego może doprowadzić do sprzeciwu biedniejszej części glo-
bu oraz fali niekontrolowanych migracji zarobkowych. Prowadzenie 
polityki wzrostu gospodarczego za wszelką cenę, bez dostrzegania 
ograniczeń społecznych i naturalnych jest krótkowzroczne. Zasada 
„optimum Pareto” niesprawiedliwie dzieli dobrobyt między ludzi. 

Ekonomia zrównoważonego rozwoju pokazuje, że w ramach tej teo-
rii zawsze będą cierpieć najubożsi. Należy dzielić dochód tak, aby 
udział w nim był gwarantowany na początku jego dystrybucji, a nie 
na końcu (Kronenberg 2010). 

Globalizacja a zrównoważony rozwój społeczny

Szczególnym wyzwaniem dla zrównoważonej dystrybucji rozwo-
ju społecznego w skali świata jest globalizacja. Wzrost interakcji go-
spodarczych pomiędzy państwami może być szansą lub zagrożeniem 
dla równomiernego podziału dobrobytu w skali globalnej. Wiele za-
leży od zdolności wykorzystania przez dane państwo zagranicznych 
inwestycji do osiągnięcia rozwoju (Żukrowska 2012). Nowe sposoby 
komunikacji i transportu ułatwiły handel pomiędzy krajami, rywali-
zacja o kapitał transnarodowych korporacji doprowadziła jednak do 
znacznego wzrostu międzynarodowej konkurencji ekonomicznej. 
Obecnie, zdolność przyciągania inwestycji zagranicznych jest jednym 
z najważniejszych celów polityki gospodarczej państw. Szczególnie 
istotne jest to dla krajów rozwijających się, będących pod presją 
doganiania reszty świata. Ich znaczny wzrost gospodarczy osiągany  
wskutek liberalizacji handlu, prowadzi najczęściej do walki kosztowej 
z innymi krajami. Odbija się to jednak niejednokrotnie na wydat-
kach na politykę społeczną. Rezygnując z części podatków i składek 
na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się koszty pracy, czyli znacz-
ną część tzw. klina podatkowego. Ta strategia budowania przewagi 
konkurencyjnej nie jest jednak możliwa do utrzymania w dłuższym 
czasie. Dodatkowym minusem tej strategi jest utrata bezpieczeństwa 
socjalnego dla części społeczeństwa (Klimas 2011). 

Globalizacja handlu może być niepowtarzalną okazją dla roz-
woju społecznego krajów doganiających. Napływ inwestycji zagra-
nicznych przekłada się na budżet, a w zależności od wykorzystania 
tych dodatkowych środków, na zdolność do osiągania dobrobytu  
w danym państwie. Wzrost gospodarczy stymulowany zagranicznym 
kapitałem jest okazją do absorpcji innowacji i know how krajów wy-
soko rozwiniętych. Wzrost oparty na przewadze kosztowej ma jednak 
swoje ograniczenia. Zjawisko pułapki średniego dochodu powoduje, 
że przy osiągnięciu przez gospodarkę około 20 tys. dolarów PKB per 
capita (Polska już przekroczyła ten poziom) – zwalnia tempo wzrostu. 
Ta zależność dotyczy głównie krajów rozwijających się, korzystających 
z ograniczonego czasowo efektu doganiania (Radło 2010). 

Jednym z rozwiązań tej sytuacji jest intensywna inwestycja  
w kapitał ludzki. W gospodarce globalnej, opartej na wiedzy i in-
nowacjach, szczególnie ważne jest przyciąganie pracowników  
o największych możliwościach. Ograniczanie wydatków na politykę 
społeczną powoduje obniżenie atrakcyjności danego kraju w oczach 
jego obywateli. Rezygnacja z bezpieczeństwa socjalnego w danym 
państwie wpływa również znacząco na wydajność pracy, wskaźnika 
nie mniej ważnego dla inwestorów zagranicznych. Dlatego tak ważne 
jest w kontekście wzrostu gospodarczego wyjście poza budowanie 
przewagi niskich kosztów pracy. Symbioza celów polityki gospodar-
czej i społecznej umożliwia bardziej trwały wzrost gospodarczy (Pisz 
2001). Trwałość, jedna z najważniejszych cech zrównoważonego 
rozwoju, opiera się na możliwości jego podtrzymywania. Poprawa 
konkurencyjności państwa, przez większe otwarcie się na między-
narodowy handel, powinna służyć wzrostowi gospodarczemu oraz 
rozwojowi w dłuższym okresie. 
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Pomiar i analiza rozwoju społecznego

W dużej mierze cele rozwoju zrównoważonego społecznie zbie-
gają się z celami polityki społecznej. Badania rozwoju społecznego 
oraz możliwości jego podtrzymywania korzystają z dorobku tej nauki. 
Polityka społeczna m.in. pomaga wyznaczyć poziomy ubóstwa w po-
dziale na odpowiednie kategorie – granice relatywne i absolutne oraz  
subiektywne i obiektywne linie ubóstwa. Jest to szczególnie ważny 
wskaźnik w kontekście analizy rozwoju danego kraju. Natomiast me-
tody badawcze socjologii i statystyki umożliwiają, za pomocą odpo-
wiednich wskaźników, dokonywanie przybliżonego pomiaru poziomu 
życia społeczeństwa. To daje następnie możliwość dokonania analizy 
efektywności określonych instrumentów polityki społecznej i gospo-
darczej (Kowalczyk, Kamiński 2013). Zagadnieniem rozwoju społeczne-
go poświęcona jest również znaczna część nauki o ekonomii rozwoju 
i makroekonomii. Ekonomia rozwoju uznawana często za tożsamą  
z polityką gospodarczą krajów biednych i rozwijających się, analizuje 
efektywność programów społeczno-gospodarczych (Morawski 2001). 
Współczesna makroekonomia daje narzędzia umożliwiające badanie 
pomiaru rozwoju społecznego na bardziej zaawansowanym poziomie 
niż klasyczne współczynniki opisujące przede wszystkim wzrost gospo-
darczy (Fiedor, Kociszewski 2010). Klasyczne wskaźniki ekonomiczne, 
takie jak PKB per capita, mimo że nie pokazują stopnia rozwoju spo-
łecznego danego kraju, mogą być jednak przydatne w analizie ogól-
nego poziomu dobrobytu. Brak rzeczywistego równomiernego roz-
kładu tej wartości pomiędzy obywateli kraju, nie umożliwia opisania 
poziomu życia poszczególnych jednostek, ale daje ogólny pogląd na 
rozwój państwa. Pomimo ograniczeń tego wskaźnika, dzięki badaniom 
statystycznym, możemy określić, że wzrost gospodarczy mierzony war-
tością PKB per capita przekłada się na poziom rozwoju społecznego. 
Razem z wyższymi wartościami produktu krajowego na osobę wzra-
sta przeciętna długość życia i spada stopień analfabetyzmu w danym 
państwie (Mankiw, Taylor 2009). Najbardziej popularnym wskaźni-
kiem do oceny rozwoju jest standard HDI (Human Development In-
dex). Współczynnik ten został opracowany przez pakistańskiego eko-
nomistę Mahbuba ul Haqa i jest obecnie używany przez Agendę ds. 
Rozwoju ONZ do oceny globalnych zmian społecznych. W jego skład 
wchodzą 3 elementy: długość życia, wskaźnik analfabetyzmu i stopień 
skolaryzacji oraz standard życia określany przy pomocy miernika PKB 
per capita (Łopatka 2014). Wskaźniki do oceny poziomu życia i jakości  
w Polsce przygotowuje zespół socjologa J. Czapińskiego. W skład oby-
dwu współczynników wchodzą następujące wskaźniki: dochody, wy-
żywienie, zasobność materialna, warunki mieszkaniowe, kształcenie 
dzieci, ochrona zdrowia oraz uczestnictwo w kulturze. Zmiany poszcze-
gólnych wskaźników w podziale na województwa, razem z danymi 
Głównego Urzędu Statystycznego i Banku Danych Lokalnych, umożli-
wiają ocenę zrównoważenia regionalnego rozwoju społecznego w Pol-
sce. Ważnym wskaźnikiem rozwoju jest również stopień nierówności 
w danym kraju. Najpopularniejszym narzędziem do badania poziomu 
nierówności dochodów jest wskaźnik Giniego. Przybiera on wartość 
między 0 a 1. Dla wartości 0 oznacza, że wszystkie osoby mają ten sam 
dochód, dla wartości 1 oznacza, że wszystkie osoby poza jedną, mia-
łyby dochód zerowy. Im wyższa jest wartość wskaźnika, tym większy 
jest stopień koncentracji dochodów i większe jest ich zróżnicowanie. 
Współczynnik ten najczęściej jest przedstawiany po przemnożeniu 
przez 100, w skali od 0 do 100 (GOV 2018).

Analiza stopnia zrównoważenia rozwoju społecznego 
Polski 

Polska, przez członkostwo w strukturach Unii Europejskiej, musi 
zwracać szczególną uwagę na politykę społeczno-gospodarczą wspól-
noty. Dla struktur spójności pojęcie rozwoju zrównoważonego pozo-
staje jednym z najważniejszych celów najbliższych lat. Kryzys roku 
2008 zmusił Unię Europejską do redefinicji celów polityki społecz-
no-gospodarczej. Powstała wyraźna presja poprawy konkurencyjno-
ści i rozwiązania problemów rynku pracy krajów UE. Jednak walka  
z kryzysem w strukturach spójności nie opiera się tylko na wzroście 
liberalizacji handlu i dalszym pogłębianiu stosunków gospodarczych  
z zagranicznymi partnerami. Największym atutem starego kontynentu 
jest zdolność do kreowania wartości dodanej produkcji przez innowa-
cje. Jednym ze sposobów ich osiągania jest inwestycja w kapitał ludz-
ki. Wykształceni i zadowoleni z poziomu życia Europejczycy, podobnie 
jak w przeszłości, w dalszym ciągu stanowią największą przewagę kon-
kurencyjną wspólnoty (Bauman 2007). Strategiczny program Unii Eu-
ropejskiej „Europa 2020” wśród swoich priorytetów wymienia rozwój 
inkluzywny, zwiększający spójność we wspólnocie m.in. przez wyższy 
poziom zatrudnienia. Do celów szczegółowych programu w tej kate-
gorii należy (Walkowski 2010): wzrost wskaźnika zatrudnienia osób 
w wieku 20-64 lat do 75%; ograniczenie ilości osób przedwcześnie 
kończących naukę szkolną do 10%, a co najmniej 40% osób młodych 
powinno kończyć edukację na poziomie wyższym; zmniejszenie liczby 
osób zagrożonych wykluczeniem o 20 mln. W Polsce, podstawowe 
wskaźniki społeczne pokazują, że rozwój następuje nierównomiernie 
w porównaniu do wzrostu gospodarczego. Nasz kraj w rankingu roz-
woju ONZ zajmował w 2017 roku 33 miejsce według wskaźnika HDI, 
natomiast pod względem wartości nominalnej PKB jest na 22 miej-
scu, co pokazuje rozdźwięk pomiędzy wzrostem gospodarczym kraju  
w ostatnich latach a rozwojem dobrobytu społecznego (UNDP 2017). 
Powyższe dane pokazują, że nie został w Polsce w pełni wykorzystany 
potencjał napływu inwestycji zagranicznych do znaczącej poprawy 
jakości życia wszystkich mieszkańców. W dalszym ciągu podstawowe 
wartości obrazujące poziom rozwoju w naszym kraju, nie przystają do 
średnich Unii Europejskiej. Aktywność zawodowa w przedziale wie-
kowym 18-64 lata w 2017 roku wynosiła w Polsce 72,4%, jest to war-
tość wymagana w dokumentach strategicznych UE, gorzej natomiast 
wyglądają wskaźniki dla osób młodych, starszych i kobiet. Dla osób 
w wieku 15-24 i 55-64 wartość aktywności zawodowej jest niższa  
o około 10 punktów procentowych (p.p.) w porównaniu ze średnią 
unijną. Aktywność zawodowa wśród kobiet jest niższa niż średnia  
w krajach UE o 5 p.p. Różnica w wynagrodzeniach pomiędzy obie-
ma płciami wynosiła w Polsce w roku 2017 średnio 734 zł, czyli 16% 
całego średniego wynagrodzenia mężczyzn. Wyższa różnica w do-
chodach kobiet i mężczyzn w wynagrodzeniach jest obserwowana  
w województwach z większym wskaźnikiem PKB per capita i z więk-
szym udziałem firm z kapitałem zagranicznym (GOV 2017). Porówna-
nie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do poszczegól-
nych województw ze wskaźnikami rozwoju, pokazuje niejednoznacz-
ne związki. Pomimo bezsprzecznego pozytywnego wpływu inwesty-
cji zagranicznych na budżety kraju i poszczególnych województw, 
utrzymywanie się znaczących dysproporcji rozwojowych w przekroju 
regionalnym pokazuje, że w dalszym ciągu dużo zależy od rządów  
i samorządów. Dla przykładu województwo dolnośląskie z trzecim 
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największym wskaźnikiem napływu inwestycji zagranicznych, we-
dług analizy poziomu życia zajmowało 10 miejsce. Natomiast woje-
wództwa mazowieckie i małopolskie odpowiednio pierwsze i drugie  
w kategorii przyciągania kapitału międzynarodowego, utrzymują 
się  w gronie regionów z jednym z najwyższych wskaźników jakości 
życia. Współczynnik lokalnego HDI dla województwa dolnośląskie-
go również prezentuje się niekorzystnie, region zajmuje 7. miejsce  
w kategorii rozwoju. Analiza ta pokazuje wysokie wartości dochodów 
jego mieszkańców, co ma również odzwierciedlenie w średnim wy-
nagrodzeniu, trzecim najwyższym w Polsce. Niski poziom wskaźnika 
zdrowia i edukacji powoduje, że ogólna pozycja rozwoju Dolnego Ślą-
ska jest niska.

Podsumowanie

 Problemem najlepiej obrazującym nierówny rozwój Polski jest 
wskaźnik zagrożenia ubóstwem, ilość osób żyjących na granicy mi-
nimum egzystencjalnego w naszym kraju jest wyższy niż średnia dla 
krajów Unii Europejskiej. Wzrost wartości PKB per capita nie prze-
kłada się na znaczącą poprawę jakości życia osób najbiedniejszych 
w Polsce. Analiza regionalna pokazuje jednak, że są województwa, 
gdzie otwarcie się na handel z zagranicą umożliwiło poprawę życia 
osób najbardziej zagrożonych biedą. Dolnośląskie, z 16% wskaźnikiem 
osób zagrożonych relatywnym ubóstwem, znajdowało się w tej ka-
tegorii w roku 2006 na 6 miejscu wśród wszystkich województw, zaś  
w roku 2016 region ten był już na 3 pozycji w skali kraju ze wskaź-
nikiem 12% – widać spadek w tej kategorii aż o 4%. Te tendencje 
pokazują pozytywny wpływ przeciętnego wzrostu dochodów, śred-
niego wynagrodzenia i spadku bezrobocia na współczynnik zagro-
żenia ubóstwem. Ogólny poziom życia, wskaźniki PKB per capita  
i HDI, obrazują przeciętne wartości rozwoju. Jego rozkład natomiast 
prezentuje wskaźnik nierówności, najczęściej wyrażany za pomocą 
współczynnika Giniego. Konwergencja poziomu dochodów regionów 
oraz samych warstw społecznych jest jednym z najważniejszych ce-
lów zrównoważonego rozwoju państwa. Ekonomia instytucjonalna 
daje liczne przykłady, że znaczący problem ubóstwa danego kraju nie 
tylko wynika z działań poszczególnych jednostek, ale wynika w du-
żej mierze z szerszego kontekstu historii, kultury i instytucji danego 
kraju. Krzywa nierówności w teorii S. Kuznetza, jest jedną z najpo-
pularniejszych analiz etapów konwergencji krajów biednych i rozwi-
jających się. Badania te pokazują początkowy przyrost nierówności 
w trakcie rozpoczęcia intensywnego wzrostu państwa, w pierwszym 
stadium tylko część społeczeństwa jest w stanie korzystać z rozwoju, 
w dalszym cyklu krzywej nierówności maleją. Analiza współczynnika 
Giniego w Polsce od okresu transformacji, przez moment akcesji, do 
czasów współczesnych potwierdza tę teorię. Współczynnik ten wzrósł 
w latach 1990-2000 z wartości 29 do 34, aby następnie zanotować 
stopniowy spadek z 35,5 punktów w 2005 roku, do wartości 31,3  
w roku 2017. Wartość bliska 31. punktom odpowiada średniej war-
tości tego wskaźnika dla krajów UE. Sposób obliczania nierówno-
ści dochodowych przy pomocy wskaźnika Giniego ma swoje wady, 
obliczany za pomocą metody ankietowej przez GUS nie pokazuje 
prawdziwego rozwarstwienia. Badania nierówności w wojewódz-
twie dolnośląskim, opierające się na zeznaniach podatkowych PIT od 
osób fizycznych, prezentują większe zróżnicowanie w dochodach od 
wartości wynikających ze wskaźnika Giniego o 10 p.p. Dodatkowo, 

dane współczynnika Giniego dla poszczególnych regionów Polski 
pokazują większe zróżnicowanie dochodów w regionach z wyższym 
wskaźnikiem napływu inwestycji zagranicznych i PKB per capita. 
Przedstawione dane dla Polski, razem z przykładem analizy rozwoju 
społecznego na Dolnym Śląsku, pokazują nierównomierny regional-
nie rozwój społeczny. Powyższy przegląd najważniejszych wskaźników 
wzrostu gospodarczego i rozwoju dla poszczególnych regionów w Pol-
sce potwierdza tezę o dużym wpływie działań rządów i samorządów 
na wykorzystanie napływu inwestycji zagranicznych na zdolność do 
poprawy jakości życia mieszkańców danego województwa i państwa. 
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Wybrane teorie fizyczne 
w ujęciu ekonomii proekologicznej

The chosen physical theories 
in view of pro-ecological economy

The article is the analysis of green economy definitio and 
green strategy implementation, which begins to the develop-
ment of the green sector.  The study relates to the context of 
econophysics. On its basis identified the green economy from 
the brown economy and described all stages that must be im-
plemented to make the economy green. The greening strategy 
basis on renewable energy sources, and balance in consumption 
also on mutual intergenerational concern for natural resources. 
What is more, the transformation strategy to the green economy 
itself allows monitoring of the implementation process. Interna-
tional organizations attempt to develop a set of indicators and 
strategies based not only on economic indicators but also envi-
ronmental and social indicators.  However, the existing indexes 
have little concern for such transformation. In this context, new 
econophysics models describing the green economy gains impor-
tance, due to financing conductivity to support green entities.

Keywords: econophysics, green economy, ecodevelopment.

W artykule przedstawiono analizę definicji zielonej gospodarki 
i strategię jej wdrażania, która wpływa na rozwój zielonego sektora. 
Przeprowadzoną analizę osadzono w kontekście ekonofizyki i zja-
wisk przewodnictwa (finansowego). Na podstawie tak sformułowa-
nej analizy odróżniono zieloną gospodarkę od brązowej gospodarki 
oraz przedstawiono etapy, które należy zrealizować, by zazielenić 
gospodarkę. Strategia zazieleniania oparta jest m.in. na: odnawial-
nych źródłach energii, równowadze w konsumpcji i wzajemnej trosce 
międzypokoleniowej o zasoby środowiska naturalnego. Co więcej, 
sama strategia transformacji do zielonej gospodarki zakłada moni-
toring procesu jej wdrażania. Organizacje międzynarodowe podjęły 
próbę opracowania zestawu wskaźników i strategii opartych nie 
tylko o indykatory gospodarcze, lecz również środowiskowe i spo-
łeczne, ponieważ dotychczasowe wskaźniki w niewielkim stopniu 
dotyczą takiej transformacji. W tym kontekście na znaczeniu zysku-
ją nowe modele ekonofizyczne opisujące ekonomię proekologiczną 
realizowaną przez odpowiednie finansowanie zielonych inwestycji.

Słowa kluczowe: ekonofizyka, zielona gospodarka, ekorozwój.

Typ artykułu: artykuł przeglądowy.
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Od zarania dziejów człowiek codziennie ingeruje w otaczający 
go świat. Pozyskuje on materię oraz energię, którą później między 
innymi przetwarza, przechowuje i konsumuje. Procesy gospodarcze 
wywierają określony wpływ na środowisko, który w literaturze nazwa 
się antropopresją. Świadome, celowe działania ludzi przekształcają 
środowisko naturalne w środowisko kulturowe. Co ważne, skala an-
tropopresji nie może przekroczyć pewnego poziomu wyznaczonego 
przez stopnie samooczyszczania się środowiska (Dokurno 2006).

Fizyka jest to nauka, która za pomocą aparatu matematycznego 
definiuje prawa obowiązujące we wszechświecie. Aktualnie aspiru-
je ona do włączenia się w dyskurs na temat zrównoważonego roz-
woju, podejmując się opisu zjawisk prowadzących do tzw. zielonej 
ekonomii lub ekonomii proekologicznej. Rozwój teorii fizycznych ma 
wpływ na każdą dziedzinę życia człowieka. Szczególnego zaś znaczenia 
nabierają jego relacje ze środowiskiem przyrodniczym oraz aktyw-
ność społeczno-gospodarcza (Kozar 2015). Ekonomia zaś, to nauka 
społeczna badająca między innymi racjonalne wykorzystanie ograni-
czonych zasobów przez społeczeństwo. Co więcej, rozwój ekonomii 
w ostatnim okresie opiera się również na odkryciach w dziedzinie 
fizyki. Pewne zjawiska reprezentowane są przez modele fizyczne 
odnoszące się do poszczególnych zjawisk, będących przedmiotem 
badań ekonomii (Grudziński, Sulich 2018b). W badaniach i teoriach 
zauważono dotychczas wiele zależności, dzięki którym będzie moż-

na rozwiązać skomplikowane problemy ekonomiczne. W ten sposób 
rozwinęła się nowa interdyscyplinarna gałąź wiedzy tzw. ekonofizyka. 
Ponadto, dzięki rozwojowi fizyki w zakresie wsparcia informatyki i baz 
danych, możliwy stał się zapis dużej ilości danych oraz ich analiza, 
co doprowadziło do doświadczalnego stworzenia oraz potwierdzenia 
bądź zanegowania rozmaitych teorii ekonomicznych. Ekonomia od 
początku swojego istnienia wchłonęła aksjomatykę matematyczną  
w definiowaniu różnych zależności, wykorzystując różne działy aryt-
metyki poprzez zaawansowane metody analizy matematycznej ra-
chunku różniczkowego i całkowego przez rachunek prawdopodobień-
stwa. Fizycy w swoich badaniach poszli o krok dalej i do opisu zacho-
wań ekonomiczno-społecznych wykorzystują odpowiednio zaimple-
mentowane prawa natury np. fizykę statystyczną, kwantową. Między 
innymi polski ekonomista z okresu XIX wieku Zygmunt Heryng (1896) 
w swojej książce pt. Logika ekonomii. Zasadnicze pojęcia ekonomiczne 
ze stanowiska nauki o energii uznał, że jest możliwe nowe spojrzenie 
na procesy ekonomiczno-społeczne poprzez metodykę wypracowaną 
poprzez fizyków „nauki o energii”. Model, to układ bądź opis, który 
ma za zadanie w zbliżony do rzeczywistości sposób ją odzwierciedlać. 
Służy do zmniejszania złożoności rozpatrywanych zjawisk poprzez za-
stosowanie uproszczeń (np. nieuwzględnienie nieistotnych danych) 
w stopniu umożliwiającym ich poznanie. Za ich pomocą można prze-
analizować interesujące przez badacza aspekty badanego obiektu 
takie jak: budowa, rozwój w przeszłości bądź przyszłości, zachowanie 
w danych warunkach otoczenia, które można dowolnie ustalać bądź 
zmieniać wobec potrzeb danych badań (Chojnicki 1964).
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Sformułowanie problemu

Tematem dyskusji w ramach ekonomii środowiskowej oraz eko-
logicznej stały się wymiary zrównoważonej gospodarki, która zwraca 
uwagę na ograniczenie zużycia zasobów, jest sprawiedliwa społecznie 
działając wraz z polityką wspomagającą jej wdrożenie. W 2008 roku, 
z ramienia Organizacji Narodów Zjednoczonych została zainicjowana 
koncepcja ekologicznej gospodarki (ang. Green Economy Initiative 
– GEI). Był to program szerokich, globalnych badań, które w efekcie 
miały przynieść konkretną pomoc na szczeblu krajowym. Inicjatywa 
GEI miała na celu zmotywować decydentów do wspierania inwestycji 
środowiskowych w kontekście zrównoważonego rozwoju i elimina-
cji ubóstwa. Dzięki niniejszej inicjatywie oraz szczegółowym pracom 
innych agencji zielona gospodarka w kontekście zrównoważonego 
rozwoju i eliminacji ubóstwa została włączona do programu Rio+20  
i została uznana za narzędzie służące osiągnięciu zrównoważonego 
rozwoju. Celem artykułu jest przedstawienie definicji zielonej gospo-
darki oraz strategii rozwoju zielonego sektora. Metodą przyjętą w ar-
tykule jest metoda opisowa oparta na analizie literatury przedmiotu.

Przewodnictwo cieplne  
w opisie transformacji gospodarki

Model zielonej gospodarki zakłada, że antropopresja (gye(ke)
LE) jest pomniejszana przez celowe działania na rzecz ochrony śro-
dowiska za pomocą nakładów kapitałowych (hKR(t)) oraz zdolności 
samooczyszczania środowiska naturalnego pW(t), zgodnie z równa-
niem (Dokurno 2006): 

gdzie:

W(t) – funkcja łącznego poziomu zasobu zanieczyszczeń (imisji);

g – współczynnik polutogenności produktu społecznego;

p – współczynnik naturalnej zdolności asymilacyjnej, tzw. współczynnik 

oczyszczania;

h – współczynnik efektywności;

KR – kapitał ochrony środowiska;

E – parametr postępu technicznego;

ye(ke) – funkcja produktu na efektywną jednostkę pracy, zależna od technicz-

nego uzbrojenia pracy, wyrażone parametrem E;

L – praca ludzka.

W przypadku wskazanych nakładów kapitałowych zastosować można 
równanie przewodnictwa cieplnego (Klecha, Kasprzycki, Szeja 2011):

gdzie:
    – temperatura; 
Q – ciepło; 

 x – współczynnik przewodnictwa cieplnego.

Analogiczne równanie przewodnictwo nakładów na ochronę środo-
wiska przedstawia wzór:

gdzie: 
a – współczynnik przewodnictwa kapitału; 
w – wartość; 
K – kapitał.

Można ponadto opracować równanie ruchu kapitału:

gdzie:
T  – tensor natężeń kapitałowych; 
    – przyspieszenie; 
 b – wektor sił kapitałowych;
 ρ – gęstość masy.

gdzie:
            – zależą od gęstości ρ;
            – są odpowiednio lepkościami dynamicznymi i kinetycznymi. 

W związku z powyższym istnieje matematyczne instrumenta-
rium opisujące proces przejścia od brązowej do zielonej gospodarki. 

Pojęcia i definicje

Literatura z zakresu zielonego zarządzania przytacza szereg de-
finicji dotyczących zielonej gospodarki i pokrewnych, istotnych dla 
podejmowanego tematu. Dlatego ważną kwestią jest usystematyzo-
wanie wiedzy teoretycznej w tym zakresie. Zarządzanie strategiczne 
można ogólnie zdefiniować jako pewnego rodzaju proces oparty na 
następujących po sobie etapach: analizy, planowania oraz realizacji 
strategii wspartej procesem kontroli. Z założeniem, że realizacja ro-
zumiana jest jako fragment opracowanej strategii. Proces taki przez 
nieustanną ewaluację prowadzi do ciągłej poprawy założeń strategicz-
nych (Grudziński, Sulich 2018c). Zarządzanie strategiczne w odniesie-
niu do sektorów gospodarki dotyczy przede wszystkim ich rozwoju. 
Strategię definiuje się na dwa różne sposoby. W ujęciu czynnościo-
wym jest to zbiór wszystkich działań, które badają organizację wraz 
z jej całym otoczeniem. Metody analizy pozwalają na zbudowanie  
i realizację sporządzonego planu strategicznego. Pod kątem narzę-
dziowym analiza strategiczna jest rozumiana jako zespół metod umoż-
liwiających diagnozowanie, ocenę i przewidywanie następujących 
stanów omawianych elementów jednostki w aspekcie przetrwania  
i rozwoju (Gierszewska, Romanowska 2002: 17-18). Sektor definiuje 
się zaś jako część przemysłu, który grupuje produkty i usługi o po-
dobnym przeznaczeniu (Begg i in. 2007). Możemy wyróżnić: sektor 
pierwszy – rolniczy, drugi – przemysłowy oraz trzeci – usługowy. Zda-
rza się, że zostaje wyróżniony również sektor czwarty, który obejmuje 
pozyskanie, przetwarzanie oraz dostarczanie informacji (Runge, Run-
ge 2008). Pojęcie zielonej gospodarki jest opisywane w literaturze pod 
dwoma terminami. ONZ, UE oraz Światowy Instytut Zasobów posłu-
gują się terminem green economy, natomiast Organizacja Współ-
pracy Gospodarczej i Rozwoju – green growth. Pomimo różnego na-
zewnictwa opisują one jednak tę samą gałąź gospodarki, na co jasno 
wskazują definicje zawarte w tabeli nr 1. Istota tych definicji została 
uchwycona przez Główny Urząd Statystyczny (GUS): wzrost i rozwój 
w ramach zielonej gospodarki zachodzi przy utrzymaniu dostępności 
kapitału naturalnego, a także usług ekosystemowych, kluczowych dla 
dobrostanu człowieka. Na ich podstawie można również sformułować 
cele zielonej gospodarki, wśród których należy wyróżnić (Ryszawska 
2013: 73): ochronę ekosystemów i bioróżnorodności; zmniejszenie 
emisji, odpadów i zanieczyszczeń; zasobooszczędność; zmniejszenie 
ubóstwa i nierówności; rozwój gospodarczy, konkurencyjność i niskie 
bezrobocie; aktywną politykę państwa wspierającą zieloną gospodar-
kę; wzrost wielkości zielonych sektorów w gospodarce.
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Obecny model gospodarki nosi nazwę brown economy. Źródła 
niniejszej nazwy możemy się doszukiwać w segmencie, na którym się 
opiera. Brązowa gospodarka wykorzystuje bowiem potencjał płynący 
z paliw kopalnych oraz szeregu innych, nieodnawialnych surowców, 
a główną miarą określającą wzrost stanowi Produkt Krajowy Brutto 
(PKB). Do cech charakterystycznych omawianego modelu zaliczamy 
m.in. bardzo intensywne zużycie zasobów naturalnych, emisję gazów 
cieplarnianych czy niszczenie bioróżnorodności. Brak odpowiedzial-
ności i widoczne wszędzie nierówności społeczne powodują osłabie-
nie zaufania społecznego oraz negatywny wpływ na możliwy rozwój 
(Ryszawska 2013: 74-75). W tabeli 2 został przedstawiony schemat 
przejścia od brązowej do zielonej gospodarki. Zazielenienie obecnej 
gospodarki to wielopłaszczyznowy przedmiot rozważań. Nowy model 
bierze bowiem pod uwagę szereg aspektów i finalnie przedstawia jako 
najważniejsze priorytety m.in. rozwój odnawialnych źródeł energii, 
zrównoważoną konsumpcję, sprawiedliwość międzypokoleniową oraz 
szacunek. 

Wskaźniki wyróżniające zielony sektor

Zielony sektor różni się w oczywisty sposób od pozostałych sek-
torów gospodarki. Założeń takich, jak efektywne wykorzystywanie za-
sobów naturalnych, poprawa życia ludzkiego, zrównoważony rozwój 
czy w końcu stabilność ekologiczna nie sposób jest mierzyć tradycyj-
nymi wskaźnikami. Aby w sposób właściwy przejść przez etapy zarzą-
dzania strategicznego należy posiadać narzędzia, które wyznaczą nam 
zadania priorytetowe, pomogą oszacować postęp i na końcu określić 
rezultat podjętych działań w ramach wyznaczonej strategii (Kożuch 
2010). Jedną z możliwych dróg wyznaczenia takich wskaźników jest 
obranie środowiska jako punktu wyjściowego. Taki punkt widzenia 
został przedstawiony przez UNEP. Wskaźniki należy podzielić wzglę-
dem etapów zarządzania strategicznego (Flieger  2016): – w etapie 
wstępnym wyróżnia się wskaźniki celów i zagadnień środowiskowych, 
dotyczą one zmian klimatycznych, wydajności zasobów, zarządzania 
ekosystemem, gospodarowania odpadami; – etapowi pośredniemu 
zostały przypisane wskaźniki interwencji polityki zielonego sektora, 
dotyczą one obszarów zielonej inwestycji, wyceny usług powiąza-
nych z ekosystemem, szkoleń zielonych umiejętności, zielonej re-
formy podatkowej i zamówień publicznych; – etap końcowy to czas 
zastosowania wskaźników określających wpływ, jaki odniosła polityka 
zielonego sektora na zatrudnienie, dostępność zasobów, zdrowie, wy-
dajność sektora (Wyszkowska, Rogalewska 2014: 24-35). Do każdego  
z tematów przedstawionych powyżej można wskazać kilka wskaźników.  
W tabeli 3 zostały przedstawione jedynie wybrane wskaźniki ukazu-
jące jednak tendencję selekcji. EEA nieco inaczej rozkłada ciężar klu-
czowych dla zielonej gospodarki czynników. Jako główne wyzwanie 
wyróżnia się (Wyszkowska, Rogalewska 2014: 38): dla gospodarki – 
efektywność wykorzystania zasobów; dla ekosystemu – zapewnienie 
możliwości stałego dostarczania usług środowiskowych. Ponad 200 
wskaźników, które zostały zebrane na przestrzeni ponad 20 lat dotyczy 
12 obszarów tematycznych związanych ze środowiskiem. Wyróżnić 
należy segmenty (Janikowski 2004): energia, turystyka, zanieczyszcze-
nie powietrza, woda, zmiany klimatyczne, powierzchnia i gleba, rol-
nictwo, odpady, transport, scenariusze środowiskowe, rybołówstwo, 
bioróżnorodność. W czerwcu roku 2009 rada OECD podjęła decyzję 
o opracowaniu strategii zielonego wzrostu. Pokłosiem tego był ogło-

Tabela 1. Definicje zielonej gospodarki

WRI OECD

Gospodarka zapewniająca wzrost  
i rozwój generujący wzrost oraz 
poprawę życia ludzi zgodnie 
ze zrównoważonym rozwojem 
(World Resources Institute 2018)

Działania wspierające rozwój  
i wzrost gospodarczy, przy jed-
noczesnym zapewnieniu stałego 
dostępu do kapitału naturalnego 
oraz usług ekosystemowych (Wy-
szkowska, Rogalewska 2014)

EEA UNEP

Gospodarka, w której polityki: 
gospodarcza, społeczna, śro-
dowiskowa i innowacje dążą 
do efektywnego wykorzystania 
zasobów w procesach produkcji 
i konsumpcji, za sprawą czego 
stanowią przyczynek do powięk-
szenia dobrobytu człowieka, przy 
zachowaniu stabilności ekologicz-
nej (EEA 2012).

Gospodarka poprawiająca stan 
bytowy człowieka i stymulująca 
sprawiedliwość społeczną, przy 
jednoczesnym zmniejszeniu ryzy-
ka środowiskowego i niedoborów 
ekologicznych (UNEP 2018)

Źródło: opracowanie własne na podstawie dostępnych materiałów.

Od brązowej do zielonej gospodarki

Podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zrów-
noważonego Rozwoju RIO+20, która odbyła się w dniach 20-22 
czerwca 2012 roku, omówiono konieczność zdefiniowania nowego 
modelu zielonej gospodarki oraz opisania zmian, jakie powinny zajść 
w obecnym podejściu, aby transformacja okazała się skuteczna. Na 
zgromadzeniu zjawili się światowi przywódcy, którzy poszukiwali  
odpowiedzenia na pytania: „jak zmniejszyć skalę ubóstwa, jak pro-
mować sprawiedliwość społeczną i zapewnić ochronę środowiska 
naturalnego naszej coraz bardziej zaludnionej planety” (UNEP 2018).

Tabela 2. Transformacja w stronę zielonej gospodarki

Obecna  
sytuacja 

–
Brązowa  

gospodarka

• nadmierna eksploatacja zasobów i rosnące zanie-
czyszczenia

• zmiany klimatyczne
• utrata bioróżnorodności i kapitału naturalnego
• przekroczone lub zagrożone środowiskowe granice 

planety
• niedobór surowców i czystego środowiska
• negatywny wpływ na zdrowie
• katastrofy naturalne spowodowane przez człowieka
• gospodarka, która nie jest zasobooszczędna, nisko-

emisyjna i integrująca społecznie

Przecho-
dzenie do 
zielonej 

gospodarki

• działanie w ramach „biznes jak zwykle” (unikanie 
skutków ubocznych dla środowiska, kryteria środo-
wiskowe i infrastruktura)

• aktywne zarządzanie środowiskowe (zarządzanie ry-
zykiem, inwestycje w kapitał naturalny)

• realizacja idei zrównoważenia środowiskowego 
(efektywność ekologiczna, rozdzielenie wzrostu go-
spodarczego od rosnącego zużycia zasobów poprzez 
innowacje i zmianę popytu)

Przyszłość 
– 

Zielona  
gospodarka

• poprawa dobrostanu i sprawiedliwości społecznej 
przy jednoczesnej redukcji ryzyka środowiskowego 
i niedoborów zasobów

• działanie w ramach granic planety i jej pojemności 
biologicznej

• zachowanie bioróżnorodności, kontrola zmian klima-
tycznych

• zrównoważony rozwój dla przyszłych generacji  
i dla biznesu

• zdrowie i dobre warunki życiowe dla obywateli 
i wspólnot

• gospodarka nie zwiększająca zużycia zasobów i redu-
kująca negatywny wpływ na środowisko

Źródło: Ryszawska 2013: 76. 
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znalazła gorącego orędownika również w osobie Marka Carney’a (pre-
zesa Banku Anglii). W Polsce zazielenianie gospodarki jest stosunkowo 
młode. Z tego tytułu istnieją wieloletnie zaniedbania w tym zakresie. 
Mamy ogromne trudności z osiągnięciem wymogów przewidzianych 
przez Unię Europejską pod względem gospodarowania zasobami na-
turalnymi. Prowadzone są jednak stale badania w zakresie zielonego 
sektora, a w regionie rośnie zapotrzebowanie na zawody związane  
z zieloną gospodarką. Wpisuje się to więc w oczekiwania stawiane 
nam przez UE oraz koncepcję zamykania obiegu.

Bibliografia

1. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., (2007) Mikroekonomia, Warszawa: 
PWE.

2. Chojnicki Z., (1964) Zastosowanie modeli grawitacji i potencjału w bada-
niach przestrzenno-ekonomicznych, Warszawa: PWN, s. 10-13.

3. Dokurno Z., (2006) Równowaga ekologiczna a agregatowych modelach 
wzrostu gospodarczego jako fundamentalny czynnik realizacji strategii 
ekorozwoju, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 
Gospodarka a Środowisko 5, nr 1115, s. 95-106.

4. EEA, (2012) Environmental Indicator Report 2012. Ecosystem Resilience 
and Resource Efficiency in a Green Economy in Europe 2012, Kopenhaga.

5. Flieger M., (2016) Zarządzanie procesowe w urzędach gmin. Model ada-
ptacji kryteriów dojrzałości procesowej, Poznań: Wydawnictwo Nauko-
we Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

6. Gierszewska G., Romanowska M., (2002) Analiza strategiczna przedsię-
biorstwa, Warszawa: PWE, s. 17-18.

7. Grudziński A., Sulich A., (2018a) Zielone miejsca pracy – element prze-
wagi konkurencyjnej przedsiębiorstw sektora odnawialnych źródeł ener-
gii, „Marketing i Rynek” nr 11/2018.

8. Grudziński A., Sulich A., (2018b) Green European Integration, „Proce-
edings of the 4th International Conference on European Integration 
2018” s.364-371.

9. Grudziński A., Sulich A., (2018c) Strategic goals of renewable energy 
sector [w:] Sulich A., Wodo W., (red.), Proceedings of 16th Students’ 
Science Conference “Science Is Our Universe”, Boguszów-Górce: Oficyna 
Politechniki Wrocławskiej, s. 36-44.

10. Heryng Z., (1896) Logika Ekonomii, Zasadnicze pojęcia ekonomiczne ze 
stanowiska nauki o energii, Warszawa: Wydawnictwo Głosu.

11. Janikowski R., (2004) Zarządzanie antropopresją w kierunku zrówno-
ważonego rozwoju społeczeństwa i gospodarki, Warszawa: Difin, s. 7-9.

12. Kozar Ł., (2015) „Zielone” miejsca pracy jako efekt dążeń do zrówno-
ważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, Rynek-Społeczeństwo-
Kultura, nr 3, s. 5-11.

13. Kożuch M., (2010), Rola państwa w subsydiowaniu ochrony środowi-
ska,„Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” nr 14, s. 412-422.

14. Runge A., Runge J., (2008) Słownik pojęć z geografii społeczno-ekono-
micznej, Videograf Edukacja, s. 292.

15. Ryszawska B., (2013) Zielona gospodarka – teoretyczne podstawy 
koncepcji i pomiar jej wdrażania w Unii Europejskiej, Wrocław: Wy-
dawnictwo UE, s. 48.

16. UNEP, (2012) Measuring Progress towards an Inclusive Green Econo-
my, Nairobi: UNEP.

17. UNEP, (2018) United Nations Environment Programme, https://www.
unenvironment.org/ [19.11.2018].

18. World Resources Institute (2018), https://www.wri.org/, [20.11.2018].
19. Klecha T., Kasprzycki A., Szeja J., (2011) Modele równowagowe i nie-

równowagowe w opisie procesów ekonomicznych. Problematyka pra-
wa zachowania masy kapitału, Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzy-
stwa Ekonomicznego 2011/11, s. 107-124.

szony w 2011 roku zbiór wskaźników mający na celu wsparcie kontroli 
strategicznej. OECD, podobnie jak wymienione wcześniej organizacje, 
dostrzegła niekompletność wskaźników opierających się głównie na 
PKB i poszerzyła je o wskaźniki monitorujące (Wyszkowska, Rogalew-
ska 2014: 41): wydajność wykorzystywania zasobów naturalnych; 
zasoby naturalne; jakość życia w ujęciu środowiskowym; możliwości 
gospodarcze wraz z relacjami politycznymi.Pomimo jasnych różnic  
w podejściu do wyboru wskaźników nawet między przedstawionymi 
w niniejszej pracy organizacjami dostrzec można znamiona współpra-
cy, skupiającej się na wypracowaniu wspólnego zestawu wskaźników 
mierzących rozwój zielonego sektora. Przyświeca temu wspólny cel, 
jaki można uchwycić z przedstawionych na początku definicji zielonej 
gospodarki.

Tabela 3. Przykładowe wskaźniki

Wstępny etap

• emisja CO₂ (t/r)
• powierzchnia leśna (ha)
• wydajność CO₂ (t/USD)
• wielkość składowiska odpadów (ha)
• wydajność surowcowa (t/usd)

Pośredni etap

• inwestycje w zielonym sektorze (USD/r)
• opodatkowanie paliw (USD lub %)
• cena węgla (USD/t)
• wydatki szkoleniowe (%PKB lub USD/r)
• koszt zrównoważonych zamówień (USD/r)

Końcowy etap

• współczynnik Giniego
• zatrudnienie
• analfabetyzm (%)
• dostępność wody (%)
• liczba osób hospitalizowanych ze względu na 

stan zanieczyszczenia powietrza

Źródło: opracowanie własne na podstawie UNEP 2012.

Podsumowanie

Począwszy od rewolucji przemysłowej, której początek umiejsca-
wia się w Anglii i datuje na 1770 rok, rozwój ekonomiczny i gospodar-
czy stał niejako w sprzeczności z ekologią i brał nad nią górę. Okres 
XIX i XX wieku, to czas rozwoju i nabierania znaczenia przez sektor 
przemysłowy. Był to czas bezwzględnego drenażu środowiska bez da-
nia racji przyrodzie. W XXI wieku doszliśmy jako ludzkość do miejsca, 
gdzie musimy zejść z dotychczas obranej drogi i rozpocząć nowy etap, 
gdzie ochrona środowiska będzie osią rozwoju. Aktualnie strategia 
rozwoju zielonego sektora w Unii Europejskiej skupia się na ograni-
czeniu wytwarzania gazów cieplarnianych oraz energooszczędności.  
Modernizacja sieci energetycznych, wprowadzenie programów wspar-
cia oraz organizowanie kampanii promocyjnych to działania, które 
mają pomóc w osiągnięciu celu. Dzięki odpowiednim zabiegom UE za-
mierza osiągnąć do 2020 roku przewagę konkurencyjną w niniejszych 
sektorach. Jednak nie tylko Unia Europejska zauważa potrzeby prowa-
dzenia polityki zazielenienia gospodarki. Podczas szczytu G20 w 2016 
roku Chiny przedstawiły swoją koncepcję ekologicznej cywilizacji.  
W jej realizacji pierwsze skrzypce mają grać instrumenty finansowe, 
za pomocą których wspierać będzie się produkcję i konsumpcję powo-
dującą poprawę w miejsce pogorszenia środowiska. Jest to element 
zielonych finansów, które zostały rozpropagowane dzięki Chinom na 
szczycie w Hangzhou. Kierunek ten można było zaobserwować już 
rok wcześniej, kiedy Chiny zaproponowały UNEP wspólną pracę nad 
raportem o zielonym finansowaniu. Koncepcja zielonych finansów 
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Świadomość ekologiczna i jej wpływ 
na ekologizację społeczeństwa i gospodarki

Ecological awareness and its impact 
on the greening of society and economy

This article presents a review of the literature regarding shaping of 
socio-economic changes related to development of ecological aware-
ness. The author details the emergence of ecological trends, which in-
fluence the greening of various fields of life. The article draws attention 
to the role of recycling in environmental protection and the possibili-
ties of using it in the production processes. It describes ways of using 
recycling in marketing procedures of selected clothing brands as well.

Keywords: ecology, ecological awareness, ecological trends, recy-
cling.

Praca przedstawia zarys kształtowania się zmian społeczno-
-gospodarczych związanych z rozwojem świadomości ekologicznej. 
Autor opisuje zjawisko ekomody (ekotrendów), której pojawienie się 
wpłynęło na ekologizację różnych sfer życia. Zwraca uwagę na rolę 
recyklingu w ochronie środowiska i możliwości zastosowania go w 
procesie produkcji. Podaje również sposoby wykorzystania recyklingu 
w zabiegach marketingowych wybranych marek odzieżowych.
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Wstęp

Ochrona środowiska jest bardzo często poruszanym tematem 
zarówno na najwyższym szczeblu politycznym, jak i wśród obywateli. 
Zmiany klimatyczne, negatywne oddziaływanie działalności ludzkiej 
na środowisko, postęp technologiczny skutkujący produkcją nowych 
rodzajów odpadów, a z drugiej strony coraz większa świadomość 
społeczeństwa i chęć poprawy jakości życia – wszystko to wpływa na 
rosnące znaczenie tzw. ekotrendów. Jednym z nich jest segregacja od-
padów, dlatego coraz częściej nawet w gospodarstwach domowych 
można zaobserwować specjalne pojemniki do sortowania odpadów. 
Kolejnym ekotrendem są pojazdy mechaniczne zaopatrywane w kata-
lizatory ograniczające negatywny wpływ środków transportu na środo-
wisko. Powszechne uznanie znajdują kampanie propagujące przyjazne 
środowisku środki komunikacji, o czym świadczy wzrost popularności 
samochodów elektrycznych i pojawienie się na przykład we Wro-
cławiu ekomody na hulajnogi elektryczne. Takie czynniki jak zmiany 
demograficzne, czy przede wszystkim wymogi prawne powodują, że 
produkty muszą być coraz bardziej minimalistyczne, energooszczędne, 
łatwe do recyklingu, przyjazne dla użytkownika i środowiska. Dlatego 
światowe koncerny prześcigają się w tworzeniu rewolucyjnych roz-
wiązań. Nie chodzi jedynie o produkty, ale również systemy produkcji, 
sposób dostarczania i promowania usług. Coraz częściej mówi się też 
o konieczności przemiany całej gospodarki na „gospodarkę o obiegu 
zamkniętym”, w której odpady traktowane są jak materiały i surowce 
wtórne, w tym energetyczne. Wyzwanie jest spore, bo innowacje mają 
być nie tylko ekologiczne, ale muszą się opłacać i tworzyć coraz wyż-
szą jakość (https://www.forbes.pl 2018). Nakłady finansowe są jednym  
z czynników decydujących o dynamice zmian w kierunku ekologii, 
dlatego wciąż trudno o rozwój nowoczesnych i ekologicznych gospo-
darstw. Często wybierane są tańsze, a przy tym gorsze dla środowiska, 
produkty (w przypadku klientów) oraz metody produkcji (w przypadku 
producentów).

Istota recyklingu

Jednym z przejawów dbałości o ochronę środowiska jest recy-
kling. Wpływa on nie tylko na zdecydowane zmniejszenie produkcji 
odpadów, ale również na ograniczenie zapotrzebowania na wyko-
rzystanie nowych partii surowców. Recykling polega na ponownym 
wykorzystaniu odpadów, jako surowca w procesie produkcyjnym. 
Surowce i materiały używane obecnie w gospodarce dzielą się na 
trzy kategorie. Do pierwszej z nich należą metale, takie jak stal, 
aluminium czy miedź. Druga obejmuje minerały niemetaliczne, jak 
kamień, piasek czy wapień, czyli materiały, których używa się bez-
pośrednio przy budowie budynków i dróg albo do produkcji ce-
mentu. Do tej kategorii zalicza się także minerały stosowane w rol-
nictwie jako nawozy – fosforyty, wapno i węglan potasu. Trzecią 
grupę stanowią surowce pochodzenia organicznego, m.in. drewno, 
bawełna, wełna i skóra. Wyjątkowo energochłonne i szkodliwe dla 
środowiska jest wydobycie i przetwarzanie metali (Brown 2003). 
Powszechnie uważa się, że produkcja chemiczna generuje bardzo 
duże ilości substancji zanieczyszczających – liczba znajdujących się 
w użyciu substancji chemicznych przekroczyła sto tysięcy. Wiele  
z nich spotykanych jest w różnych zakątkach Ziemi, z dala od miej-
sca swojego pochodzenia, co pokazuje łatwość ich przemieszczania. 
Substancje zanieczyszczające powodują spustoszenia w środowi-
sku naturalnym. Ich stężenie osiągnęło w niektórych krajach taki 
poziom, że jest podawane jako jeden z głównych powodów (obok 
wzrostu ubóstwa i załamania systemu opieki zdrowotnej) skrócenia 
średniego wieku życia mieszkańców, na przykład w Rosji. W Japonii 
natomiast odnotowano najwyższe na świecie skażenie powietrza 
dioksynami wydzielającymi się przy spalaniu tworzyw sztucznych 
(skutku niepożądanego używanej w tym kraju technologii utylizacji 
odpadów), co może powodować częstsze niż przeciętne występo-
wanie nowotworów. Natomiast kraje takie, jak Indie i Chiny zaczęły 
zmagać się z zanieczyszczeniami wód gruntowych. W tych krajach 
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woda z niektórych ujęć nie nadaje się już do spożycia, przez co lo-
kalne społeczności muszą poszukiwać innych źródeł jej zaopatrze-
nia (Brown 2003). Z opisanych dotąd powodów cały świat stanął 
przed wielkim wyzwaniem, jakim jest oczyszczenie Ziemi. Dzisiej-
sza globalna gospodarka została ukształtowana przez siły rynkowe,  
a nie przez prawa ekologii. Doprowadziło to do stanu zniekształce-
nia gospodarki, która nie jest dostosowana do ekosystemów i niszczy 
swój naturalny system zasilania. Zrównoważony rozwój ma dopro-
wadzić do sytuacji, w której potrzeby społeczeństwa są zaspokajane 
bez narażania szans na zaspokojenie potrzeb przyszłych pokoleń. Co 
więcej, w przyrodzie nie występują sytuacje, w których surowce na 
wejściu stają się odpadami na wyjściu. Odpady produkowane przez 
jeden organizm stają się pokarmem dla innych. Wyzwaniem jest prze-
łożenie tak działającego systemu do systemu gospodarczego.

Świadomość ekologiczna społeczeństwa

Dostrzegając wagę problemu ochrony środowiska, podejmuje się 
działania mające na celu zapobiegnięcie bądź przynajmniej ogranicze-
nie dalszej degradacji środowiska. Podstawową sprawą jest uzmysło-
wienie społeczeństwu rangi problemu i propagowanie kultury ekolo-
gicznej, a w konsekwencji wzbudzenie poczucia odpowiedzialności za 
stan środowiska, wyzbycie zobojętnienia i lekkomyślności. Z analizy ak-
tualnych zagrożeń można wywnioskować, iż jedną z przyczyn dewasta-
cji środowiska jest brak świadomości ekologicznej, a często także brak 
kultury wśród znacznej części społeczeństwa (Kryk 2012). Świadomość 
ekologiczna jest to świadomość zależności ludzi od pozostałej części 
przyrody i świadomość wpływu, jaki działalność człowieka wywiera na 
otaczające środowisko. Oznacza nie tylko właściwy poziom wiedzy, lecz 
także jej emocjonalne przyswojenie, które powoduje podejmowanie 
konkretnych działań. Zatem świadomość ekologiczna człowieka wa-
runkuje zrozumienie procesów zachodzących w środowisku przyrod-
niczym, co wpływa na kształtowanie go przez społeczeństwo (Kobyłko 
2000). Środkami oddziaływania w zakresie ekologii, jakimi dysponują 
władze, są instrumenty prawno-administracyjne, ekonomiczne i infor-
macyjne (Grudziński, Sulich 2018). Jednak aby stosowanie ich przynio-
sło oczekiwane skutki, muszą one być rozumiane i akceptowane przez 
społeczeństwo. Dlatego należy wziąć pod uwagę czynniki kształtujące 
świadomość ekologiczną. Liczne analizy i obserwacje zależności między 
człowiekiem a przyrodą wskazują, że najważniejszymi czynnikami są: 
poczucie zagrożenia, poziom wiedzy o zależnościach człowiek – przy-
roda, dostęp do wiarygodnych informacji. Nadrzędnym czynnikiem 
jest poczucie zagrożenia. Wynika to z faktu, że człowiek – tak jak inne 
żyjące istoty, mniej lub bardziej świadomie – realizuje cel, którym jest 
przetrwanie i rozwijanie się. Aby tego dokonać, musi zaspokajać swo-
je potrzeby. Do uzyskania świadomości ekologicznej niezbędna jest 
wiedza i dostęp do informacji. Na podstawie obserwacji stwierdza się 
ścisłą zależność między zainteresowaniem problemami ochrony środo-
wiska a poziomem wykształcenia. Jednak to zagrożenie zaspokojenia 
potrzeb jest kluczowym bodźcem motywującym do działań proeko-
logicznych. Pomimo tego należy pamiętać, iż dość często również na 
wysokim poziomie świadomości wartości ekologiczne przegrywają  
z innymi, jak wygoda czy komfort, co uwidacznia na przykład liczba 
użytkowanych na co dzień pojazdów mechanicznych, choć i w tym 
zakresie producenci dążą do ograniczania negatywnych skutków eks-
ploatacji wszelkiego rodzaju maszyn na środowisko (Kobyłko 2000).

Ekologiczny sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa

Coraz większą rolę w prowadzeniu przedsiębiorstwa odgrywa 
obecnie CSR (ang. corporate social responsibility – społeczna odpo-
wiedzialność biznesu). Termin ten oznacza, że przedsiębiorstwo jest 
„świadome przestrzegania zarówno zasad moralnych, jak i zobowią-
zania do włączania między innymi aspektów społecznych i środowi-
skowych w proces podejmowania decyzji oraz bierze ono odpowie-
dzialność za wpływ podejmowanych decyzji i aktywności na społe-
czeństwo i środowisko” (Kryk 2012: 231). Rozwiązania i koncepcje 
poruszające ekologiczny wymiar funkcjonowania firm pojawiły się 
w latach 80. ubiegłego wieku. Gwałtowny wzrost znaczenia uwarun-
kowań ekologicznych w rzeczywistym funkcjonowaniu gospodarki 
sprawił, iż aktualnie można mówić już o ekologicznej strategii funk-
cjonowania przedsiębiorstwa. Dzieje się tak mimo tego, że rozwią-
zywanie problemów społecznych nie należy do odpowiedzialności 
przedsiębiorstwa, a jego działalność ma charakter przede wszyst-
kim transakcyjny, a nie altruistyczny (Olejniczak 2016). Rysunek 1 
ukazuje funkcjonowanie tradycyjnie rozumianego przedsiębiorstwa  
w ramach podsystemu ekonomicznego. Zawiera podstawowe czyn-
niki produkcji – pracę, kapitał i wiedzę, czyli know-how (po stronie 
nakładów), a także produkty jako efekt ich przekształcenia (po stro-
nie wyników).

Rysunek 1. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w ujęciu tradycyjnym

Źródło: Czaja, Becla 2007.

Powyższe ujęcie nie jest jednak wystarczające. Po stronie nakła-
dów pojawiają się bowiem również zasoby przyrodnicze, rozumiane 
nie tylko jako nośniki energii czy surowce mineralne, ale też jako 
przestrzeń geograficzna i zdolność asymilacyjna środowiska przyrod-
niczego. Ostatni z wymienionych elementów traktowany jest jako 
posiadane przez firmę prawo do emisji określonych zanieczyszczeń. 
Natomiast po stronie wyników pojawiają się dodatkowo zanieczysz-
czenia (nieużyteczne elementy procesu produkcji), odpady (dające 
się wykorzystać pozostałości procesu produkcji) oraz ryzyko wywo-
ływane działalnością produkcyjną i użytkowaniem wytwarzanych 
produktów. Przedstawia to rysunek 2.

Rysunek 2. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w ujęciu ekologicznym

Źródło: Czaja, Becla 2007.

Wszystkie wymienione powyżej elementy nabierają odpowied-
niego znaczenia i muszą być brane pod uwagę w zarządzaniu przed-
siębiorstwem. Nie jest to jednak jedyny problem, który nie został 
uwzględniony w tradycyjnej teorii przedsiębiorstwa – następnym jest 
zakres podejmowanej analizy. Podejście tradycyjne zajmowało się je-
dynie takimi fazami tworzenia produktu, które przebiegają wewnątrz 
jednostki. Analizie nie podlegały fazy pozyskiwania surowców, energii 
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czy wytwarzania półproduktów. Nie badano także tych związanych 
z utylizacją odpadów czy dystrybucją. Podejście ekologiczne ujmuje 
wszystkie wymienione etapy. Przedsiębiorstwa są szczególnie odpo-
wiedzialne przed grupami zarówno wewnętrznymi (właściciele, pra-
cownicy), jak i zewnętrznymi (partnerzy handlowi, klienci) oraz przed 
władzą, społecznościami lokalnymi i innymi organizacjami społeczny-
mi czy też ekologicznymi. Warto zwrócić uwagę, że wśród ostatnich  
z wymienionych również mogą znajdować się potencjalni klienci fir-
my. Często decyduje o tym proekologiczne podejście zespołów zarzą-
dzających (Czaja, Becla 2007).

Ekotrendy w branży odzieżowej

Negatywne oddziaływania na środowisko mogą wykazywać nie 
tylko procesy produkcyjne i technologie, lecz także produkty znajdu-
jące się na rynku. Zatem na stan środowiska istotnie wpływają tak po-
stawy producentów, jak i zachowania klientów (konsumentów) kształ-
tujących rynki sprzedaży. Dzięki temu współczesne zabiegi marketin-
gowe ulegają rozszerzeniu. Najważniejszą tendencją w tym kierunku 
jest ekspansja poza kryteria stricte finansowe. Wyraźnie wzmacnia 
się ekologiczny i społeczny wymiar działań marketingowych (Graczyk, 
Zarębska 2009). Rosnąca świadomość ekologiczna w społeczeństwie,  
w połączeniu z motywacją innowacyjną i mechanizmem akceptowa-
nia nowości, wpływają na sposób myślenia jednostki dotyczący decy-
zji zakupowych. Te z kolei przyczyniają się do wyboru określonych za-
biegów marketingowych przedsiębiorstw (Dziedzic 2016). Szczególny 
nacisk położony na ekologię w działaniach marketingowych można za-
uważyć w ostatnich latach w branży odzieżowej. Największe przedsię-
biorstwa z tej branży dążą do wzmacniania swojej pozycji i starają się 
wzbudzać wśród konsumentów skojarzenia ich marek z podejściem 
proekologicznym, dbaniem o środowisko naturalne. Wykorzystują do 
tego często określanie swoich produktów, czy też ich składowych, jako 
„bio” lub „eko”. Innym czynnikiem mającym pozytywny charakter jest 
ekologizacja procesu produkcji, co objawia się między innymi w budo-
waniu „farm fotowoltaicznych” wykorzystywanych do obsługi energe-
tycznej linii produkcyjnych. Poza korzyścią dla środowiska, takie zabie-
gi są również w dłuższej perspektywie opłacalne dla przedsiębiorstwa 
pod względem finansowym – znacznie obniżają one koszty zużycia 
energii (https://firma.ccc.eu 2018). Przykładem wartym uwagi jest 
szwedzka marka odzieżowa H&M, która zdecydowała się wykorzy-
stać ekotrendy poprzez recykling. Cały zabieg polega na oferowaniu 
klientom zniżek na kolejne zakupy po wcześniejszym pozostawieniu 
do dyspozycji przedsiębiorstwa zużytych, niepotrzebnych części odzie-
ży lub tekstyliów. Jak informuje sieć na swojej stronie internetowej, 
od momentu wprowadzenia programu zebrano ponad 17 tysięcy ton 
odzieży i tekstyliów, co zostało przyrównane do 89 milionów t-shir-
tów. Tak prowadzona akcja marketingowa pozwala odczuwać satys-
fakcję obu stronom – zarówno klientom, jak i producentom (http://
about.hm.com 2018). Inną godną odnotowania sprawą dotyczącą 
proekologicznych działań firm odzieżowych jest wykorzystywanie 
recyklingu odpadów plastikowych do produkcji profesjonalnych stro-
jów sportowych. Już pod koniec pierwszej dekady trwającego stulecia, 
przedstawiciele firmy Nike ogłosili, że do wyprodukowania koszulek 
piłkarskich reprezentacji narodowych na Mistrzostwa Świata w piłce 
nożnej w 2010 roku zostaną wykorzystane zużyte plastikowe butelki. 
Na wykonanie jednej koszulki potrzebnych było osiem sztuk butelek. 

Oprócz wymiernych korzyści dla środowiska, postawienie na ekologię 
w tym przypadku przyniosło również korzyści finansowe. Proces ten 
pozwolił zaoszczędzić dużą ilość surowców, miejsce na składowiskach, 
a zużycie energii przy produkcji było o 30% niższe w porównaniu ze 
standardowymi modelami. Co ważne, dodatkowo podniesiona zosta-
ła jakość produktu – ekologiczna metoda tworzenia sprawiła, że eg-
zemplarz koszulki jest o 13% lżejszy, a przy tym bardziej komfortowy 
(https://www.ekologia.pl 2018).

Podsumowanie

Obecnie funkcjonujące przedsiębiorstwa, chcąc sprostać nowym 
wymaganiom klientów, zmuszone są do kształtowania i rozwoju eko-
logicznych, zorientowanych na ochronę środowiska, strategii. Ekologia 
postrzegana jest przez przedsiębiorstwa jako jeden z najistotniejszych 
kierunków wzrostu, natomiast przez polityków oceniana jako obszar 
przynoszący największe zyski. Dlatego też należy spodziewać się, iż 
będzie to jedno z największych marketingowych wyzwań w najbliż-
szych latach.
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Wybrane narzędzia usprawniające proces  
zazieleniania gospodarki 

Selected tools improving the process  
of greening the economy

This article presents the theoretical foundation of the concept 
of green economy, which is an alternative to today’s economy based 
on excessive use of natural, fossil resources. Moreover, the current 
unsustainable model of the social-economy-environment system 
should transform into a more sustainable one. The solution may be 
to reduce the complexity of this system by disconnecting the growth 
of the socio-economic factor from the environmental aspect. The 
process of greening the economy, which is also a response to the 
ongoing climate change is already triggered. Therefore, searching for 
and identifying tools that improve it may be considered legitimate. 
In this paper separated two levels of the pro-ecological management 
that can improve described above transformation. The green mana-
gement level and the level of enterprises. Government actions can 
be characterised as remedial, preventive and stimulating actions. 
However, enterprises can implement an environmental management 
system based on the ISO 14001 standard. The complementary and 
above all synergistic nature of activities undertaken at two levels can 
lead to improvement of the transition process from a brown econo-
my to green economy, which is characterized by low-emission, inno-
vation, and energy efficiency.

Keywords: green economy, process of greening economy, green jobs.

W artykule przedstawiono podstawy teoretyczne koncepcji 
zielonej gospodarki, która stanowi alternatywę dla dzisiejszej go-
spodarki opartej o nadmierne wykorzystanie zasobów naturalnych. 
Dlatego, aktualny, niezrównoważony model systemu społeczeństwo-
-gospodarka-środowisko powinien zostać przekształcony na bardziej 
zrównoważony. Rozwiązaniem może być redukcja złożoności tego 
systemu, poprzez rozłączenie wzrostu czynnika społeczno-gospo-
darczego od aspektu środowiskowego. Proces zazieleniania gospo-
darki, który jest również odpowiedzią na postępujące zmiany klima-
tu, już się rozpoczął. Dlatego za zasadne można uznać poszukiwanie  
i identyfikowanie narzędzi, które go usprawnią. W pracy wyodrębniono 
dwa poziomy zarządzania proekologicznego, które usprawnią tę trans-
formację. Są to poziomy: państwowy oraz przedsiębiorstw. Działania 
państwa można podzielić na działania naprawcze, zapobiegawcze oraz 
stymulujące. Przedsiębiorstwa natomiast mogą wdrożyć system zarzą-
dzania środowiskowego (SZŚ) opartego o normę ISO 14001. Uzupełnia-
jący się, a przede wszystkim synergiczny charakter działań podejmo-
wanych na tych dwóch szczeblach prowadzi do usprawniania procesu 
przejścia z brązowej do zielonej gospodarki, która cechuje się niskoemi-
syjnością, innowacyjnością oraz efektywnością energetyczną.

Słowa kluczowe: zielona gospodarka, proces zazielenienie gospodarki, 
zielone miejsca pracy.

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy.
Źródło finansowania badań i artykułu: środki własne Autora.
Cytowanie: Grudziński A., (2018) Wybrane narzędzia usprawniające proces zazieleniania gospodarki, „Rynek-Społeczeństwo-Kultura” nr 4 (30)/2018, s. 39-43, 
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Postępujące zmiany klimatu wpływają na wiele sfer życia czło-
wieka. Problem ten można rozpatrywać z mikro oraz makro perspek-
tywy. Spojrzenie ogólne dotyczy wpływu zmian klimatu na funkcjo-
nowanie całej gospodarki, natomiast perspektywa mikro odnosi się 
przede wszystkim do działalności przedsiębiorstw. Zmiany te dotykają 
nie tylko przemysłu oraz usług, ale również mają znaczny wpływ na 
rolnictwo. Niespodziewane zjawiska pogodowe, takie jak susze czy 
obfite opady deszczu powodują znaczne straty w plonach. Przeciw-
działanie takim zjawiskom jest praktycznie niemożliwe, a ich przewi-
dywanie stanowi znaczący problem dla ludzkości. Należy zatem pod-
jąć działania, które pozwolą przygotować ludzi na zmianę klimatu. 
Zadaniem kluczowym w tym zakresie jest obranie takich kierunków 
działania, które zniwelują skutki tego zjawiska. Jednym z niewielu po-
zytywnych efektów zmian klimatu jest rozwój sektora odnawialnych 
źródeł energii (OZE). Wraz z rozwojem tego sektora powstają nowe 
technologie oraz zielone miejsca pracy. Zmiany klimatu stymulują 
rozwój gospodarki. Zielona gospodarka to znacznie więcej niż tylko 
odpowiedź ludzkości na zmiany klimatu. Koncepcja ta uszczegóławia 
ideę zrównoważonego rozwoju. Podstawowym założeniem zielonej 
gospodarki jest rozerwanie więzi miedzy wzrostem gospodarczo-spo-

łecznym z wykorzystaniem środowiska naturalnego. Proces przejścia 
z gospodarki opartej o paliwa kopalne do gospodarki zielonej, cechu-
jącej się niskoemisyjnością, innowacyjnością oraz troską o środowi-
sko naturalne, już się rozpoczął. Należy zatem poszukiwać narzędzi 
usprawniających ten proces. Celem artykułu jest identyfikacja na-
rzędzi usprawniających proces zazieleniania gospodarki zarówno na 
szczeblu państwowym, jak i przedsiębiorstw prywatnych.

Zielona gospodarka

Jednym z podstawowych problemów z jakim zmagają się ludzie 
na świecie jest niewątpliwie rzadkość zasobów. Podstawową rolą 
nauk o ekonomii jest rozstrzyganie co, jak i dla kogo produkować. 
Wydaje się, że postępująca konsumpcja oraz globalizacja zaburzyła 
w całych społeczeństwach świadomość o ograniczoności otaczają-
cych zasobów. Można stwierdzić, że rosnące potrzeby ludzkie prze-
kraczają możliwości ich wytwarzania przy pomocy dostępnych za-
sobów (pracy, maszyn oraz przede wszystkim surowców). Ekonomia 
jest nauką społeczną badającą modele zachowań ludzkich. Ponadto 
bada opracowane wcześniej modele w rzeczywistości. Dlatego jedy-
ną możliwością zmian w zakresie modelu konsumpcji jest tylko i wy-
łącznie zmiana ludzkich zachowań (Begg, Fisher, Dornbusch 2007). 
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Baldi, Gunderson, Oberle 2018). Zielone gospodarka stanowi alter-
natywę dla „brown economy” (UNEP 2018). Istnieje wiele koncepcji 
zielonej gospodarki. W tabeli 1 przedstawiono kluczowe koncepcje 
(definicje) zielonej gospodarki.

Tabela 1. Koncepcje zielonej gospodarki

Autor/Autorzy Koncepcja zielonej gospodarki

UNEP 

Zielona gospodarka to taka, która wpływa na wzrost 
dobrobytu ludzi i równość społeczną, jednocześnie 
zmniejszając ryzyko środowiskowe i zużycie zaso-
bów naturalnych.

ICC 2012

Zielona gospodarka jest gospodarką, w której 
wzrost gospodarczy jest połączony z odpowiedzial-
nością ekologiczną, wzmacniającymi się wzajemnie 
w procesie wspierania postępu społecznego.

T. Jackson

Kierunek transformacji gospodarki i całego systemu 
gospodarka-społeczeństwo-środowisko (etyczny, 
odpowiedzialny, oparty na szacunku dla planety i 
człowieka).

G. Zovanyi; 
J.Rockström

Proces zmian cywilizacyjnych, konieczny ze względu 
na przekroczenie granic planety.

A. Frérot; 
OECD;
UNEP

Kluczowy element celu strategii oraz programów 
wychodzenia z kryzysu; motor napędzający gospo-
darkę, tworzący miejsca pracy.

European 
Environmental 
Agency

Zielona gospodarka jest taką gospodarką, w której 
polityki i innowacje środowiskowe, ekonomiczne i 
społeczne wspierają społeczeństwa w efektywnym 
wykorzystaniu zasobów, jednocześnie poprawiają 
dobrostan ludzi, akcentując integracje społeczną 
oraz ochronę systemów naturalnych podtrzymują-
cych życie na Ziemi.

N. Kosoy
Model pożądany w procesie równoważenia rozwo-
ju, łączący aspekty ekonomiczne, środowiskowe i 
społeczne.

UNEP

Zielona gospodarka sprzyja włączeniu społecznemu 
stanowiąca alternatywę dla dzisiejszego domi-
nującego modelu gospodarczego, który pogłębia 
nierówności, zachęca do marnotrawstwa, powoduje 
niedobór zasobów i generuje powszechne zagroże-
nie dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego 
[…], strategiczny priorytet dla wielu rządów. Alter-
natywa dla brown economy.

Poverty 
Environment 
Partnership

Włączająca (inclusive) zielona gospodarka stwarza 
warunki do połączenia celów społecznych ekono-
micznych, środowiskowych oraz zrównoważonego 
rozwoju, przynosząc korzyści biednym i zagrożonym 
grupom redukując nierówności.

T. Bigg
Proces i droga dochodzenia do celu (zazielenianie 
się gospodarki, transformacja w stronę zielonej 
gospodarki).

M. Jänicke;
P. Rao

Konkretny cel bieżącej polityki ekologicznej i ekolo-
gicznej modernizacji.

Komisja Euro-
pejska

Zielona gospodarka jest niskoemisyjną i zasobo-
oszczędną gospodarką, która zapewnia wzrost, 
tworząc miejsca pracy i likwiduje ubóstwo poprzez 
inwestowanie i ochronę kapitału naturalnego, 
od którego zależy w długim okresie przetrwanie 
planety. 

J.A. Ocampo
Istniejący realnie, rosnący sektor gospodarki, wyra-
żający zmianę strukturalną gospodarki. 

OECD Rezultat zielonego wzrostu.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ryszawska 2013 i badań własnych.

Dzisiejsza gospodarka jest oparta o konsumpcję paliw kopalnych. 
Ze względu na to nazywa się ją również brązowa gospodarką (ang. 
brown economy). W takiej gospodarce dominuje paradygmat nieogra-
niczonego wzrostu gospodarczego opartego o wykorzystanie zasobów 
naturalnych (Sulich, Zema 2017). Konsekwencją tego zjawiska jest 
postępująca degradacja środowiska. Pomimo stymulowania wzro-
stu gospodarki przy pomocy nadmiernego wykorzystania zasobów 
naturalnych, nie udało się uniknąć kolejnego kryzysu finansowego 
(Rutkowska, Sulich, Pakulska 2017). Co więcej, współcześni ekono-
miści nie byli nawet w stanie przewidzieć dokładnych skutków jakie 
niesie ze sobą to zjawisko. Oprócz predykcji konieczne jest również 
niwelowanie skutków nieoczekiwanych zdarzeń (Ryszawska 2013). 
Pojawiająca się nierówność w systemie społeczeństwo-gospodarka-
-środowisko doprowadziła do sytuacji, w której żaden z elementów 
systemów nie może się rozwijać bez zagrożenia dla innego. Dotych-
czas element społeczno-gospodarczy rozwijał się kosztem środowiska, 
co doprowadziło do znacznego pogorszenia się jego jakości. Rysunek 
1 przedstawia współczesny model rozwoju systemu, który oparty jest 
o nadmierne eksploatowanie zasobów środowiska. 

Rysunek 1. Niezrównoważony model systemu gospodarka-społeczeństwo-
-środowisko

Źródło: opracowanie własne.

Należy zatem poszukiwać sposobów na przywrócenie naruszo-
nej równowagi w systemie społeczeństwo-gospodarka-środowisko. 
Takie sposoby można znaleźć jedynie przy pomocy perspektywy 
systemowej, która opiera się na dostrzeganiu wszystkich elemen-
tów systemu oraz przede wszystkim zależności między nimi. Takie 
spojrzenie pozwala zrozumieć przed jakimi wyzwaniami stoi współ-
czesna nauka (Ryszawska 2013). Społeczeństwo powinno podążać 
w stronę zielonej gospodarki, której wzrost nie jest powiązany z 
nadmiernym wykorzystaniem środowiska naturalnego. Natomiast 
rolą nauk o zarządzaniu powinno być dostarczanie narzędzi, które 
usprawnią proces transformacji gospodarki. Należy również pamię-
tać, że podejście systemowe pozwala uniknąć zjawiska suboptyma-
lizcji (Flieger 2016). Zjawisko to może występować podczas optyma-
lizowania działań w jednym zakresie, jednak w innym obszarze obni-
żać sprawność, co może doprowadzić do zmniejszenia efektywności 
całego systemu. (Flieger 2016). Podejście systemowe jest skompliko-
wane, ale pozwala badać dynamiczne zależności między elementa-
mi systemu oraz w sposób efektywny tłumaczy złożoność (Ryszaw-
ska 2013). Co więcej, przywrócenie równowagi systemu może odbyć 
się poprzez redukcję ilości powiązań pomiędzy elementem gospo-
darczo-społecznym a aspektem środowiskowym. Przykładem takie-
go powiązania może być oparcie wzrostu społeczno-gospodarczego 
z wykorzystaniem ograniczonych dóbr naturalnych (Merino-Saum, 
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jej stanu dla przyszłych pokoleń. Zapobiegawczy charakter mają dzia-
łania związane z edukacją ekologiczną, ponieważ tylko poprawnie 
wyedukowane społeczeństwo jest w stanie zadbać o środowisko na-
turalne w przyszłości. Istotna jest również zmiana modelu konsumpcji 
przyszłych pokoleń. Odejście od świadomości nieograniczonej kon-
sumpcji umożliwi zrównoważony rozwój systemu społeczeństwo-go-
spodarka-środowisko. Konieczne jest również przygotowanie społe-
czeństwa na postępujące zmiany klimatu. W tym obszarze kluczową 
rolę odgrywa implementacja „Strategicznego Planu Adaptacji dla 
sektorów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą 
do roku 2030”.

Tabela 2. Wybrane narzędzia polityki państwowej

Obszar Przykładowe działania

Polityka 
klimatyczna

• Wdrażanie Ramowej Konwekcji Narodów Zjedno-
czonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC)

• Wdrażanie „Strategicznego Planu Adaptacji dla 
sektorów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 
2020 z perspektywą do roku 2030”

Edukacja 
ekologiczna

• Przeprowadzanie kampanii społecznych podnoszą-
cych świadomość ekologiczną społeczeństwa (np.: 
ulotki, poradniki, infografiki)

• Badanie opinii publicznej odnośnie świadomości 
ekologicznej

Ochrona 
środowiska 
naturalnego 

• Odnawianie, zachowanie oraz zrównoważone 
użytkowanie składników przyrody (zadrzewień, 
zieleni w miastach i wsiach, krajobrazu, roślin oraz 
zwierząt objętych ochroną gatunkową, siedlisk 
przyrodniczych)

• Prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej 
(Polityka leśna państwa; Krajowy Program Zwięk-
szania Lesistości)

• Prowadzenie spraw w zakresie gospodarki odpa-
dami (ewidencja i sprawozdawczość, planowanie 
gospodarki odpadami, zapobieganie powstawaniu 
odpadów)

• Ochrona powietrza (zarządzanie emisjami gazów 
cieplarnianych, programy ochrony powietrza, 
finansowanie inwestycji w zakresie ochrony 
powietrza)

• Opłaty za korzystanie ze środowiska

Odnawialne 
źródła energii

• Wspieranie rozwoju wykorzystania OZE prowadzo-
ne jest w trzech obszarach: energii elektrycznej 
z OZE, ciepło i chłód z OZE oraz biokomponenty 
wykorzystywane w paliwach ciekłych i biopaliwach 
ciekłych

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ministerstwo Środowiska 2018.

 W tabeli 3 natomiast przedstawiono przyjęte cele w ramach zde-
finiowanej strategii oraz kierunki działań, które umożliwią realizację 
założonych celów. Poprawnie przeprowadzona implementacja strate-
gii pozwoli przygotować społeczeństwo na skutki zmian klimatu. Na-
tomiast, aby mógł wystąpić efekt synergii, działania muszą być rów-
nież podejmowane na niższym szczeblu zarządzania proekologiczne-
go. Tym szczeblem jest poziom przedsiębiorstw. Organizacje posiadają 
niezbędne środki do wdrażania usprawnień. Są to nie tylko środki fi-
nansowe, ale także technologiczne czy organizacyjne. Ponadto przed-
siębiorstwa, które korzystają z narzędzi proekologicznych mogą uzy-
skać przewagę konkurencyjną względem przedsiębiorstw, które nie 
dbają o środowisko naturalne (Hamrol 2010). Istotnym narzędziem w 

Nie istnieje jedna przyjęta koncepcja zielonej gospodarki.  
Co więcej, jej poszczególne koncepcje różnią się miedzy sobą. Ist-
nieją jednak pewne cechy wspólne między nimi, takie jak np.: po-
prawienie dobrostanu ludzi, niskoemisyjność czy ochrona kapita-
łu naturalnego. Istotą zielonej gospodarki jest zatem równowaga 
pomiędzy rozwojem czynnika gospodarczego, społecznego oraz 
środowiskowego. Nierównowagę natomiast likwiduje się poprzez 
redukcję relacji między rozwojem czynnika społeczno-gospodarcze-
go z środowiskowym. Nowy punkt równowagi opiera się na zrówno-
ważeniu relacji między nimi.

Rysunek 2. Zrównoważony model systemu gospodarka-społeczeństwo-śro-

dowisko

Źródło: opracowanie własne.

Jak pokazano na rysunku 2 nowy model rozwoju systemu po-
winien opierać się na redukcji zależności (relacji) pomiędzy trzema 
zdefiniowanymi wcześniej wymiarami. Niewątpliwie proces przejścia 
w stronę zielonej gospodarki już się rozpoczął. Kwestia ta podnoszo-
na jest coraz częściej na forum międzynarodowym (Kożuch 2010). 
Początkiem procesu, którego wynikiem będzie zielona gospodarka 
jest dokument Blueprint for a green economy, przygotowany na zle-
cenie rządu Wielkiej Brytanii w 1992 roku (Szyja 2015). Jednak doku-
ment ten, jak i wiele innych, które po nim opracowano nie przyniósł 
konkretnych działań, które ukierunkowałaby poszczególne państwa  
w stronę zielonej gospodarki. Co więcej, kluczową kwestią z punktu 
widzenia strategicznego nie jest samo opracowanie „zielonej” strate-
gii, lecz jej implantacja. Przykładem integracji działań, które przyniosły 
korzyści w wymiarze międzynarodowym jest strategia „Europa 2020” 
(Grudziński, Sulich 2018). Istotne zatem wydaje się poszukiwanie na-
rzędzi, które usprawnią rozpoczęty już proces transformacji.

Wybrane narzędzia usprawniające proces  
zazieleniania gospodarki 

Działania usprawniające proces przejścia z brązowej do zielonej 
gospodarki powinny być podejmowane przede wszystkim na dwóch 
szczeblach. Pierwszym z nich jest poziom rządowy i dotyczy działań 
podejmowanych w ramach polityki państwowej (Grudziński, Sulich 
2018). Drugi wymiar obejmuje działania przedsiębiorstw sektora 
prywatnego podejmujących zarządzanie środowiskowe. Jak pokaza-
no w tabeli 2 narzędzia polityki państwowej obejmują cztery obszary 
(polityka klimatyczna, edukacja ekologiczna, ochrona środowiska na-
turalnego oraz inwestycje w odnawialne źródła energii). Taki zestaw 
narzędzi można uznać za kompletny, ponieważ zawiera działania na-
prawcze, zapobiegawcze oraz stymulujące. Do działań naprawczych 
można zaliczyć rekultywację przyrody, która ma na celu poprawienie 
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tym zakresie jest wdrożenie systemu zarządzania środowiskiem (SZŚ) 
zgodnego z normą ISO 14001. Opracowanie i wdrożenie systemu 
powinno się odbywać zgodnie z Cyklem Deminga (PDCA). Cykl ten 
obejmuje 4 działania, które prowadzą do usprawnienia systemu lub 
procesów. Pierwszym działaniem jest zaplanowanie (ang. Plan) metod 
oraz sposobów działania. Drugie działanie obejmuje wykonanie (ang. 
Do) zaplanowanego działania. Trzeci etap obejmuje sprawdzenie (ang. 
Check) czy dany system lub proces pozwolił osiągnąć zamierzony cel. 
Czwarty etap (ang. Act) natomiast polega na znalezieniu rozwiązania, 
które udoskonali (usprawni) system lub proces. Działania korygujące, 
które zostały zidentyfikowane podczas ostatniego etapu powinny zo-
stać zaplanowane w kolejnym cyklu.

Tabela 3. Cele strategiczne oraz działania w ramach Polityki klimatycznej

Nr Nazwa celu Zbiór działań

1.

Zapewnienie 
bezpieczeństwa 
energetycznego 
i dobrego stanu 
środowiska 

• Dostosowanie sektora gospodarki wodnej 
do zmian klimatu

• Adaptacja sfery przybrzeżnej do zmian kli-
matu

• Dostosowanie sektora energetycznego do 
zmian klimatu

• Ochrona różnorodności biologicznej i go-
spodarka leśna w kontekście zmian klimatu

• Adaptacja do zmian klimatu w gospodarce 
przestrzennej i budownictwie

• Zapewnienie funkcjonowania skuteczne-
go systemu ochrony zdrowia w warunkach 
zmian klimatu

2.

Skuteczna 
adaptacja do 
zmian klimatu 
w obszarach 
wiejskich

• Stworzenie lokalnych systemów monitoro-
wania i ostrzegania przed zagrożeniami

• Organizacyjne i techniczne dostosowanie 
działalności rolniczej i rybackiej do zmian 
klimatu

3.

Rozwój  
transportu  
w warunkach 
zmian klimatu

• Wypracowanie standardów konstrukcyj-
nych uwzględniających zmiany klimatu

• Zarządzanie szlakami komunikacyjnymi  
w warunkach zmian klimatu

4. 

Zapewnienie 
zrównoważo-
nego rozwoju 
regionalnego  
i lokalnego  
z uwzględnie-
niem zmian 
klimatu

• Monitoring stanu środowiska i syste-
my wczesnego ostrzegania i reagowania  
w kontekście zmian klimatu (miasta i obsza-
ry wiejskie)

• Miejska polityka przestrzenna uwzględnia-
jąca zmiany klimatu

5.

Stymulowa-
nie innowacji 
sprzyjających 
adaptacji do 
zmian klimatu

• Promowanie innowacji na poziomie działań 
organizacyjnych i zarządczych sprzyjających 
adaptacji do zmian klimatu

• Budowa wsparcia polskich innowacji tech-
nologicznych sprzyjających adaptacji do 
zmian klimatu

6

Kształtowa-
nie postaw 
społecznych 
sprzyjających 
adaptacji do 
zmian klimatu

• Zwiększenie świadomości społecznych od-
nośnie ryzyka związanego ze zjawiskami 
ekstremalnymi i metodami ograniczania ich 
wpływu 

• Ochrona grup szczególnie narażonych przed 
skutkami niekorzystnych zjawisk klimatycz-
nych

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ministerstwo Środowiska 2013.

Tabela 4. Norma ISO 14001 wpisana w Cykl Deminga

PLAN 

Aspekty  
środowiskowe

• Identyfikacja aspektów środowiskowych
• Określenie kluczowych aspektów środowiskowych 

mających znaczący wpływ na środowisko

Wymagania 
prawne i inne

• Identyfikowanie i posiadanie dostępu do mających 
zastosowanie wymagań prawnych, które są związa-
ne z zdefiniowanymi aspektami środowiskowymi

• Określenie, jak wymagania prawne stosuje się do 
aspektów środowiskowych organizacji

Cele, zadania 
i programy 
zarządzania 

• Opracowanie programu osiągania celów i zadań
• Przydzielenie odpowiednim komórkom organiza-

cyjnym odpowiedzialności za osiąganie konkret-
nych celów

• Alokacja zasobów, które umożliwią realizację celów
DO

Kompetencje, 
szkolenia  
i świadomość

• Podnoszenie świadomości członków organizacji od-
nośnie istoty systemu zarządzania środowiskowego

• Podnoszenie kompetencji pracowników, aby byli  
w stanie wykonywać zadania i brać odpowiedzial-
ności w osiąganiu zgodności z wymaganiami syste-
mu zarządzania środowiskowego

• Organizowanie szkoleń odnośnie znaczenia zgodno-
ści SZŚ z polityką środowiskową i procedurami oraz 
wymaganiami systemu zarządzania środowiskowe-
go według normy ISO 14001

Komunikacja
• Opracowanie wewnętrznej i zewnętrznej komuni-

kacji w kontekście polityki środowiskowej
Dokumen-
tacja

• Opracowanie podstawowej dokumentacji, zawiera-
jącą podstawowe elementy SZŚ

Nadzór nad 
dokumentami

• Wyznaczenie odpowiedzialności za nadzorowanie  
i zarządzanie dokumentacją SZŚ

Sterowanie 
operacyjne

• Przełożenie celów środowiskowych na konkretne 
działania operacyjne (identyfikacja i planowanie 
działań)

Gotowość  
i reagowanie 
na awarie

• Opracowanie procedur, które identyfikują możliwe 
niebezpieczne sytuacje i awarie, które mogą mieć 
wpływ na środowisko

CHECK

Monitorowa-
nie i pomiary

• Opracowanie zestawu mierników procesów mają-
cych wpływ na środowisko

• Monitorowanie działań mających wpływ na środo-
wisko

Ocena  
zgodności

• Okresowa ocena zgodności z mającymi zastosowa-
nie z wymaganiami prawnymi

• Zapisywanie wyników okresowych ocen
Niezgodności, 
działania 
korygujące  
i zapobiegaw-
cze

• Identyfikowanie i korygowanie niezgodności mają-
cych wpływ na środowisko

• Badanie niezgodności oraz i przyczyn, w celu unik-
nięciach ich ponownego wystąpienia

• Podejmowanie działań minimalizujących skutki nie-
zgodności

Nadzór nad 
zapisami

• Identyfikowanie, przechowywanie, zabezpieczenie, 
wyszukiwanie i zachowywanie zapisów niezbędnych 
do wykazania zgodności z wymaganiami systemu za-
rządzania środowiskowego

Audit  
wewnętrzny

• Okresowe sprawdzanie, czy SZŚ jest zgodny z wy-
maganiami normy, właściwie wdrażany oraz utrzy-
mywany

• Dostarczenie kierownictwu informacji o wynikach 
audytów

ACT

Przegląd 
zarządzania

• Dokonywanie przeglądu SZŚ w zaplanowanych od-
stępach czasu w zakresie jego stałej przydatności, 
adekwatności i skuteczności

• Ocenianie możliwości doskonalenia systemu w ca-
łym jego zakresie

Źródło: opracowanie własne na podstawie PN-EN ISO 14001:2005 oraz 

Hamrol 2010.
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W ten sposób możliwe jest doskonalenie każdego systemu lub 
procesu (Hamrol 2010). Należy podkreślić, że wpisanie SZŚ w cykl 
PDCA pozwoli również przedsiębiorstwu na ciągłe dostosowywanie 
się do zmian zachodzących w otoczeniu (w tym zmian klimatycznych). 
Jak pokazano w tabeli 4 system zarządzania środowiskowego zgod-
ny z normą ISO 14001 jest zestawem działań, które ukierunkowują 
przedsiębiorstwo w stronę zmniejszenia presji na środowisko natu-
ralne. Zatem można ten zestaw działań uznać za narzędzie, które  
w znaczny sposób usprawni proces przejścia z gospodarki brązowej 
do zielonej. Implementacja SZŚ powinna zostać poprzedzona zmianą 
kultury organizacyjnej. Ponadto, troska o środowisko powinna być 
jedną z podstawowych wartości w tzw. zielonej kulturze organiza-
cyjnej, która w przyszłości może stać się ważnym czynnikiem zmian 
zachowań członków organizacji.

Podsumowanie

Postępujące zmiany klimatu implikują nieoczekiwane zmiany 
dla funkcjonowania systemu gospodarka-społeczeństwo-środowi-
sko. Wymusza to na całym społeczeństwie przede wszystkim zmianę 
paradygmatu nieograniczonego wzrostu napędzanego „galopującą” 
konsumpcją. Dzisiejszy wzrost gospodarczy oparty jest o wykorzy-
stanie nieodnawialnych źródeł energii (paliwa kopalne). Odejście od 
takiego brązowego modelu gospodarki jest nieuniknione, ponieważ 
dalsza degradacja środowiska naturalnego może spowodować nie-
odwracalne zmiany systemowe, których skutki ciężko przewidzieć. 
Proces zazieleniania gospodarki, który pozwoli zredukować powią-
zanie pomiędzy wzrostem społeczno-gospodarczym a wykorzysta-
niem środowiska naturalnego już się rozpoczął. Opiera się on na jej 
stopniowej transformacji. Wynikiem procesu będzie niskoemisyjna, 
innowacyjna oraz efektywna energetycznie zielona gospodarka. 
W pracy zidentyfikowano narzędzia na dwóch szczeblach zarządza-
nia proekologicznego (poziom państwowy oraz poziom przedsię-
biorstw), które mogą przyczynić się do usprawnienia przejścia od 
brązowej do zielonej gospodarki. Uważa się, że działania podejmo-
wane na tych dwóch szczeblach mają charakter synergiczny. Dla-
tego rozwinięciem niniejszej pracy mogą być empiryczne badania 
charakteru tych powiązań. 

Licencja: Publikacja udostępniona na licencji Uznanie autorstwa-
Na tych samych warunkach 4.0 Polska (CC BY-SA 4.0 PL). 
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Koncepcja gospodarki o obiegu zamkniętym w kontekście 
racjonalnego zarządzania efektami zewnętrznymi

The concept of a circular economy 
in the context of rational management of externalities 

The work presents the impact of anthropogenic factors 
on climate change in Poland and the European Union in the 
years 1990 - 2016 and the assessment of the degree of imple-
mentation of the adopted strategy of the circular economy. The 
study used an analysis of secondary data regarding recycling, 
greenhouse gas emissions, environmental pollution and renew-
able energy. The work attempts to determine trends in the man-
agement of externalities in Poland and the European Union.

Keywords: Circular economy, externalities, greenhouse gases, pol-
lution, recycling.

Praca przedstawia wpływ czynników antropogenicznych na 
zmiany klimatu w Polsce i Unii Europejskiej latach 1990 - 2016 oraz 
ocenę stopnia realizacji przyjętej strategii gospodarki o obiegu za-
mkniętym. W badaniu posłużono się analizą danych wtórnych do-
tyczących recyklingu, emisji gazów cieplarnianych, zanieczyszczeń 
środowiska oraz energii odnawialnej. Praca podejmuje próbę okre-
ślenia tendencji w zarządzaniu efektami zewnętrznymi w Polsce  
i Unii Europejskiej

Słowa kluczowe: gospodarka o obiegu zamkniętym, efekt ze-
wnętrzny, gazy cieplarniane, zanieczyszczenia, recykling.

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy.
Źródło finansowania badań i artykułu: środki własne Autora.
Cytowanie: Gruszowski P., (2018) Koncepcja gospodarki o obiegu zamkniętym w kontekście racjonalnego zarządzania efektami zewnętrznymi, „Rynek-Społeczeń-
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Na przestrzeni ostatniego wieku obserwujemy stale postępującą 
degradację środowiska naturalnego. Olbrzymie wyspy śmieci pływa-
jące po oceanach (Strzałkowski 2018), fauna i flora tonąca w plasti-
kowych opakowaniach (Tomala 2018) oraz zanieczyszczone powietrze 
powodujące liczne choroby dróg oddechowych (Księżopolski 2017), 
to jedne z licznych problemów dotykających współczesne społeczeń-
stwo. Oprócz zmian środowiskowych wiele zachowań w obrębie go-
spodarki jest realizowanych w sposób nieroztropny. Nieracjonalne 
wykorzystywanie ograniczonych zasobów naturalnych (WWF 2012), 
żywność zatruwana metalami ciężkimi (Minamata City Planning Divi-
sion 2007). Wiele z tych problemów można przypisać postępujące-
mu rozwojowi przemysłu oraz wzrostowi zapotrzebowania na energię 
elektryczną, które przyczyniają się do powstawania katastrof ekolo-
gicznych poprzez wpływanie na środowisko tak zwanymi efektami ze-
wnętrznymi. Efekt zewnętrzny należy rozumieć jako wynik prowadzo-
nej działalności gospodarczej, wpływającej na inne podmioty, gdy nie 
występuje płatność zwrotna, rekompensująca skutki tych wpływów 
(Hołuj 2018). To nieodpowiedzialna działalność człowieka przyczynia 
się do stałego pogorszenia warunków naszego życia. Kwestia ta jest 
na ustach badaczy i praktyków przeszło pół wieku, a dyskurs na ten 
temat przyczynił się do powstania wielu koncepcji. Jedną z nich jest 
całkiem nowy pomysł gospodarki o obiegu zamkniętym.

Cel i metody

Celem pracy jest określenie tendencji w zarządzaniu efektami 
zewnętrznymi w Polsce i Unii Europejskiej w odniesieniu do prowa-
dzonych działań proekologicznych w latach 1990-2016 i przyjętej 

koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym. W pracy przedstawiono 
i porównano dane związane z realizacją tej koncepcji. Dane zostały ze-
brane m.in. z banku danych Eurostat, Banku Światowego czy Europe-
an Environment Agency. Wyniki rozpatrzono pod względem postępu 
realizacji ustalonych celów.

Gospodarka o obiegu zamkniętym 
– wybrane zagadnienia

Gospodarka o obiegu zamkniętym (ang. circular economy, da-
lej: GOZ) została przyjęta przez Komisję Europejską 2 grudnia 2015 
roku. (European Commission 2015). Jej głównym założeniem jest 
utrzymywanie wartości produktów oraz materiałów, aż do momentu 
ich kompletnego zużycia, a następnie po przebytym cyklu użytko-
wania poddanie ich recyklingowi, przetworzeniu na nowy produkt  
i ponownemu wykorzystaniu (Zbytniewska, Krzyczkowski 2017). Idea 
GOZ realizowana jest poprzez swoiste zamknięcie cyklu życia produk-
tów w stosunku do gospodarki linearnej, w której aktualna sekwen-
cja to produkcja, użytkowanie, a następnie usunięcie odpadów (Chy-
łek 2016). Zamknięcie to polega głównie na zmianie podejścia do 
ostatniego z etapów życia produktu, odpady poddane recyklingowi 
mogą prawnie zostać zakwalifikowane jako nie-odpady (Parlament 
Europejski 2008). Paradoksalnie w gospodarce linearnej, która stoi  
w opozycji do planu GOZ, część surowców, które mogą zostać po-
nownie użyte, traktowane są jako bezużyteczne i zalegają na skła-
dowiskach śmieci. Komisja Europejska podaje, że rokrocznie Europa 
traci około 600 milionów ton surowców zdatnych do ponownego 
użycia, które mogłyby zostać poddane recyklingowi, jednak przez 
społeczeństwo traktowane są jako odpady, a jedynie około 40% od-
padów wytwarzanych przez gospodarstwa domowe w Unii Europej-
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skiej jest poddawanych recyklingowi, przy czym wskaźnik recyklingu 
znacznie waha się w obrębie samej Unii (European Commission 
2015). Jednymi z państw o najniższym wskaźniku recyklingu  za rok 
2016 są: Malta – 7,1% i Rumunia z wartością 13,3% (Eurostat 2018). 
Ponowne przekształcanie odpadów w surowce wtórne to podsta-
wowy element umożliwiający przejście na gospodarkę o obiegu za-
mkniętym, która przysłuży się efektywniejszemu gospodarowaniu 
zasobami. Aby tego dokonać należy rozważyć lepsze projektowanie 
produktów, które ułatwi recykling, a także wytwarzania produktów, 
które są prostsze w konserwacji i łatwiejsze do naprawy lub bardziej 
trwałe, co umożliwi ograniczenie zużycia cennych zasobów. Zapew-
nienie konsumentom lepszych produktów, które są mniej kosztowne 
w użytku oraz jednoczesne wspieranie innowacyjności w dziedzinie 
ekologii to działania opisywane w raportach KE mające stymulować 
postęp gospodarki o obiegu zamkniętym (Komisja Europejska 2015).

Emisja gazów cieplarnianych a globalne ocieplenie

Od kilkudziesięciu lat obserwujemy kurczące się lodowce, 
zmniejszające się pokrywy śnieżne oraz wzrost tempa utraty lodu 
przez zmarzlinę Grenlandzką czy Antarktydzką. Są to niewątpliwie 
skutki ocieplającego się klimatu spowodowane antropogeniczną 
działalnością człowieka (Kundzewicz 2018). Informacje zawarte  
w Climate Change 2013: The Physical Science Basis opublikowanym 
przez Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) wykazują, że 
niezwykle prawdopodobne jest, iż ponad połowa zaobserwowanej 
zmiany globalnej średniej temperatury powierzchni Ziemi w latach 
1951-2010 jest spowodowana antropogeniczną zmianą klimatu 
związaną z działalnością człowieka, powodującą wzrost koncentra-
cji gazów cieplarnianych w atmosferze. Unia Europejska przyjęła 
jako cel na 2020 rok redukcję emisji gazów cieplarnianych o 20% 
w stosunku do 1990 (Komisja Europejska 2014). Według IPCC gazy 
cieplarniane spowodowały wzrost globalnej średniej temperatury 
o około 0,5-1,3°C na powierzchni Ziemi w okresie 1951-2010 (IPCC 
2013). Wykres 1 przedstawia globalną uśrednioną temperaturę  
w latach 1990-2016, na którym można dostrzec przybliżoną zmianę 
temperatury o 0,56°C  w okresie zaledwie 26 lat, a wzrost tempera-
tury wyznaczony linią trendu wzrasta.

Wykres 1. Średnioroczne zmiany globalnej temperatury w stosunku do roku 
bazowego 1880

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z NASA’s Goddard Insti-

tute for Space Studies [25.11.2018].

Redukcja ilości odpadów

W 1997 roku żeglarz i oceanograf Charles Moore odkrył na Oce-
anie spokojnym tak zwaną Wielką Pacyficzną Plamę Śmieci. Jest to 

skupisko śmieci o powierzchni szacowanej od 0,7 do nawet 3,4 mln 
kilometrów kwadratowych w 90% złożone z tworzyw sztucznych. Jest 
to jedno ze skupisk, jednak problematyka wyrzucanych odpadów jest 
znacznie szersza. Szacuje się, że jeżeli społeczeństwo nie zmieni swo-
ich nawyków do 2025 roku, to na każde 3 tony żyjących w oceanach 
ryb przypadać będzie 1 tona plastiku (Strzałkowski 2018).

Wykres 2. Łączna ilość produkowanych odpadów [mln ton/rok]

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat [23.11.2018].

Wykres 2 prezentuje ilość odpadów generowanych przez Polskę 
w latach 1995-2016 oraz przez Unię Europejską w latach 2004-2016 
w milionach ton rocznie. Zaprezentowane dane pozwalają wysnuć 
tezę, że ilość wytwarzanych przez nas odpadów jest stała bądź na-
prawdę nieznacznie się zmniejsza. Kluczową kwestią nie jest jednak 
sama ich produkcja, a ponowne wykorzystanie w obiegu. Na wykre-
sie 3 pokazano jaka część tych odpadów jest przeznaczana recyklin-
gowi. Można zaobserwować wyraźny trend wzrostowy. W obszarze 
Polski od 2012 roku odnotowuje się wzrost odpadów poddawanych 
recyklingowi z poziomu 12% do 34,8% co daje poprawę o niemalże 
23 punkty procentowe. W ciągu 20 lat Unia Europejska przyjmuje 
jako cel osiągnięcie wartości wskaźnika recyklingu dla odpadów ko-
munalnych na poziomie kolejno: 55% do 2025 roku, 60% do 2030 
roku oraz 65% do 2035 roku (Komisja Europejska 2018). 

Wykres 3. Odsetek odpadów poddanych recyklingowi 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat [23.11.2018].

UE nie poprzestaje jednak na ograniczeniach dotyczących  
odpadów komunalnych, ustalono również wartości docelowe dla 
opakowań poddawanych ponownemu przetworzeniu. Przyjmują 
one wartości 65% do 2025 roku oraz 70% do 2030 roku. Dodatkowo 
planowane jest rozszerzenie obowiązku selektywnego zbierania. 
Aktualnie istniejący obowiązek segregacji dotyczy papieru i tektury, 
metali i tworzyw sztucznych oraz szkła. Do 2022 roku selektywnie 
zbierane będą musiały być niebezpieczne odpady z gospodarstw 
domowych, do 2023 roku bioodpady, a następnie do 2025 roku 
materiały włókiennicze. Planowane rozszerzenie przyczyni się do 
poprawy jakości surowców wtórnych (Komisja Europejska 2018).
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Problematyka zanieczyszczeń powietrza  

W ciągu ostatnich pięciu lat społeczeństwo jest bombardowane 
przez media problemem zanieczyszczenia powietrza, przez co kwe-
stia smogu pozostaje tematem dyskusji społecznej. Dane Światowej 
Organizacji Zdrowia wykazują, że 4,2 miliona zgonów rocznie spo-
wodowanych jest kontaktem z otaczającymi nas zanieczyszczeniami 
powietrza (WHO 2018). Wykres 4 prezentuje rozkład pyłu zawieszo-
nego PM2,5 w powietrzu dla Polski i całej Unii. W latach 1990-2010 
dane zbierane były co 5 lat, a od 2010 roku przedstawione są dane 
roczne. Niepokojącym jest fakt, iż stale od 2010 roku w Polsce odno-
towuje się niemalże 75% przebicie ilości pyłu PM2,5 w stosunku do 
UE, jednakże jest to poprawa w stosunku do 1990 roku, w którym 
Polska miała nieco ponad 120% większą ilość PM2,5 w stosunku 
do Unii. Kolejnym mankamentem Polski jest stałe balansowanie na 
granicy norm Europejskich dotyczących stężenia PM2,5. Komisja Eu-
ropejska w 2010 roku ustaliła stężenie docelowe wynoszące 25µg/
m³, a w 2015 roku stężenie to zostało ustalone jako limit stężenia 
(European Commission 2018). Od 2010 roku normy dla Polski zosta-
ły spełnione tylko w latach 2012-2014 i to średnio o jedynie 0,4 µg.

Wykres 4. Ilość pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu [µg/m³]  
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Światowego 
[26.11.2018].

Energia odnawialna

Obecna gospodarka jest wyjątkowo energochłonnym wytwo-
rem, jednak z tradycyjnym wytwarzaniem energii wiążą się przykre 
dla środowiska skutki. Masowe spalanie paliw kopalnych prowadzi 
do olbrzymiej emisji zanieczyszczeń powietrza i zużywania ogra-
niczonych zasobów (WWF 2012). Energia pozyskiwana z promie-
niotwórczych pierwiastków, niestabilnych i gotowych do eksplozji 
przy najmniejszym błędzie, tykające niczym bomba (Świdzińska, 
Wasiuta 2015). Odnawialne źródła energii stanowią zamiennik dla 
tradycyjnych źródeł energii, ich zasoby uzupełniają się w natural-
nych procesach, co praktycznie pozwala na ich stałą eksploatację. 
Wykorzystywanie energii źródeł odnawialnych w znacznym stopniu 
przyczynia się do zmniejszania szkodliwego wpływu energetyki na 
środowisko poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, któ-
rych oddziaływanie zostało opisane we wcześniejszej części. 

Wykres 5 przedstawia udział energii odnawialnej w ogólnym 
zapotrzebowaniu na energię w Polsce i UE w latach 2004-2016. Od 
początku badanego okresu wielkość tego wskaźnika wykazuje trend 
wzrostowy. W 2014 roku przywódcy krajów UE ustalili, że jednym  
z głównych celów w obszarze energii będzie zwiększenie do 2030 
roku udziału energii ze źródeł odnawialnych o 27% (Komisja Euro-
pejska 2014). 

Wykres 5. Udział energii odnawialnej w zapotrzebowaniu na energię

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat [24.11.2018].

Z przeprowadzonych analiz wynika, że sektorem, który zużywa 
najmniejszy odsetek OZE jest transport. Niestety, obecnie najpo-
pularniejszymi środkiem transportu jest transport samochodowy,  
w którym stosowanie biopaliw wciąż jest mało popularną praktyką. 
Najwyższy procent udziału energii odnawialnej w ogóle zużywanej 
energii odnotowuje się dla UE przy pozyskiwaniu energii do produkcji 
elektryczności i dla Polski przy ocieplaniu.

Skażenie metalami ciężkimi

Kolejnym negatywnym efektem zewnętrznym nadmiernej eks-
pansji przemysłu są skażenia powodowane przenikaniem metali 
ciężkich do środowiska naturalnego. Badania pokazują, że główny-
mi źródłami zanieczyszczeń środowiska w Polsce są duże ośrodki 
przemysłowe, a największe skupiska metali ciężkich odnotowuje się 
wokół kopalń rud metali i związanych z nimi zakładów metalurgicz-
nych (Kapusta, Szarek-Łukaszewska, Godzik 2014). 

Wykres 6. Zmiany w emisji wybranych metali ciężkich w Europie (1990=100)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych European Environment 
Agency (EEA) [27.11.2018]

Dane zaprezentowane wykresie 6 przedstawiają zmianę emisji 
metali ciężkich do środowiska w Unii Europejskiej w latach 1990-
2016. Unia ograniczyła emisję najszkodliwszych z metali ciężkich 
średnio o ponad 75% w przeciągu zaledwie dwudziestu sześciu lat. 
Dane dotyczące Polski niestety wypadają wyjątkowo niekorzystnie  
w porównaniu z UE. W Polsce w okresie ponad 25 lat udało się 
zmniejszyć przenikanie metali ciężkich do środowiska średnio jedy-
nie o 25%. Ilość emitowanego kadmu zmniejszyła się o 31,6%, ołowiu  
o 28,6%, a najgroźniejszego z nich tj. rtęci o 13,5%. Rtęć jest jednym 
najbardziej toksycznym z pierwiastków zawartych w skażeniach i przy-
czyniła się ona do setek zgonów w Japonii w latach 50. XX wieku. 

W zatoce Minamata w prefekturze Kumamoto fabryka tworzyw 
sztucznych wpuszczała ścieki zawierające rtęć do okolicznych wód 
(Minamata City Planning Division 2007). Zatrucie tym pierwiastkiem 
powoduje niszczenie układu nerwowego, zaburzenia wzrokowe, koor-
dynacji ruchowej, upośledzenie umysłowe, a nawet śmierć.
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Podsumowanie

W 1968 roku amerykański ekolog Garrett Hardin opisał w swo-
jej pracy zatytułowanej “The Tragedy of the Commons” tak zwaną 
tragedię wspólnego pastwiska. Przedstawił w niej świat jako pastwi-
sko, a podmioty gospodarcze jako pasterzy. Każdy z nich dąży do 
maksymalizacji własnego interesu dokładając kolejną krowę do wy-
pasu, jednak przyczyni się to do degradacji pastwiska (Hardin 1968). 
Planując działania mogące wpłynąć na środowisko instytucje wyko-
nawcze powinny mieć tą krótką przypowieść na uwadzę. Do najważ-
niejszych wniosków z pracy zaliczyć należy: stały postęp przemysłu 
i skupienie na wzroście gospodarczym znacząco przyczynia się do 
degradacji środowiska naturalnego; gazy cieplarniane przyspieszają 
globalny wzrost temperatury. Polityka Unii Europejskiej dotycząca 
redukcji gazów cieplarnianych została spełniona, do 2016 roku emi-
sja gazów została zredukowana o 22,36% w stosunku do 1990 roku; 
trend wzrostowy odpadów poddawanych recyklingowi zapowiada 
spełnienie celów dotyczących recyklingu odpadów postawionych 
przez Unię; problem zanieczyszczeń powietrza w Polsce jest wciąż 
palącą kwestią, wskazanym dotowanie innowacji mogących pomóc 
w walce z popularnym smogiem; wzrost znaczenia energii odnawial-
nej przyczyni się do znacznej poprawy warunków środowiskowych. 
Wskazanym jest popularyzacja użycia biopaliw w transporcie; Polska 
powinna walczyć ze skażeniami powodowanymi metalami ciężkimi. 
Ograniczenie ich emisji na terenie Polski jest zdecydowanie mniejsze 
niż na tle całej Unii; Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział 
w jednym z wystąpień dotyczących porozumienia klimatycznego: 
„Nie ma planu B, ponieważ nie ma planety B” (https://www.rmf24.
pl/…). Musimy dbać o naszą planetę, to nasz jedyny dom.
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Carsharing jako element koncepcji „zielonego miasta”  
na przykładzie Wrocławia i wybranych polskich miast

Carsharing as an element of the „green city”  
concept on the example of Wrocław and selected Polish cities 

The purpose of the article is to present the idea of a “green 
city” and carsharing business concept. A discussion was conduct-
ed regarding the way that the most ecologically-friendly carshar-
ing company in Poland – “Vozilla”, based in Wroclaw, has entered 
their current trend. A check was performed to establish whether 
the aforementioned car rental service meets market expecta-
tions. Additionally, a position of Vozilla in a Polish carsharing mar-
ket was shown. Another important point was to depict potential 
changes, which were specified based on the experience of other 
enterprises present in the Polish carsharing market, that the com-
pany from Wroclaw can implement in order to steadily develop.

Keywords: carsharing, green transport, the development of a sus-
tainable city.

Celem artykułu jest zaprezentowanie idei „zielonego miasta” 
i koncepcji biznesowej carsharingu wraz z omówieniem sposobu, 
w jaki w ich nurt wpisała się najbardziej ekologiczna firma carsha-
ringowa w Polsce, czyli wrocławska „Vozilla”. Starano się sprawdzić 
czy omawiana wypożyczalnia spełnia oczekiwania i założone cele. 
Dodatkowo w artykule pokazana również została pozycja Vozilli na 
rynku carsharingowym. Innym ważnym punktem pracy było przed-
stawienie potencjalnych zmian jakie może wprowadzić wrocławska 
firma, aby móc się dalej rozwijać, które wyszczególnione zostały  
w oparciu o doświadczenia innych przedsiębiorstw operujących na 
polskim rynku wynajmu „aut na minuty”.

Słowa kluczowe: carsharing, zielony transport, rozwój zrównoważony 
miasta. 

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy. 
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1. Wstęp

Miasto będące miejscem życia i pracy tysięcy ludzi wymusza 
szczególne podejście do kształtowania jego obszaru i procesów  
w nim występujących. Ośrodki miejskie, posiadając własny potencjał 
społeczno-gospodarczy, intensywnie korzystają ze środowiska natural-
nego, ingerując w jego stan. By ograniczyć negatywne skutki takiego 
oddziaływania należy wdrożyć rozwiązania je niwelujące lub przynaj-
mniej ograniczające. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie 
jednego z systemów komunikacji miejskiej, który korzystnie wpisuje 
się w szeroko rozumiane środowisko aglomeracji – jest nim carsharing 
(używana jest również pisownia rozdzielna: car sharing, car-sharing). 
Omówienie zastosowania modelu biznesowego carsharingu zosta-
nie oparte na przykładach funkcjonowania firm działających w naj-
większych polskich miastach, ze szczególnym zwróceniem uwagi na 
Wrocław. Pojęcia carsharingu nie powinno się rozpatrywać tylko jako 
rodzaju działalności gospodarczej, ale również jako element realizacji 
idei „zielonego miasta” propagowanej od kilku lat w Europie i miesz-
czącej się w koncepcji zrównoważonego rozwoju terenów miejskich.

Idea „zielonego miasta” 

„Zielone miasta” (w literaturze przedmiotu stosuje się zamien-
nie z terminem „miasta zielone”) najogólniej określa się jako aglo-
meracje przyjazne dla środowiska. Miasta te poprzez zmniejszanie 
obciążeń środowiskowych dążą do poprawy warunków zamieszkania,  
a w konsekwencji własnej konkurencyjności. Idea ta wywodzi się  
z koncepcji rozwoju zrównoważonego ośrodków miejskich. Podejmu-

jący decyzje w tej dziedzinie powinni wziąć pod uwagę stwierdzenie 
L. Mierzejewskiej „miasto wymaga powszechnie akceptowanego 
podejścia zintegrowanego, obejmującego wymiar społeczny, ekono-
miczny i ekologiczny” (Mierzejewska 2015: 6). Uzupełnieniem tego 
twierdzenia są słowa M. Howańca: „Oznacza to, że żadna ze sfer dzia-
łalności człowieka (społeczna, gospodarcza i ekologiczna) nie będzie 
się rozwijać kosztem pozostałych” (Howaniec 2010). Władze samo-
rządowe różnią się możliwościami, pomysłami, czy też determinacją 
we wprowadzaniu takich zmian. Jednym z przykładów inspiracji do 
przemian jest idea „miasta zielonego” opierająca się na konkretnych 
obszarach tworzących „tkankę miejską”, i realizowanych w nich pożą-
danych działań, które przedstawiono na rysunku 1.

Rysunek 1. Zakres działań „zielonych miast”

Źródło: Hulicka 2015: 76.

Rozpropagowaniem tego rodzaju zabiegów służy przykładowo 
konkurs Zielonej Stolicy Europy – European Green Capital – stwo-
rzony w 2008 roku przez Jüri Ratasa, burmistrza Tallina w Estonii.  
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Idea ta ma na celu całościowe ulepszenie stanu środowiska miej-
skiego poprzez takie działania, jak: powiększanie terenów zielonych, 
wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie gospodarki odpada-
mi, zrównoważonego transportu czy ograniczenia hałasu. Laureatami 
konkursu European Green Capital zostały m.in: Sztokholm, Hamburg, 
Nantes, Kopenhaga czy Bristol (https://www.gdos.gov.pl/aktualności 
2015). Badania nad zielonymi miastami są także prowadzone przez 
Economist Intelligence Unit (EIU). W ocenie danego miasta branych 
jest pod uwagę osiem wskaźników: emisja dwutlenku węgla, energia 
(wykorzystanie odnawialnych źródeł), zielone budownictwo, trans-
port zrównoważony, woda (w tym system wodny i oczyszczanie ście-
ków), odpady (segregacja śmieci), użytkowanie ziemi (dostępność do 
terenów zielonych), jakość powietrza i polityka środowiskowa (Szwed, 
Maciejewska 2011). Transport zrównoważony będący jednym z ele-
mentów, któremu naukowcy, ale i miejscy decydenci poświęcają 
uwagę, definiowany jest jako idea efektywnej komunikacji, korzystnej 
ekonomicznie i minimalizującej szkodliwy wpływ pojazdów na środo-
wisko. Skupia się zarówno na kontroli emisji szkodliwych spalin, jak 
również na promocji środków transportu wykorzystujących energię 
odnawialną. Transport zrównoważony zakłada także ograniczenie 
niszczenia przestrzeni miejskiej wskutek dominacji indywidualnego 
transportu samochodowego (http://www.green-projects.pl/zrow-
nowazony-transport-czyli-jaki/ 2016). Pojęcie „zielonego miasta”  
z czasem ewoluuje, pojawiają się nowe elementy w jego strukturze, 
tak jak zaprezentowano to na rysunku 2. 

Rysunek 2. „Najnowsze” ujęcie struktury zielonego miasta

Źródło: opracowanie własne na podstawie Brilhande, Klass 2018: 5.

Ważnym elementem w tej kompozycji jest zielony transport 
(ang. green transport). Za priorytety w tym określeniu uznaje się 
promowanie poruszania się pieszo, jazdy rowerem oraz stworzenia 
efektywnego transportu publicznego. Kluczowe elementy zawierają: 
promocję transportu multimodalnego (przewóz osób lub towarów 
przy użyciu dwóch lub więcej rodzajów transport np. samochód-ro-
wer), przystępność cenowa i dostępność transportu, technologie 
niskoemisyjne i bezemisyjne, zielone paliwa oraz inteligentne elek-
tryczne samochody (Brilhande, Klass 2018: 20).

Geneza i rozwój carsharingu

Często wymienianym obecnie przykładem realizacji idei „zielone-
go miasta” jest usługa carsharingu (z ang. dzielenie się, udostępnianie 
samochodu), potocznie nazywana samochodami na „minuty”, która 

jest jednym z komponentów ekonomii współdzielenia – współcze-
snego trendu społeczno-gospodarczego. W literaturze przedmiotu 
carsharing definiowany jest w następujący sposób: 

• „samoobsługowy system wspólnego użytkowania samocho-
dów osobowych” (https://sjp.pl/ 2018);

• „polega na zorganizowanym współkorzystaniu z ogólnodo-
stępnych samochodów, będących własnością miasta, firmy 
prywatnej, instytucji lub grupy osób, z których każda rezer-
wuje czas dostępu do pojazdu” (Nosal 2014: 17-18);

• „to zorganizowane, współdzielone użytkowanie pojazdów 
samochodowych. Jest to alternatywa dla posiadania samo-
chodu i uzupełnienie komunikacji miejskiej w przypadkach, 
kiedy przejazd samochodem jest konieczny” (Dombi 2018: 3).

Za pierwszy w historii przypadek podobnej do carsharingu aktywno-
ści uznaje się inicjatywę mającą miejsce już w 1948 roku, kiedy to  
w Zurychu w Szwajcarii wprowadzono w bardzo małej skali projekt  
o nazwie „Sefage”, który miał w założeniu jedynie aspekt ekonomicz-
ny – uzyskanie oszczędności przez użytkowników (Harms, Truffer 
1998: 2). Kolejne wczesne próby działania według idei carsharingu 
miały miejsce we francuskim Montpellier i stolicy Holandii – Am-
sterdamie. Pierwsza z nich prowadzona była pod nazwą „Procotip” 
i rozpoczęła się w 1971 roku, zaś po dwóch latach wystartowała 
wymieniona jako druga, holenderska, koncepcja wynajmu samo-
chodów o nazwie „Witkar”, jednakże oba programy szybko zakoń-
czyły się fiaskiem (Muheim 1996). Pierwsze zakończone sukcesem 
doświadczenia z carsharingiem miały miejsce w połowie lat 80. XX 
wieku. Krajami, w których można było spotkać rozwinięte przykłady 
tej idei były: Stany Zjednoczone, Anglia, Francja, Dania, Włochy, Irlan-
dia, Norwegia, Szkocja, czy Dania (Shaheen, Sperling, Wagner 1998: 
35-52). O tym, jak na przestrzeni lat rozwinął się ten pomysł może 
świadczyć imponująca obecnie liczba użytkowników korzystających 
z tego rozwiązania oraz samochodów przeznaczonych do tego typu 
działalności, jest to odpowiednio 7,9 mln osób oraz 112 tys. pojaz-
dów (dane za rok 2015). Co więcej, według badań przeprowadzo-
nych przez firmę Frost&Sullivan, rynek carsharingu ma stale rosnąć  
i w 2025 roku osiągnąć poziom 36 mln użytkowników oraz 427 tys. 
aut (Raport Frost&Sullivan 2016). Sam carsharing wg badań może 
przyczynić się do redukcji emisji dwutlenku węgla od 38 do 53 pro-
cent (https://www.wroclaw.pl/wypozyczalnia-aut-elektrycznych-
-wroclaw 2017). Według raportu PwC do 2030 roku przewidywane 
jest, że na każde trzy kilometry przejechane samochodem, jeden 
będzie pokonywany poprzez korzystanie ze współdzielenia (Kuhnert, 
Stürmer, Koster 2017). Do rozwoju carsharingu przyczyniają się jego 
zalety. Pierwszą z nich jest brak konieczności ponoszenia kosztów za-
kupu samochodu, co w szczególności w przypadku zakupu nowych 
aut jest bardzo dużą oszczędnością. Kolejnym powodem do skorzy-
stania z niego jest przyczynianie się do ochrony środowiska, a dokład-
niej do zmniejszenia emisji spalin w mieście (pod warunkiem, że auta 
są z nowoczesnymi niskoemisyjnymi silnikami, a najlepiej hybrydowe 
czy elektryczne). Innym plusem carsharingu jest jego wygoda, nie 
ma obowiązku dbania o samochód w zakresie: serwisowania, mycia, 
napraw, ubezpieczania, odsprzedaży – wszystkie te sprawy załatwia 
firma wynajmująca samochody (Larisch 2014). Korzystanie z usługi 
wynajmu na minuty jest też stosunkowo proste. Najpierw poten-
cjalny użytkownik musi zarejestrować się do systemu danej firmy 
podając m.in. swoje dane osobowe i numer karty płatniczej. 
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Następnie, przy użyciu aplikacji mobilnej klient znajduje najbliższy 
samochód, dokonuje jego rezerwacji, sprawdza jego stan technicz-
ny i może ruszać w drogę. Wszelkie koszty związane z użytkowa-
niem pojazdu (paliwo, naprawy, ubezpieczenie, czy opłaty za postój  
w strefie płatnego parkowania) pokrywane są przez firmę (Michal-
czyk, Matuszko, Bagiński 2018). Sam użytkownik rozliczany jest zaś 
jedynie za czas korzystania z samochodu (przeważnie obowiązują 
różne taryfy: za postój i za jazdę oraz za przejechane kilometry pod-
czas użytkowania) (Kubera 2018). Wyróżnia się trzy rodzaje carsha-
ringu: klasyczny (ang. roundtrip), jednokierunkowy (ang. one-way) 
i swobodny (ang. free-floating). Pierwszy z nich zobowiązuje użyt-
kownika do wypożyczenia i zwrotu pojazdu w tym samym miejscu, 
z którego wyruszył w podróż. Drugi pozwala na pokonanie trasy 
między określonymi punktami (bazami), gdzie po wynajęciu auta 
można je oddać na innym, wyznaczonym parkingu. Ostatni model, 
a zarazem najbardziej wygodny dla korzystających, czyli tzw. free-
-floating umożliwia zwrócenie samochodu w dowolnym miejscu 
(przeważnie w granicach miasta, w którym rozpoczęło się podróż)  
i czasie (Dombi 2018: 20).

Rynek carsharingu w Polsce

Prekursorem idei wynajmu samochodu na minuty była wro-
cławska firma Goget.pl, która w lipcu 2015 roku wypuściła na ulice 
miasta swoje pierwsze dwa pojazdy. Jak się okazało nie osiągnęła 
ona na tyle dobrych wyników, aby zdecydowanie rozszerzyć liczbę 
wynajmowanych aut i obecnie (grudzień 2018 rok) posiada ich za-
ledwie 5, a przecież rynek carsharingu rozwinął się tak dynamicznie. 
Na polskim rynku istnieje już 12 firm zajmujących się carsharin-
giem. Największe z nich to: Traficar (1 545 aut), Panek Car Sharing 
(1 000 aut), 4mobility (350 aut), Easysharing (250) i Vozilla (200 aut). 
Są też przedsiębiorstwa posiadające po kilka, kilkanaście aut np. 
VW Group Polska (15 aut), Grupa Energa (10 aut), czy wspomnia-
ny wcześniej Goget (5 aut). Usługa wypożyczenia oferowana jest  
w największych polskich aglomeracjach, ale w planach firm jest wej-
ście do mniejszych (mających poniżej 500 tys. mieszkańców) miejsco-
wości, przy czym ilość dostępnych samochodów w obecnych lokaliza-
cjach systematycznie rośnie (tabela 1). 

Tabela 1. Usługa carsharingu w największych polskich aglomeracjach 

Nazwa 
miasta

Działające firmy  
(ilość aut)

Łączna ilość 
samochodów  
w carsharingu

Warszawa Panekcs (900), 4Mobility (300), 
Traficar (300) 1 500

Poznań Click2Go (200), Traficar (150), 
Easysharing (200), 4Mobility (30) 580

Trójmiasto Traficar (510) 510

Wrocław Vozilla (200), Traficar (150), GoGet (5) 355

Kraków Traficar (300) 300
Aglomeracja 
śląska Traficar (140) 140

Lublin Panekcs (100) 100

Łódź Easysharing (50), Traficar (5) 55

Źródło: opracowanie własne na podst.: https://media.traficar.pl; https://
panekcs.pl/ https://www.vozilla.pl/; https://4mobility.pl/; https://easysha-
re.pl/; https://www.click2go.pl/; https://www.goget.pl/ [29.11.2018].

Opisując krajowy rynek „wynajmu samochodów na minuty” można 
dokonać krótkiej charakterystyki najważniejszych jego uczestników:
Traficar jest firmą działającą w największych miastach w Polsce  
i posiada największą flotę samochodów, co powoduje, że jest najbar-
dziej rozpoznawalną marką na całym polskim rynku. Rozwinięta sieć 
umożliwia przemieszczanie się i zostawianie samochodów w różnych 
miejscach aglomeracji śląskiej i Trójmiasta. Dodatkowo, samochody 
Traficar mogą również służyć do odbycia podróży na dłuższe dystanse, 
gdyż użytkownik wynajmujący auto może tankować pojazd na sta-
cjach Orlen. Jedynym uwarunkowaniem takiego typu przejazdu jest 
konieczność oddania samochodu w tym samym mieście, z którego 
się go wypożyczyło.
Panek Car Sharing (Panekcs) działa w tym samym sektorze, tylko  
w Warszawie (gdzie jest liderem) i Lublinie (jako jedyna). Oferuje ona 
tańszy wynajem na takiej samej trasie. Posługuje się zachętą w posta-
ci voucherów – można umyć samochód w zamian za 30 zł lub zatan-
kować samochód i w zamian otrzymać dodatkowe 10 zł. Dodatkowo 
firma Panek umożliwia rozpoczęcie wynajmu w 6 miastach znajdują-
cych się pod Warszawą (Pruszków, Legionowo, Grodzisk Mazowiecki, 
Jabłonna, Piaseczno i Rembertów) tak, aby ludzie mogli dojeżdżać 
ze swoich domów do miasta stołecznego (http://www. flota.com.pl/
aktualnosci/3883/firma-panek-carsharing-z-nowa-strefa-wynajmu.
html 2018) 
4 Mobility prowadzi działalność w Warszawie i Poznaniu oferując wy-
najem aut wyższej klasy jak Audi, BMW, Mini i dodatkowo Hyundai. 
Stosuje atrakcyjne zniżki przy wynajmie dłuższym: całodniowym lub 
kilkudniowym. Nie posiada na swoim stanie aut elektrycznych czy 
hybrydowych.

Charakterystyka Vozilli  
wrocławskiego operatora carsharingu 

Wrocławska Vozilla jest pierwszą w Polsce „Miejską Wypożyczal-
nią Samochodów Elektrycznych”, która rozpoczęła swoją działalność 
w listopadzie 2017 roku. Utworzona została na podstawie partner-
stwa między Urzędem Miejskim Wrocławia i warszawską firmą infor-
matyczną Enigma, która pełni rolę operatora systemu wypożyczeń 
(Dybalski 2017). Głównymi założeniami powstania i funkcjonowania 
tego rodzaju wypożyczalni we Wrocławiu jest zmniejszenie ilości pry-
watnych samochodów w centrum miasta. Ponadto pojazdy Vozilli 
mają za zadanie ograniczyć emisję zanieczyszczeń i hałasu pochodzą-
cego z transportu indywidualnego oraz promować ideę korzystania 
z nowoczesnych, bezemisyjnych samochodów elektrycznych. W tym 
celu zakupiona została flota 200 samochodów elektrycznych firmy 
Nissan, na którą składa się 190 samochodów osobowych Nissan Leaf 
oraz 10 aut dostawczych typu VAN -– Nissan eNV200 (https://www.
vozilla.pl/ 2018). Użytkownikom Vozilli zapewnione zostały przywileje, 
które mają za zadanie przekonać społeczeństwo do idei rezygnacji 
z korzystania z prywatnych samochodów i przesiadki na carsharing. 
Znaczącym udogodnieniem dla użytkowników jest udostępnienie 200 
dedykowanych, bezpłatnych miejsc parkingowych, w dogodnych loka-
lizacjach w centrum miasta. Jest to niezwykle wygodne rozwiązanie, 
ponieważ zaparkowanie w centrum miasta jest bardzo trudne oraz 
kosztowne. Kolejną korzyścią jest możliwość jazdy wynajmowanymi 
samochodami Vozilli po niedostępnych dla prywatnych samochodów 
buspasach, co pozwala ominąć część korków drogowych w mieście. 



Michał Krzak – Carsharing jako element koncepcji „zielonego miasta”...

51

Ostatnim z wymienionych przywilejów jest pozwolenie na wjazd aut 
elektrycznych do stref zamkniętych dla spalinowych samochodów 
(Kaczałek 2017) .Analizując dane z tabeli 2 widać, że innowacyjność 
i ekologiczność Vozilli okazuje się jej największym problemem pod 
względem biznesowym. Z powodu zdecydowanie droższych samo-
chodów (średnio 170 tys. zł) niż używa konkurencja (50-65 tys. zł), 
firma nie jest w stanie zaoferować wystarczająco konkurencyjnej 
cenowo oferty dla osób, które używają carsharingu z powodów eko-
nomicznych, a nie światopoglądowych. Średni koszt przejazdu Vozilli 
jest wyższy od konkurencji o odpowiednio 2,40 zł (Traficar) i 3,45 zł 
(Panek Car Sharing), co przy systematycznym użytkowaniu robi różni-
cę. Powracając do samej ceny pojazdów to ma ona również wpływ na 
ilość dostępnych pojazdów, co jest jednym z najważniejszych aspek-
tów w carsharingu. Przykładowo firma Traficar w cenie jednego sa-
mochodu Vozilli jest w stanie kupić ponad 3 samochody, a co za tym 
idzie może zdecydowanie szybciej powiększać flotę swoich pojazdów  
i zwiększać wygodę klientom, poprzez możliwość znalezienia pojaz-
dów bliżej swojego miejsca zamieszkania. 

Tabela 2. Porównanie oferty Vozilli z największymi firmami arsharingowymi 
w Polsce

Cechy Vozilla Traficar
Panek Car 

Sharing

Model samochodu Nissan Leaf
Renault Clio & 

Opel Corsa
Toyota Yaris 

Hybrid
Rodzaj silnika Elektryczny Benzyna Hybryda

Skrzynia biegów automatyczna manualna automatyczna

Liczba aut 
osobowych
(lokalizacja)

200 
(Wrocław)

1545/150 
(Polska/

Wrocław)

900/100
(Warszawa/

Lublin)
Cena zakupu 
nowego samochodu

170 tys. zł 50 tys. zł 65 tys. zł

Cena za minutę 1,00 zł 0,50 zł 0,50 zł

Cena za km - zł 0,80 zł 0,65 zł

Cena za minutę 
postoju

0,10 zł 0,10 zł 0,10 zł

Koszt przejazdu1 16,00 zł 13,60 zł 12,55 zł

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://www.traficar.pl/
aboutCar; https://panekcs.pl/; https://www.vozilla.pl/ [03.12.2018].

Co można zmienić, aby polepszyć konkurencyjność Vozilli pod 
względem ekonomicznym:

• zakup floty tańszych samochodów elektrycznych;
• oferowanie abonamentów na wynajem, zapewniających 

stały dochód, a przy okazji obniżających ceny dla tych, któ-
rzy najczęściej korzystają z carsharingu;

• cięcie kosztów poprzez obniżenie zatrudnienia serwisantów 
samochodowych, którzy zajmują się tankowaniem i myciem 
samochodów poprzez wprowadzenie voucherów podob-
nych do firmy Panek;

• umożliwienie wynajmu samochodów w sąsiednich miej-
scowościach (np. Oleśnica, Trzebnica, Oława) dla osób, dla 
których Wrocław jest centrum aktywności życiowej.

1 Koszt przejazdu został wyliczony na podstawie średniego wypożyczenia 
samochodów Vozilli, które według oficjalnych danych w trakcie 16 minut 
pokonują 6,8 km, przy uwzględnieniu stawek za przejechane minuty i roz-
poczęte kilometry oferowanych przez porównywane firmy.

„Zielony” aspekt wrocławskiego carsharingu

Przy realizacji przedsięwzięcia Miejskiej Wypożyczalni Samocho-
dów Elektrycznych we Wrocławiu, jak wcześniej zostało wspomniane, 
to nie aspekt ekonomiczny miał kluczowe znaczenie, a realizacja idei 
tzw. zielonego miasta. W stolicy Dolnego Śląska zarejestrowanych 
jest ponad 550 tys. pojazdów, co oznacza, że na 1 000 mieszkańców 
przypada ponad 877 aut, co daje drugie miejsce pod tym względem  
w Polsce za Warszawą (Leśnik 2017). Jednym z głównych powodów 
powstania Vozilli była chęć ograniczenia ilości samochodów w cen-
trum miasta. Zakup samochodów elektrycznych, stworzenie odpo-
wiedniej infrastruktury (stacje ładowania i miejsca parkingowe) oraz 
ich obsługa kosztowała miasto 78 mln zł. (www.portalsamorzadowy.
pl/pliki-download/114823.html 2018). Istnieją różne wyliczenia na 
temat tego ile prywatnych samochodów zastępuje jedno auto w car-
sharingu. Według pierwszego źródła liczba ta waha się między 7-11 
(Martin, Shaheen 2016), inne podaje przedział 9-13 (Bondorova, Ar-
cher 2017). Pozornie stwarza to dość niewielką różnicę, gdyż jest to 
od 700 do 2 600 pojazdów mniej w porównaniu do wspomnianych 
wcześniej 550 tys. wszystkich aut Wrocławian, to znikoma ilość, jed-
nak gdy weźmie się pod uwagę fakt, że samochody te operują głów-
nie w centralnej części miasta, to efekty tego mogą być widoczne  
w postaci zmniejszonej ilości aut na parkingach. Kolejnymi celami 
stworzenia Miejskiej Wypożyczalni Samochodów Elektrycznych we 
Wrocławiu były odpowiednio ograniczenie emisji zanieczyszczeń, ha-
łasu pochodzącego z transportu indywidualnego oraz promowanie 
idei korzystania z elektrycznych samochodów. Fakt, że elektryczne 
samochody Nissan Leaf są bezemisyjne i bardzo ciche powoduje, że 
takie rozwiązania dla carsharingu jak Vozilla we Wrocławiu jest bez-
konkurencyjne w kwestiach ekologicznych i redukcji hałasu w cen-
trum miasta. Każdego roku przyczynia się ono do ograniczenia emi-
sji CO2 o szacunkowo 63 965 kg. Co biorąc pod uwagę przynajmniej  
5-letni czas użytkowania pojazdów może uchronić przed przedosta-
niem się do atmosfery aż 1 245 ton CO2 (www.portalsamorzadowy.
pl/pliki-download/114823.html 2018). Wrocław stał się także liderem 
elektromobilności w Polsce, poprzez wprowadzenie tak dużej ilość 
samochodów elektrycznych w jednej aglomeracji. Zasługą władz mia-
sta jest stworzenie sieci szybkich ładowarek służących do ładowania 
pojazdów elektrycznych, zaledwie 40 minut. Na razie jest ich 4, jednak 
docelowo ma zostać zakupionych 12 i wtedy mają być one dostępne 
również dla prywatnych właścicieli „elektryków”. Z możliwości spró-
bowania jazdy elektrycznymi samochodami Vozilli, skorzystało do 
tej pory (stan na 28.05.2018 roku) ponad 30 tysięcy użytkowników 
(Moch 2018). 

Podsumowanie

Zarządzanie środowiskiem miejskim jest jednym z najtrudniej-
szych zadań, z jakim należy się zmierzyć w XXI wieku. Podjęcie wła-
ściwych starań umożliwiających zachowanie równowagi pomiędzy 
obszarami działalności człowieka, w imię zrównoważonego rozwoju 
obszarów miejskich, wymaga wdrożenia nowych rozwiązań także  
w ramach przemieszczania się po ich ulicach. Obecnie, w celu zmniej-
szenia natężenia ruchu w miastach, stosuje się metody i strategie 
mające zniechęcić mieszkańców do korzystania z transportu indy-
widualnego i nakłonić ich do korzystania z komunikacji publicznej, 
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czalnia Samochodów Elektrycznych we Wrocławiu (2018) http://www.
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rowerowej czy pieszej. Mimo że takie przemieszczanie się jest tańsze 
i efektywniejszy na krótkich odcinkach, spora część społeczeństwa 
nadal wybiera samochód osobowy. Wyjściem dla tych osób może 
być system carsharingu. Korzyści płynące z tego modelu biznesowe-
go powodują, że samochodów na ulicach może być nie tylko mniej, 
ale są one również znacznie bardziej ekologiczne niż przeciętne auta. 
Rozwiązanie, które przyjęto we Wrocławiu, powołując carsharingową 
Vozillę z flotą 200 samochodów elektrycznych finansowanych przez 
miasto, jest najbardziej ekologiczne z zastosowanych w polskich aglo-
meracjach. Z punktu widzenia ekonomicznego taka inwestycja jest 
wysoko kosztochłonna i mniej konkurencyjna względem innych ofert 
„wynajmu samochodów na minuty”. Jednak nie można nie docenić 
jej pozytywnego wpływu na wizerunek Wrocławia, i promowania idei 
korzystania z ekologicznych środków transportu.
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Pozamiejskie czynniki we współczesnym planowaniu  
przestrzeni zurbanizowanych 

Non-urban factors  
in contemporary planning of urbanized space

The purpose of the article is the analysis of different concepts 
of urban planning and the influence of non-urban factors on this 
process. This paper defines so-called non-urban determinants in 
the context of the distinction between the social and natural envi-
ronment, which Bruno Latour considers necessary in the moder-
nity constitution. According to this bipolar distribution, the city is 
closer towards the social pole, the village and wild nature placed 
near the environmental pole. However, this division does not work 
in the situation of aspects located between what can be identified 
as natural or social. The author of the article proposes that urban/
social and non-urban/natural hybridity can be found in concepts of 
urban planning as garden city movement, suburbs, modernism, and 
landscape urbanism. The article also points to projects that have the 
potential for new resolutions in city planning, as examples of Urba-
neering Brooklyn 2110 for New York and Grüne Netze for Hamburg.

Keywords: urban planning, urban studies, nature, culture.

Przedmiotem artykułu są koncepcje zagospodarowania prze-
strzennego miast wprowadzające do niego czynniki pozamiejskie. 
Czynniki pozamiejskie określone zostają w kontekście rozróżnienia 
między społecznym i naturalnym, które Bruno Latour uważa za istot-
ne w ukonstytuowaniu się nowoczesności. W myśl tego dwubiegu-
nowego podziału miasto ciąży ku biegunowi społecznemu, a wieś  
i dziką przyrodę lokuje się w okolicy bieguna natury. Podział ten nie 
sprawdza się jednak w sytuacji zjawisk, które mieszczą się między tym 
co naturalne i społeczne, lecz do żadnego nie przynależą. Autor ar-
tykułu proponuje, aby hybrydyczność miejskiego/społecznego i po-
zamiejskiego/naturalnego odnaleźć w koncepcjach przestrzennego 
zagospodarowania miast, takich jak: miasta ogrody, przedmieścia, 
modernizm czy Landscape urbanism. Odnosi się także do projektów, 
które mają potencjał wyznaczania kierunków dla nowych rozwiązań 
w planowaniu miast: Urbaneering Brooklyn 2110 dla Nowego Jorku  
i Grüne Netze w Hamburgu.

Słowa kluczowe: urbanistyka, miasto, natura, kultura.

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy.
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Przyjęta w Wielkiej Brytanii w 1947 roku Ustawa Town and 
Country Planning zakładała wyraźne rozróżnienie tego, co miejskie  
i pozamiejskie. W jednym z najbardziej uprzemysłowionych państw 
świata obawiano się, że jeśli „żywioł urbanizacji” wymknie się spod 
kontroli, zniszczy prowincjonalny sposób życia i wiejski krajobraz, 
generując koszty związane z rozbudową infrastruktury i pustoszenie 
terenów wewnątrz miast. Obrazowany przez ten akt prawny sposób 
myślenia wynika zarówno z ekonomicznej logiki, jak i z przekonania  
o potrzebie zachowania równowagi i różnicy między rzeczywistościa-
mi: miejską, wiejską i tą pozostawioną wyłącznie przyrodzie. Stojące 
za tą ustawą założenia są przykładem tego, co Latour nazywa paradok-
sem nowoczesności. Na podstawie analizy przypadku starcia poglą-
dów XVII-wiecznych angielskich myślicieli, Boyle’a i Hobbesa, stwier-
dza on, że nowoczesność została ukonstytuowana w dużej mierze 
dzięki wykształceniu opozycji między naturą i społeczeństwem. Dyna-
mika nowoczesności polega więc na ciągłej pracy dwojakiego rodzaju: 
puryfikacji (przyporządkowywania zjawisk do jednego z biegunów) 
lub mediacji (poruszania się między biegunami). Te efektywne metody 
działania ukonstytuowały nowoczesność (Latour 2011: 125). Przekła-
dając tak ujętą konstytucję nowoczesności na podziały przestrzenne, 
obszary miasta stają się poddanym pracy puryfikacji obszarem świata 
społecznego. W obszarach wiejskich, choć też zbliżone są do bieguna 
społecznego, uwzględnia się miejsce dla natury. Najdalej od społecz-
nego bieguna znajduje się przyroda i „władane” przez nią obszary.  

Im bardziej pewne rozwiązania zbliżają się do bieguna natury, tym 
bardziej stają się czynnikiem pozamiejskim. Latour kwestionuje ten 
porządek, zauważając namnażanie się różnorodnych hybryd natural-
no-społecznych, które proponuje postrzegać nie z perspektywy przy-
należności do zjawisk społecznych lub naturalnych, ale osobnych by-
tów: quasi-przedmiotów i quasi-podmiotów (Latour 2011: 75). Hybry-
dyczność tę widać na przykładzie koncepcji ponadstumilionowej chiń-
skiej prowincji przekształcanej w największe miasto świata – Jing-Jin-
-Ji. Jego powierzchnia ma wynosić prawie 200 km2. Sieć drogowa, ko-
lejowa i energetyczna, administracja i instytucje integrują coraz więk-
sze, zurbanizowane i uprzemysłowione ośrodki i przeplatają się z te-
renami prowincjonalnymi, tworząc zróżnicowane zbiorowości (Latour 
2010). To jedno z najbardziej spektakularnych, ale nie jedyne rozwią-
zanie, w którym wyraźne wyodrębnienie miasta jako obszaru społecz-
nego i przeciwstawianie go temu, co pozamiejskie, przestaje być uza-
sadnione. Zielona architektura, miejskie rolnictwo, innowacyjne spo-
soby organizacji transportu w obszarach zurbanizowanych czy nowe 
formy zrównoważonego energetycznie zarządzania miastem również 
włączają czynniki pozamiejskie do obszarów miast, łamiąc konwencje  
i utrwalone podziały. Ta hybrydyczność nie jest symptomem ostatnich 
dekad, ale ma już swoją historię. W niniejszym artykule zagadnienie 
to zostanie zaprezentowane w kontekście wpływowych dwudziesto-
wiecznych idei, takich jak miasta-ogrody, przedmieścia, modernizm 
czy Landscape urbanism, oraz projektów, które wyznaczają kierunki 
dla nowych rozwiązań: Urbaneering Brooklyn 2110 dla Nowego Jorku 
i Grüne Netze w Hamburgu.
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Przyroda i jej kulturowe uwarunkowania 

Refleksję nad tym, czy kulturowo i społecznie miasto może być 
postrzegane jako przestrzeń bardziej „splątana” z naturą, rozpocząć 
warto od analizy pojęcia przyrody i zarezerwowanego dla niej obszaru. 
Mamy do wyboru „różne konkurujące ze sobą przyrody” (Macnaghten, 
Urry 2005: 16), wysoce zróżnicowane i zanurzone w codziennym życiu 
konkretnych ludzi żyjących w danym rejonie świata. W samym krę-
gu europejskiej kultury widać, jak bardzo się one różnią, zwłaszcza 
w perspektywie historycznych epok (Macnaghten, Urry 2005: 11). 
Zmitologizowany świat przyrody starożytnej wypełniony był perso-
nifikacjami sił ją kształtujących. Ambiwalentnie przyrodę odczuwano  
w średniowieczu – w którym była ona doskonałym dziełem stwórcy, 
a jednocześnie obszarem groźnym i nieprzewidywalnym. „Nowożytną 
przyrodę” poddawano porządkowaniu, klasyfikacji, badaniu poszcze-
gólnych jej fragmentów i już w XIX wieku powszechnie przedstawiano 
człowieka jako siłę racjonalizującą, inną niż organiczny bezwład. Ro-
dzącą się wówczas ochronę przyrody postrzegano jako misję ratowa-
nia reliktów, pomników, często postrzeganych jako miejsca ważne dla 
narodowej tożsamości (parki narodowe). Recepcja ta zmieniła się po II 
wojnie światowej wraz z pojawieniem się enwiromentalizmu w latach 
60. XX wieku (Macnaghten, Urry 2005: 34). Między innymi ten nurt 
pozwolił współczesnym pojęciom biosfery i ekosfery zaistnieć w po-
wszechnej świadomości. Wówczas przyroda przestała być postrzegana 
jako źródło zaspokajania ludzkich potrzeb, a zaczęto akcentować wy-
miar współpracy z naturalnym środowiskiem i określenia praw chro-
niących je przed nadmierną eksploatacją. Ewoluował także etos ru-
chów ekologicznych, które ze statecznych towarzystw i lig lobbujących  
w kuluarach za ochroną przyrody zmieniły się w organizacje skoncen-
trowane na aktywnym działaniu, proteście i korzystające z potencjału 
globalnych mediów (np. Greenpeace). We wczesnych latach 70. pa-
radoksalnie wpływ na ochronę planety miały ambicje eksploracji po-
zaziemskiej. The Blue Marble, wykonane przez załogę misji Apollo 17 
zdjęcie całej Ziemi na tle czarnej przestrzeni, ujawniło piękno, a zara-
zem kruchość naszej planety. Jak zauważa badacz współczesnej kultury 
wizualnej Nicholas Mirzoeff: „fotografia ta łączyła w formie wizualnej 
to, co znane, z tym, co nowe, czyniąc Ziemię zrozumiałą i piękną” (Mi-
rzoeff 2016: 18). Świadomość działania planety jako systemu naczyń 
połączonych opisywały narracje takie jak metafora statku kosmicznego 
Ziemia Richarda Buckminstera Fullera czy Gaja – ziemia jako jeden or-
ganizm Jamesa Lovelocka. Ta zmiana wrażliwości wymagała nowego 
terminu określającego przyrodę – naukowego, ale podkreślającego jej 
niepodzielność i powiązanie. Jednym z takich określeń jest biosfera, 
która według Władimira Wiernadskiego oznacza dynamiczny, global-
ny system energetyczno-mineralny, przekształcający naszą planetę 
od samego początku biogeologicznego czasu (Jelewska 2014: 158). 
Biosfera stała się nowym, wpływowym pojęciem. Mimo że od misji 
Apollo minęło już ponad 40 lat, biosfera wciąż konkuruje z „innymi 
przyrodami”, pozostając jedną z najbardziej znaczących i działających 
na wyobraźnię, znajdując swoje odzwierciedlanie także w literaturze, 
sztukach projektowych czy wizualnych (Jeśmian 2015). Przyroda jest 
tu postrzegana jako sieć, obejmująca również obszar w tradycji no-
woczesności pojmowany jako społeczny, powiązany z naturą choćby 
poprzez pozostawiany przez człowieka ślad ekologiczny (Niemelä 1999: 
119-131; Rees 1992: 121-130), niewidoczny bez odpowiedniej wiedzy  
i rozumienia przyrody jako globalnie powiązanego systemu.

 „Miejski żywioł” 

Miasto tradycyjnie było przestrzenią wydzieloną ze stanu – roz-
maicie definiowanej – przyrody. Będąc awangardą ludzkiej działal-
ność, stawało się miejscem integrującym, pochłaniającym zasoby  
z zewnątrz i produkującym wewnątrz wyrafinowaną kulturę po to, 
by dystrybuować ją z powrotem na prowincję. „Miejski żywioł” ce-
chuje wyrafinowanie (łacińskie urbanitas oznacza szyk, wykształce-
nie, uprzejme zachowanie) oraz intensywność interakcji. Rem Kool-
haas, opisując Nowy Jork, zauważał wpływ substancji – rozumianej 
jako infrastruktura i ilość mieszkańców – na kulturę. Zaproponował 
termin „kultura zagęszczenia” (Koolhaas 2013: 10), którym opisywał 
ideologię nie wyrażoną wprost, lecz intuicyjnie wdrażaną przez pro-
jektantów miasta. Koolhaas tak charakteryzuje geometryczną siatkę 
ulic Manhattanu: „(…) jest przede wszystkim wytworem rozważań 
konceptualnych. Choć z pozoru jest neutralna, stoi za nią określony 
program intelektualny: pozostaje obojętna wobec istniejącej topo-
grafii, a zatem uznaje wyższość konstrukcji umysłowej nad rzeczywi-
stością. Rozplanowanie ulic i kwartałów wskazuje, że jej prawdziwą 
ambicją jest podporządkowanie sobie – jeśli nie całkowite wymaza-
nie – natury” (Koolhaas 2013: 24). Zagęszczenie to ma swoją gene-
zę w obronnym charakterze miast, który sprawiał, że ich przestrzeń 
była ograniczona, a granice w oczywisty sposób określone. Wraz  
z rewolucją przemysłową i intensywną ekspansją terytorialną euro-
pejskich metropolii utrzymywanie murów miasta straciło militarny  
i ekonomiczny sens. Paradoksalnie, to wówczas miasta otworzyły się 
na to, co pozamiejskie w sensie przestrzennym, ale ukonstytuowana 
nowoczesna myśl (Latour 2011) nie miała odpowiednich narzędzi, aby 
nazwać nadchodzącą hybrydyzację. Jak twierdzi Paul Virilio, powstała 
wówczas nowa twierdza miejska, zorganizowana jako „pole pułapek” 
na „koczowników” pragnących do niej wtargnąć (Virilio 2008: 20). 
Mury zastąpiła organizacja przestrzeni i administracja, efektywnie 
prowadząca niekończącą się walkę z siłami z zewnątrz. W tym kon-
tekście wspomniany wcześniej Town and Country Planning Act, zakła-
dający w terytorialnym i ekonomicznym wymiarze tworzenie wokół 
miasta stref buforowych w postaci „pasów zieleni”, by uniemożliwić 
rozlewanie się miast, był także próbą mentalnego opanowania i wy-
odrębnienia tego, co miejskie, czyli przestrzeni na aktywne działania 
społeczne kreowane przez podmioty, od tego, co pozamiejskie, bierne 
i nieokiełznane. 

Hybrydyczność bezprecedensowej urbanizacji

Wraz z XIX-wieczną intensywną urbanizacją pojawiało się zapo-
trzebowanie na szereg koncepcji miast przyszłości, których najważ-
niejsze zostały sformułowane na początku XX wieku. Do idei hybrydy-
zujących to, co miejskie i pozamiejskie, można zaliczyć: miasta ogrody, 
nowoczesne i zorganizowane na wzór maszyny miasta Le Corbusiera 
oraz postulowane przez Franka Loyda Wrighta przedmieścia odnawia-
jące pionierski i wolnościowy etos Ameryki. Wszystkie one negowały  
i podważały dotychczasowy sposób organizacji miast. Twórca koncep-
cji miasta ogrodu – Ebenezer Howard – dążył do połączenia tego, co 
dobre w życiu wielkomiejskim i w tym odbywającym się poza grani-
cami miast. Do pozytywów życia miejskiego zaliczył: bogate relacje 
towarzyskie i ofertę kulturalną, możliwość rozwoju zawodowego, 
dostęp do technologii, zaś wśród niedogodności wymieniał m.in.: 
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oddalenie od przyrody i brak warunków odpowiednich dla zdrowia. 
Za główny atut wsi uznawał bliskość natury oraz wiążące się z tym 
świeże powietrze, możliwość wypoczynku. Howard starał się w swoim 
projekcie optymalnie połączyć najlepsze cechy miasta i wsi. Podobnie 
jak renesansowe miasta idealne, miasta ogrody przewidywane były 
dla około 30 tys. mieszkańców. Wyznaczono w nich tereny przezna-
czone pod uprawę, co miało dawać wspólnocie minimalną żywienio-
wą samowystarczalność. Wizja Howarda stanowiła próbę zaprojek-
towania nowej, miejsko-wiejskiej codzienności. Mocniejszy akcent  
w kierunku indywidualności wyróżniał koncepcję przedmieść au-
torstwa amerykańskiego architekta Franka Lloyda Wrighta. Była to 
wizja w zasadzie antymiejska, w której amerykańskie rodziny miały 
mieszkać na zgrupowanych wokół szlaków komunikacyjnych – bar-
dziej niż kiedykolwiek efektywnych dzięki wynalazkowi samochodu 
– działkach, na których mieszkańcy mogliby pracować, mieszkać i od-
poczywać. Modernizm zakładał natomiast radykalną zmianę w pro-
jektowaniu miasta i zastąpienie starej substancji materialnej nową in-
frastrukturą. Mieszkania-maszyny nowych miast miały znajdować się 
wśród zieleni, oddając naturze przestrzeń zagarniętą przez gęsto za-
budowane kwartały tradycyjnego miasta. Modernistyczne koncepcje 
zakładały podział miasta na strefy – te mieszkalne miały być przede 
wszystkim sumą przestrzeni wspólnych. Wszystkie trzy koncepcje zo-
stały zrealizowane w praktyce. Miasta ogrody okazały się dość kosz-
townymi przedsięwzięciami i nie stały się powszechnym modelem. 
Przedmieścia w USA po II wojnie światowej rozwinęły się w fenomen 
nie tylko ekonomiczny i przestrzenny, ale też kulturowy. Inaczej niż  
w zakładającej zindywidualizowanie form i funkcji koncepcji domostw 
Wrighta, stały się one zunifikowanymi przestrzeniami przygotowany-
mi przez deweloperów. Zaczęły funkcjonować w pobliżu, ale i kosztem 
dawnych ośrodków miejskich, z których mieszkańcy przedmieść dalej 
intensywnie korzystali, wywierając presję na usprawnienia infrastruk-
tury transportowej pod kątem ich potrzeb i wygody. Zrealizowana 
w Ameryce koncepcja przedmieść – jak przewidywali twórcy Town 
and Country Planning – okazała się zasobo- i energochłonna. Nato-
miast modernizm miał ogromny wpływ na rozwój miast w XX wieku. 
Dziełami architektów z tego nurtu są zarówno zaplanowane od po-
czątku miasta, takie jak Brasilia czy Czandigarh, jak i dzielnice, które 
powstawały na gruzach już istniejących. Modernistyczne interwencje 
w tradycyjnych miastach oraz wynikająca z kultury przedmieść eksur-
banizacja spotkały się z krytyką. Ignorowanie kontekstu społecznego 
i historycznego, zatracenie „ludzkiej skali” i „śmierć ulicy” obudziły 
ruch sprzeciwu, na który wywarły wpływ koncepcje publicystów ta-
kich jak Jane Jacobs i architektów, jak Léon Krier czy Jan Gehl. Na tej 
fali ponownie zaczęto doceniać zalety tradycyjnej, historycznej kom-
pozycji miast oraz wartość ulicy jako miejsca, w którym odbywa się ży-
cie miasta. Gdy Nowy Urbanizm zyskiwał na znaczeniu, rozwijając się 
w Ameryce i Europie Zachodniej, w Japonii zainteresowanie wzbudzał 
nowy, awangardowy kierunek: Metabolizm. Kiedy Nowy Urbanizm 
wskazywał korzyści wynikające z kontynuacji struktury tradycyjnego 
miasta, w Japonii rozważano korzyści z jego ciągłych przekształceń. 
Metaboliści widzieli naturę jako inspirację do ciągłej zmiany. Zakła-
dali tworzenie różnorodnych miejskich megastruktur, zintegrowanych  
z naturą przede wszystkim poprzez naśladowanie rządzących nią 
procesów (Graham 2016: 289-315). Równolegle (głównie w Ame-
ryce) rozwijał się także nurt Landscape urbanism, który wydaje się 
najbardziej skupiony na złożonościach relacji między współczesnym 

miastem a zajmowanym przez nie terytorium. Zdaniem jednego z naj-
bardziej wpływowych teoretyków tego ruchu Charlesa Waldheima to 
krajobrazowi – stającemu się podstawowym elementem współcze-
snej urbanistyki – podporządkowana ma być architektura (Waldheim 
2006: 35-53). Kluczowe pytania dotyczą więc zasad kształtowania 
tego krajobrazu wobec konieczności interwencji w zastany porządek. 
Landscape urbanism w tym kontekście jest bliski modernizmowi i idei 
kompleksowego tworzenia rozległych przestrzeni w oparciu o zmysł 
estetyczny oraz wiedzę projektanta. To w naturalny sposób wywołu-
je konflikt z przedstawicielami Nowego Urbanizmu, którzy hołdują 
bardziej konserwatywnym zasadom powstawania miast. Zarzucają 
oni oponentom z nurtu Landscape urbanism niechęć do partycypa-
cji mieszkańców w tworzeniu miasta, ignorowanie miastotwórczej 
roli ulicy czy wreszcie tworzenie nowego opakowania dla urban 
sprawlu (Landscape Urbanism… 2013). Ci w zamian wytykają zwo-
lennikom tradycji bierność wobec rosnącego tempa ekspansji miast 
i odrzucanie alternatywnych sposobów na poprawę jakości życia ich 
mieszkańców. Mimo tak wielu istotnych różnic, oba opisane nurty 
łączy świadomość bezprecedensowej ekspansji miast i nadchodzącej 
transkulturowości (Rewers 2005) oraz szukanie rozwiązań najbardziej 
efektywnych dla natury i człowieka. Łączy je także to, że teoretyczne 
modele powstałe w ich ramach nie znajdują (lub znajdują stosunkowo 
niewiele) idealnych i w pełni zrealizowanych w praktyce przykładów. 
Tymczasem w urbanizującym się na ogromna skalę Chinach dominuje 
myślenie funkcjonalistyczne z silnym naciskiem na technologie smart 
cities, mające służyć celom nie tylko ekonomicznym i ekologicznym, 
ale też politycznym – wzmocnieniu kontroli nad obywatelami. 

Utopijne Urbaneering Brooklyn 2110

Co więcej można zrobić dla przyrody w miastach, niż zielone da-
chy i bardziej energooszczędne budynki? Na takie pytanie starli się 
odpowiedzieć twórcy Urbaneering Brooklyn 21101, modelu miasta 
przyszłości zakładającego przeprojektowanie całej istniejącej nowo-
jorskiej dzielnicy. Jest to radykalne wyobrażenie miasta jako ekolo-
gicznego, biologicznego, samowystarczalnego systemu. W ramach 
miejskiej przestrzeni przewidywana jest możliwość wytwarzania 
podstawowych dóbr, takich jak żywność (miejskie rolnictwo), woda, 
powietrze, energia, schronienie, a także system radzenia sobie z od-
padami poprodukcyjnymi – w miarę możliwości wykorzystywanymi 
do budowy, remontowania miejskiej infrastruktury (Joachim, Fessel 
2014: 25-31). Wydłużone sieci przesyłu produktów, odpadów, ener-
gii zostają w tym modelu znacząco zrestrukturyzowane dzięki użyciu 
różnorodnych rozwiązań. Niektóre z nich zaczerpnięte zostały jeszcze 
z lat 70. XX wieku (wykorzystanie miękkich materiałów, estetyk prefe-
rowanych przez artystyczną grupę Ant Farm czy koncepcji hipotetycz-
nych miast „metabolicznych”), inne z najnowszych awangardowych 
koncepcji. Plan ten przekształca przestarzałe zdaniem projektantów 
ulice, proponując zastąpienie ich siecią wytrzymałych ścieżek, stano-
wiących podstawę ekologicznie aktywnej struktury nowego miasta. 
Z pewnością jego wdrożenie wymagałoby gigantycznych środków  
i wykorzystania nowych, niesprawdzonych jeszcze technologii. Urba-

1 URBANEERING BROOKLYN  2110. City of the Future, Autorzy projektu: Mit-
chell Joachim, Maria Aiolova, Melanie Fessel, Dan Oa Connor, Celina Yee, 
Alpna Gupta, Sishir Varghese, Aaron Lim, Greg Mulholland, Derek Ziemer, 
Thilani Rajarathna, John Nelson, Natalie DeLuca.
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neering Brooklyn 2110 to, przynajmniej pozornie, propozycja zago-
spodarowania konkretnego toposu (miejsca) – mimo to stanowi ra-
czej próbę stworzenia utopii (miejsca, którego nie ma), atrakcyjnej 
koncepcji stanowiącej punkt wyjścia do wyobrażenia sobie pewnego 
typu miejskiej transformacji. Urbaneering Brooklyn 2110 wydaje się 
być kolejną koncepcją stworzenia nowego miasta. Pomimo zachowa-
nia istotnych elementów lokalnego kontekstu, jest to wizja radykalne-
go przeobrażenia. Należy jednak dodać, że miałoby ono mieć miejsce  
w 2110 roku. Data ta każe nabrać dystansu do propozycji i potrakto-
wać ją jako intelektualne wyzwanie, próbę zebrania w jedno różnych 
pomysłów. Pozwala wyobrazić sobie nowe miasto jako efekt proce-
su, a nie – jak w wypadku ingerencji modernistycznych – wyburzenia  
i postawienia od nowa. Mamy tu też do czynienia z silnym estetycz-
nym przeobrażeniem przestrzeni miejskiej dzięki „miękkim”, sumu-
jącym się strukturom, obłym organicznym kształtom zmieniającym 
krajobraz okolicy. 

Reorganizacja miasta: Grüne Netze

Hamburska Grüne Netze (zielona sieć) to projekt zakładający 
maksymalne wykorzystanie istniejącego przyrodniczego potencjału 
miasta i uzupełnienie luk, tak aby niemal połowę terenu miasta Ham-
burga stanowiły aktywne biologicznie obszary (De Oliveira 2017: 198). 
Projekt zakłada przestrzenną integrację najważniejszych zielonych ob-
szarów miasta w sieć przyjazną dla przemieszczających się pieszo lub 
rowerem. Funkcje zielonej sieci postrzega się jednak znacznie bardziej 
wielowymiarowo. Ma przynosić ekonomiczne profity, oddziałując na 
okolice podobnie jak metro, którego budowa podnosi jakość życia,  
a co za tym idzie – atrakcyjność inwestycyjną sąsiednich terenów. Sieć 
ułatwi niezapośredniczony samochodem czy komunikacją miejską 
szybki dostęp do terenów rekreacyjnych dla niemal wszystkich miesz-
kańców, może więc wywrzeć wpływ na ceny gruntów czy zjawiska 
takie jak gentryfikacja. Ma też zachęcać do przemieszania się przez 
miasto pieszo lub rowerem, uprzyjemniając ten rodzaj komunikacji, 
czyniąc go bardziej bezpiecznym i szybszym. Kolejny element to inte-
gracja przyrodnicza, umożliwiająca migrację gatunków i wzmacniająca 
funkcjonujący na terenie miasta ekosystem. Podobnie jak przejścia dla 
zwierząt nad autostradami, zielona sieć będzie miejską infrastrukturą 
wspierającą bioróżnorodność nie tylko w ramach miasta, ale i regio-
nu. Jak zapewniają projektanci, sieć nie stoi w konflikcie z zabudo-
wą historycznego, w większości odbudowanego po wojnie centrum 
miasta – może być impulsem uatrakcyjniającym życie w jego obrębie  
i kierującym do niego mieszkańców dzielnic dalej położonych. Sieć 
jest eksperymentem wzbudzającym wątpliwości (przede wszystkim 
dotyczące kosztów) i niepozbawionym ryzyka fiaska. Wdrażana jest 
powoli – pomimo dużego poparcia dla zielonych inicjatyw wśród 
hamburczyków – aby uniknąć zagrożeń związanych ze zbyt gwałtow-
nymi zmianami w systemie komunikacji. Koncepcje tworzenia podob-
nych szlaków, pozytywnie oddziałujących na przyrodę i podnoszących 
jakość życia dzięki dystrybucji zieleni, cieszą się zainteresowaniem 
w wielu miastach, m.in. gęsto zabudowanej Barcelonie. Przykłady 
Hamburga i Barcelony pokazują, że integracja miasta z czynnikami 
pozamiejskimi to trwający proces, który może odbywać się – na pew-
ną, ograniczoną skalę – także w tradycyjnej zabudowie, jako swoiste 
przekroczenie myśli przedstawicieli Nowego Urbanizmu. Pozostawia 
tradycyjnie zwartą tkankę miejską, ale przeplata ją całym systemem 

przestrzeni rekreacyjnych i bioaktywnych. Sceptycy zadają jednak 
pytanie, czy wobec wyzwań XXI wieku są to działania wystarczające  
i czy nie pozostaną zarezerwowane wyłącznie dla najbogatszych 
miast.
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Controlling personalny jako narzędzie  
skutecznego zarządzania zielonymi miejscami pracy

Personal controlling modelling  
as a tool for the effective personnel management

The aim of this article was to create the methodology of the survey 
and methodology of choosing standards which were needed for effec-
tive staff management process. In the article personal controlling has 
been presented as an instrument for effective staff management. Based 
on researches and literature query the need for personal controlling 
was reasoned. In the result of the conducted research, the methodol-
ogy of creating a controlling in the field of human resources has been 
shown. The process of creating an area of “personal controlling” has 
been discussed, the aims of personal controlling have been explained, 
and the procedure of standards choosing has been determined. 

Keywords: personnel controlling, personnel management, effective-
ness.

Celem niniejszego artykułu było stworzenie metodyki po-
miaru i doboru mierników potrzebnych dla skutecznego procesu 
zarządzania personelem. W artykule przedstawiono controlling 
personalny jako instrument skutecznego zarządzania personelem. 
Na podstawie przeprowadzonych badań oraz kwerendy literatury 
umotywowano potrzebę stosowania controllingu personalnego 
dla skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem. W konsekwencji 
przedstawiono metodykę modelowania controllingu w dziedzinie 
zarządzania zasobami ludzkimi: omówiono proces projektowania 
obszarów controllingu personalnego, przedstawiono cele controllin-
gu personalnego, określono procedurę doboru mierników. 

Słowa kluczowe: controlling personalny, zarzadzanie personelem, 
skuteczność.

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy.
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1. Wstęp

Pomiar skutecznego zarządzania personelem należy do najwięk-
szych wyzwań współczesnego zarządzania. Z tego względu Pracownicy 
są cennym zasobem (Jamka 2011), który jest źródłem przewagi kon-
kurencyjnej na rynku (Krajeenbring 2011; Szczepańska 2008). Stąd 
konieczność dbałości o kompozycję i rozwój personelu (Urbaniak 
2014). Jednocześnie trudno tu o rozwiązania uniwersalne, ponieważ 
efektywność można oceniać przede wszystkim w odniesieniu do kon-
kretnej organizacji i nakładów. Efektywność zarządzania personelem 
na tle złożonej i wielonurtowej teorii efektywności organizacyjnej 
jest głosem w dyskusji nad doborem jej kryteriów pomiaru (Moczy-
dłowska 2013). Rozwiązania tego problemu można dopatrywać się  
w controllingu (Tyrała 2003). Wymaga on dostosowywania systemów 
informacji i mierników metod planowania oraz zaprogramowania sys-
temów kontroli różniącej się od kontroli tradycyjnej (Sekuła 1999). 
Controlling to synonim skutecznego zarządzania (Nesterak 2001), któ-
ry obejmuje rozwiązania wymaganych instrumentów wzajemnie uwa-
runkowanych i zharmonizowanych (Górska 2000). Dla skutecznego 
podejmowania decyzji i realizacji procesów personalnych szczególne 
znaczenie ma okresowa, kompleksowa ocena, formułowanie wnio-
sków usprawniających i przedsięwzięć mających na celu zwiększenie 
efektywności zarządzania (Juchnowicz 2006). Controlling personalny 
funkcjonuje jako system wczesnego ostrzegania. Jest on zorientowany 
na szczegółowe funkcje personalne i rozumiany jako poszerzenie tra-
dycyjnej kontroli feed back prowadzonej w formie audytu personal-

nego (Sapeta 2005), przez co może stanowić narzędzie skutecznego 
zarządzania personelem, którego celem jest ustanowienie odpowied-
nich kwantów i wskaźników pomiaru oraz pomiaru wyników procesu 
zarządzania personelem (Zamecnik, Zeman 2007). Wobec powyższe-
go celem niniejszego artykułu było stworzenie metodyki modelowa-
nia controllingu personalnego jako narzędzia skutecznego zarządzania 
personelem zielonych miejsc pracy.

Controlling personalny zielonych miejsc pracy

Główną cechą zasobów ludzkich w organizacji jest wartość pra-
cowników zmieniająca się dynamicznie (Swart 2007). Potencjał ludzki 
nie stanowi konkretnej i łatwo policzalnej wartości. Jednak istnieje 
ciągła potrzeba przewidywania jego wzrostu i oszacowywania wielko-
ści z odpowiednim wyprzedzeniem. Identyfikowanie wielkości posia-
danej i pożądanej stanowi podstawę do strategicznego controllingu, 
uwzględniającego wymagania wewnętrzne dotyczące efektywności 
pracy ludzkiej (Sierpińska, Niedbała 2004), w którym ma miejsce 
scalanie czynności planistycznych, koordynacyjnych, informacyjnych 
i kontrolnych dla osiągania wysokiej rentowności działań (Wolters Klu-
wer Business 2017 ). Controlling personalny stanowi koncepcję zarzą-
dzania zasobami ludzkimi nastawioną na wysoką skuteczność pracy 
pracowników, przez co ma wyeliminować sprzeczności występujące 
między funkcjami płacy. Zaś pracownicy są źródłem informacji o tym, 
czy postrzegają oni system wynagradzania jako sprawiedliwy. Contro-
lling poprzez odpowiednie modyfikacje systemu motywacyjnego ma 
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poszukiwać rozsądnego kompromisu między pracodawcą a pracobior-
cą oraz identyfikować miejsca zapalne (Sekuła 1999). Kompleksowy 
controlling personalny wymaga macierzowego rozpatrywania jego za-
kresu przedmiotowego oraz niezbędnych instrumentów (Rysunek 1). 

Rysunek 1. Macierzowy schemat kompleksowego controllingu personalnego

 

Identyfikacje funkcji 
personalnych 

występujących  
w  organizacji 

Podmioty objęte controllingiem: 
zarząd, kierownictwo, pracownicy, 

inne firmy, interesariusze rynku 
pracy 

Dobór strategii 
i koncepcji ZZL na poziomie 

organizacji 

Budowanie instrumentów - 
metod, technik, procedur, 

zbiorów informacji, mierników 
i dokumentacji 

Źródło: opracowanie własne. 

Controlling powinien wpłynąć nie tylko kompleksowo na sys-
tem informacyjny, ale również ustalić właściwy dostęp pracowników 
do potrzebnych im w pracy informacji, musi on też dbać o kulturę 
organizacyjną, jak również wspomagać wspólną efektywność pracy  
i uwzględniać właściwy podział ról organizacyjnych (tabela 1). Po-
trzeby wyodrębnienia controlingu personalnego i zbudowania dla 
niego nowoczesnego systemu zarządzania są uzasadnione głównie  
z poniższych powodów: złożona, wielowymiarowa i szeroka pod wzglę-
dem merytorycznym problematyka ZZL; trudności w jednoznacznym 
wyznaczeniu zakresu przedmiotowego i granicy ZZL; różnego nazew-
nictwa i merytorycznych treści dla wyodrębnionych rodzajowo funk-
cji personalnych; konieczność i duże znaczenie prowadzenia badań  
i stosowania mierników, nie tylko ilościowych, ale też jakościowych; 
potrzeba stosowania strategii personalnych na poziomie organizacji 
i poszczególnych rodzajowych funkcji personalnych oraz ich synchro-
nizacji; ogrom informacji i szczegółowych mierników o różnej przy-
datności, które wymagają filtrowania pod względem przydatności, 
by uzyskać obraz merytoryczny ważny do podejmowania korzystnych 
decyzji.

Potrzeba stosowania controlingu personalnego  
w zarządzaniu efektywnością przedsiębiorstw  

w dobie zielonej gospodarki

W praktyce nie spotyka się rozwiązań dotyczących komplekso-
wego controllingu. Łatwiejsze jest tworzenie go w małych organiza-
cjach, ponieważ niektóre funkcje mogą mieć marginalne znaczenie 
i/lub prostą strukturę merytoryczną. Dla realizacji celu badawczego 
w roku 2018 przeprowadzono badania nad zarządzaniem efektyw-
nością przedsiębiorstw. Prezentowane wyniki stanowią wycinek 
tych badań, a ich liczebność została ograniczona do 300 właścicie-
li przedsiębiorstw zatrudniających w swojej organizacji powyżej 50 
osób. Dobór próby był wynikiem współpracy A. Parkitnej z Federacją 
Przedsiębiorców Polskich, poprzez elektroniczne e-kanały kolportażu 
wśród swoich członków, co stanowiło o nielosowości próby. Dlatego 
też poniższe wyniki należy traktować z ostrożnością, w kategorii hi-
potez, gdyż zebrane dane nie pozwalają na jednoznaczną weryfikację  
i mają charakter wycinkowy. Niemniej jednak mogą stanowić pod-

stawę do dalszej dyskusji. W kwestionariuszu poproszono badanych 
o oszacowanie wagi, wygenerowanych na podstawie badań pilotażo-
wych, czynników wpływających na sukces reprezentowanych przez 
nich przedsiębiorstw. Dla oceny wagi czynników posłużono się pię-
ciostopniową skalą Licerta, której skrajne odpowiedzi zdefiniowane 
zostały jako brak wpływu oraz bardzo duży wpływ. 

Wykres 1. Ocena istotności zaangażowania i zadowolenia pracowników na 
sukces firmy

Źródło: opracowanie własne.

Z przeprowadzonej analizy wynika (Wykres 1), że 81% respon-
dentów, czyli 243 właścicieli przedsiębiorstw uważa wzrost zaanga-
żowania i zadowolenia pracowników jako czynnik mający duży lub 
istotny wpływ w zarzadzaniu efektywnością. Analizując w dalszej 
części wyniki (Wykres 2) oceny poszczególnych narzędzi zarządzania 
efektywności przedsiębiorstw zauważono, że 140 (47%) właścicieli 
przedsiębiorstw uważa organizację szkoleń dla pracowników jako 
istotny element zarzadzania efektywnością, a 96 (około 31%) właści-
cieli uważa go za nieistotne. Tylko 92 (około 30%) właścicieli dostrzega 
skuteczną rolę spotkań integracyjnych. 85 (około 28%) osób wśród 
właścicieli firm uważa wypłatę premii jako istotny element, 106 osób 
nie do końca jest o tym przekonanych i nie ma jednoznacznego zda-
nia na ten temat. Tylko 128 (prawie 43%) właścicieli przedsiębiorstw 
uważa za istotne podwyższenie płac. 

Wykres 2. Ocena wybranych czynników zarządzania efektywnością 

Źródło: opracowanie własne.

Z przeprowadzonych badań wynika, że potrzeba stosowania 
tego controllingu jest bardzo pożądana. Najbardziej wskazany jest  
w tych przedsiębiorstwach, które zatrudniają pracowników o wyso-
kich i szczególnych kompetencjach, wymagających ciągłego rozwoju, 
długotrwałego okresu nabywania mistrzostwa i złożonych kompeten-
cji oraz wysokich kosztach pracy i rynkowej wartości tych pracowni-
ków. 
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Tabela 1. Cele i wskaźniki funkcji cząstkowych controllingu personalnego

Funkcja  
cząstkowa

Wyprowadzenie celów i wskaźników funkcji cząstkowych controllingu personalnego

Cele Wskaźniki

Marketing 
osobowy:

• lepsze kwalifikacje starających się o pracę
• redukcja kosztów werbowania
• zapewnienie dopływu pracowników

• badanie opinii ważnych grup osób starających się o pracę
• ilość przyjęć do pracy bez dawania ogłoszenia o wakatach
• koszty zdobycia pracownika na jedno stanowisko
• jakość osób starających się o pracę
• przeciętny czas trwania obsadzenia stanowiska

Wybór 
personelu:

• wiarygodny wybór dobrych kandydatów
• optymalizacja kosztów wybierania
• pozytywne sprzedanie przedsiębiorstwa i pracownika 

• analiza początkowej fluktuacji
• wypytanie kandydatów o zastosowaną metodę wyboru
• ocena opinii po upływie okresu próbnego
• czas trwania werbowania
• ocena potencjalnych opinii
• koszty wyboru na jedno stanowisko

Integracja:
• nowych pracowników szybko uczynić produktywnymi
• utrzymać na możliwie niskim poziomie koszty wdrożenia
• związać nowych pracowników z przedsiębiorstwem

• badanie opinii nowych pracowników
• koszty wdrożenia na jednego nowego pracownika
• poziom fluktuacji

Kształcenie:

• zapewnienie sobie dobrego „młodego narybku”
• redukcja kosztów zdobywania pracowników
• odpowiednie w czasie dostosowanie kwalifikacji
• organizowanie dalszego kształcenia

• udział pokrycia zapotrzebowania pracownikami wykształco-
nymi we własnym zakresie

• badanie opinii współpracowników
• analiza atrakcyjności własnego przedsiębiorstwa dla osób 

przewidzianych do kształcenia
• ocena przebiegu zdarzeń po wykształceniu
• koszty netto na jedną wykształconą osobę
• zorganizowanie testów efektów kształcenia
• badanie opinii klientów według grup docelowych
• ocena osób uczestniczących w seminariach

Dalszy rozwój: • budowa potencjału kierowniczego i specjalistów
• zabezpieczenie potencjału sprawnych pracowników

• udział obsadzenia wolnych stanowisk młodą kadrą z wła-
snych szeregów

• ocena przełożonych
• ilości promowanych kandydatów w określonych programach
• ocena porównawcza młodej kadry własnej i przychodzącej 

z zewnątrz
• badanie opinii trenerów i doradców zatrudnionych z ze-

wnątrz

Orientacja 
celowa:

• zapewnienie każdemu pracownikowi konkretnych zadań moż-
liwych do przyjęcia przez niego

• kompatybilność i integracja osobistych celów pracy z celami 
przedsiębiorstwa

• systematyczna analiza słabych i mocnych stron procesu pracy
• uzgodnienie działań w kierunku doskonalenia pracy i współ-

pracy 

• inicjatywa własna pracowników bez uwzględnienia celów
• badanie opinii odnośnie akceptacji i identyfikacji z wyzna-

czonymi celami
• przegląd i kontrole zrozumiałości planowych celów indywi-

dualnych
• udział zastrzeżeń, co do oceny wykonywanej pracy

Komunikacja:

• zapewnienie zrozumienia pracownika z celami przedsiębior-
stwa i jego strukturą

• pogłębianie wiedzy na temat całego przedsiębiorstwa i jego 
powiązań

• wspieranie i pobudzania inicjatywy w pracownikach
• wykorzystywanie potencjału doświadczeń i pomysłów pracow-

ników w celu rozwiązywania problemów

• ankiety wśród pracowników
• porównywanie ocen kadry kierowniczej z oceną pracowni-

ków
• obserwacja przez osoby z zewnątrz przedsiębiorstwa

Wynagradzanie:

• zapewnienie atrakcyjności i motywacji dzięki płacom zoriento-
wanym rynkowo i wydajnościowo

• ustalenie zgodnych ze strategią bodźców
• współuczestnictwo pracowników w sukcesie przedsiębiorstwa 

w zakresie zależnych od nich wielkości
• przełożenie kosztów stałych na zmienne
• zwiększenie zaangażowania i wydajności 

• porównanie wynagrodzeń
• korelacja wydajności i wynagrodzeń
• ankiety pracownicze dotyczące przejrzystości i sprawiedliwo-

ści wynagrodzeń
• ankiety pracownicze dotyczące atrakcyjności świadczeń do-

datkowych

Organizacja:

• uniknięcie sporów kompetencyjnych dzięki jasnemu podziałowi 
kompetencji

• przyznanie swobody działania w ramach odpowiedzialności 
własnej

• promowanie otwartego stylu pracy, nastawionego na usuwanie 
słabych punktów i opanowanie innowacji

• przegląd opisów funkcyjnych i planów strukturalnych
• badania opinii pracowników
• ilość propozycji usprawnień
• wdrożone propozycje pracowników

Systemy 
sprawozdawcze:

• optymalne dostarczanie niezbędnych informacji
• uzasadnione wspieranie przebiegu pracy

• analiza korzyści ze sprawozdań
• praca dodatkowa, czas spowodowany błędami etc. 

Struktura 
personelu: • długofalowe zapewnienie trwałej struktury personelu • budowa kwalifikacji

• tworzenie systemu wiekowego

Źródło: na postawie Weka Sp. z o.o. Controlling zarządzanie za pomocą liczb, Materiały szkoleniowe.
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Metodyka modelowania controllingu funkcyjnego  
w dziedzinie ZZL w zielonych miejscach pracy 

W literaturze przedmiotu najszerzej prezentowany jest control-
ling funkcyjny uwzględniający różne – nie takie same funkcje perso-
nalne (Gableta 1999). Z powodu trudności wyodrębnienia wszystkich 
funkcji personalnych i potrzeby uzyskania wyrazistego obrazu w prak-
tycznym zastosowaniu pożądana jest ich wstępna analiza (tabela 2).

Tabela 2. Rodzaje funkcji personalnych według wybranych autorów

Nazwa funkcji
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ng
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rk
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ńs
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ła

1. Modele i strategie  
zarządzania kadrami X X X X

2. Prawne i etyczne zagad-
nienia zarządzania kadrami X X X X

3. Kontrolowanie stanu  
i struktury zatrudnienia X X X X

4. Planowanie zatrudnienia 
(kadr, personelu) X X X X X X X X

5. Ruch pracowników X X X X X
6. Dobór pracowników X X X X X X
7. Rozwój zasobów ludzkich 
(pracowników) X X X X X X X

8. Szkolenia pracowników X X X X X X X
9. Kariery pracownicze 
kierowanie karierą X X X X X

10. Ocenianie pracowników X X X X X X X X
11. Czas pracy i jego  
organizacja X X

12. Metody badania pracy X X
13. Wynagrodzenie (kształ-
towanie) i polityka płac X X X X X X X X X

14. Motywowanie  
pracowników X X X X X X X
15. Bezpieczeństwo i higiena 
pracy X X X

16. Style kierowania (kiero-
wanie ludźmi) X X

17. Stosunki pracy i warunki X X X X
18. Kultura organizacyjna X X
19. Komunikacja  
w organizacji X X

20. Metody badań  
problematyki kadrowej X X

21. System informacji 
personalnej X X X

22. Kontrola funkcji  
personalnej X X X

23. Controlling X
24. Koszty pracy X X X X

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeglądu literatury (Armstrong 
2016; Golman 2004; Listwan 2010; Pawlak 2011; Pocztowski 2003; Ludwi-
czyński 2005; Sekuła 1999, 2000; Pocztowski, Purgał-Popiela 2004; Koper-
tyńska 2009; Borkowska 2004).

Rysunek 2. Zagregowane funkcje personalne dla celów kompleksowego 
controllingu
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Źródło: opracowanie własne.

Wszystkie funkcje opisywane w literaturze można podzielić na 
dwie grupy: podstawowe i pozostałe. Do podstawowych należą: pla-
nowanie zatrudnienia, dobór pracowników, szkolenia i rozwój pra-
cowników, ocenianie pracowników, wynagradzanie i motywowanie 
pracowników. Wymienione funkcje stanowią główne problemy ZZL  
i powinny być uwzględniane w budowaniu każdego controllingu perso-
nalnego. W controllingu kompleksowym wydzielenie wielu szczegóło-
wych obszarów ZZL utrudnia projektowanie rozwiązań i ich synchroni-
zację. Dlatego uzasadnionym jest potrzeba integracji kilku pokrewnych 
w jeden szerszy obszar HRM (rysunek 3). Agregacja elementarnych 
funkcji w szersze problemowe obszary daje inne spojrzenie na potrze-
by i preferowanie wykazujących się większą synchronizacją rozwiązań, 
eliminowanie nadmiernej szczegółowości badań i wyliczeń mających 
niską wartość użyteczną (tabela 3). Agregacja elementarnych funkcji 
personalnych w szersze obszary (siedem) pozwala każdej jednostce 
organizacyjnej zawrzeć te elementy i ustalić takie składowe, które 
są dla niej ważne. Zapobiega to tworzeniu nadmiaru instrumentów,  
w tym systemu informacji i mierników dla problemów personalnych. 
Efektywność w definiowaniu szerszych obszarów ułatwia ustalenie fi-
lozofii i koncepcji ZZL i w ich następstwie celów, założeń i wymogów 
controllingu personalnego.

Projektowanie obszarów controllingu personalnego 
zielonych miejsc pracy

Controlling funkcyjny w dziadzinie ZZL zorientowany jest na do-
borze szczegółowych funkcji personalnych, którego zaletą jest możli-
wość modułowego budowania poszczególnych ogniw obejmujących 
kolejne merytoryczne obszary działalności personalnej. Drugą zaletą 
jest łatwość projektowania rozwiązań na bazie szczególnych dla da-
nego obszaru uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych. Wielce 
prawdopodobnym skutkiem jest stopniowe eliminowanie nieprawi-
dłowości w objętych controllingiem funkcjach personalnych, acz nieko-
niecznie przy zastosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań. W teorii 
nie wypracowano jednolitych wymogów do budowania controllingu 
kompleksowego i funkcyjnego dla potrzeb ZZL. Literatura przedmiotu 
przyjmuje więc jako ważne różne cele i funkcje oraz różne koncepcje 
ZZL. Niejednolitość w podejściu do wyodrębnienia elementarnych 
szczegółowych funkcji personalnych prowadzi w konsekwencji do wy-
boru różnych instrumentów, w większości dotyczących ekonomicznej 
opłacalności pracy ludzkiej (Nowak 2015) (rysunek 3). Strategie per-
sonalne to względnie stałe ogólne wytyczne, sposoby i metody postę-
powania z pracownikami (Armstrong 2005). Ze względu na różne cele 
każdej organizacji w zakresie zarządzania HRM wyróżnić można różne 
strategie, ważne na poziomie całej organizacji i uwzględniające wszyst-
kie lub większość obszarów HRM oraz strategie cząstkowe, np. uczącej 
się organizacji, współudział pracowników w zarządzaniu, optymalnego 
wykorzystania zasobów ludzkich itp. 
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Tabela 3. Agregacje funkcji personalnych dla celów controllingu

Lp
Nazwa  

obszaru
Funkcje i zadania ważne dla controllingu 

personalnego 

1
Optymalizacja 
zabezpiecze-
nia kadr

Planowanie zatrudnienia, dobór wewnętrzny  
i zewnętrzny pracowników, ruch pracowników, 
efektywne formy zatrudniania pracowników

2 Podział i orga-
nizacja pracy

Projektowanie struktury organizacyjnej umoż-
liwiającej wysoką skuteczność pracy, sposoby 
równomiernego podziału pracy między stanowi-
skami i pracownikami, zakresy czynności, karty 
obciążeniowe pracą, dynamiczny w czasie przy-
dział zmiennych zadań

3

Kształtowanie 
kompetencji 
pracowników  
i ich wyko-
rzystywanie 
(spożytkowy-
wanie)

Definiowanie zbiorów kompetencji na poziomie 
zakładu, obszarów działalności, stanowisk i po-
żądanych przez pracowników metod i form nie-
zbędnego rozwoju zawodowego pracowników 
(w tym szkoleń). Strategie karier zawodowych  
i budowanie ścieżek awansów. Badanie stopnia  
i zakresu wykorzystywanych kompetencji

4

Ocena umie-
jętności 
i efektywności 
pracy pracow-
ników

Wybór metod oceniania pracowników do-
stosowanych do specyfiki pracy na stanowi-
skach. Projektowanie instrumentów oceniania  
i okresowe badanie stopnia i zakresu wykorzy-
stywanych kompetencji oraz efektywności pra-
cy. Powiązanie systemu oceniania z potrzebami 
rozwoju zawodowego i motywowaniem pra-
cowników 

5 Środowisko 
pracy

W węższym znaczeniu obejmuje wszystkie skła-
dowe materialnego środowiska pracy, którego 
nowoczesne zarządzanie wymaga tworzenia 
przewidzianych reguł i wytycznych według sys-
temu zarządzania BHP w szerokim znaczeniu (to 
środowisko pracy tworzy atrybuty materialne 
BHP) i niematerialne (klimat, atmosfera pracy, 
relacje międzyludzkie, kultura organizacyjna)

6 Motywowanie 
pracowników

Jest komponentem wyżej wymienionych funk-
cji, kumuluje wszystkie rozwiązania satys-
fakcjonujące pracowników, mające wymiar 
niematerialny oraz aprobowany przez pracow-
ników system wynagradzania pracowników  
i benefitów. Skuteczne motywowanie pracow-
ników wymaga przygotowania dwóch podsys-
temów: podsystemu motywacji ekonomicznej 
i pozaekonomicznej. Komponenty motywacji 
ekonomicznej da się z dużą dokładnością ustalić, 
natomiast z pozaekonomicznymi mogą wystę-
pować trudności, ponieważ zachodzą na siebie 
wzajemnie i tkwią w wyodrębnionych od 1 do 5 
funkcjach HRM

7
Demokratyza-
cja zarządza-
nia

Zakres, formy i sposoby jakie można wprowa-
dzać i stosować w dużej mierze zależą od typu 
organizacji i branży. Największy zakres i różno-
rodność form partycypacji może mieć miejsce 
w organizacjach gospodarczych, najmniejszy 
w służbach mundurowych. Mając na uwadze 
wielkość firm to warunki do większej demokra-
tyzacji zarządzania występują w firmach małych 
a mniejsze w dużych korporacjach, ze względu 
na wieloszczeblowość zarządzania. Wybór form 
partycypacji jest zdeterminowany obowiązu-
jącymi regulacjami prawnymi, zwłaszcza two-
rzenia przedstawicielstw pracowniczych, form 
prowadzenia dialogu społecznego, dostępu do 
informacji i rozwiązywania sporów zbiorowych

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 3. Struktura przedmiotowo-zadaniowa controllingu personalnego
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Źródło: opracowanie własne. 

Nie jest możliwe ani też pożądane stosowanie czystych założeń 
konkretnych strategii. Wybór odpowiedniej dla danej organizacji bę-
dzie uwzględniał elementy różnych strategii. Podobnie trudne jest 
określenie ogólnej wizji i budowanie strategii działania i celów orga-
nizacji, która stanowi wymóg wyjściowy dla rozpatrywania strategii 
personalnych. Pozostałe składowe uwarunkowań nie są tak trudne do 
identyfikacji i badań (Fryca 2007). Bazują na szerokim zakresie danych 
rzeczywistych.

Cele controllingu w zielonej ekonomii

Stworzenie hierarchicznie ustrukturyzowanego systemu ZZL 
jednoczącego cele organizacji i pracowników a w szczególności: za-
projektowanie systemu planowania, kontroli, zbiorów informacji  
i mierników stanowiących instrumenty wykorzystywane w realnych 
procesach działalności personalnej i jej usprawnianiu; optymalizacja 
kształtowania zasobów ludzkich i ich jak najlepsze wykorzystywanie; 
bardziej wyraziste i przejrzyste określanie roli ludzi w osiąganiu wy-
ników i sukcesu organizacji; zaopatrywanie interesariuszy w odpo-
wiednie informacje; dostarczanie decydentom, z odpowiednim wy-
przedzeniem, danych, dzięki którym na poziomie organizacji można 
uniknąć strat i niewłaściwych decyzji. Tradycyjne planowanie działal-
ności personalnej nie jest oparte, lub tylko w części oparte, na odpo-
wiednich metodach i procedurach, wyraźnie ustalonych horyzontach 
czasowych i regularnie powtarzanych procesach planowania. Dlatego 
jednym z węzłowych zadań controllingowego zarządzania jest rozwią-
zanie kompleksowe problemu planowania. Trudność planowania jest 
spowodowana złożonością struktury problematyki HRM (np. dobór 
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pracowników, BHP, wynagradzanie, ocenianie itp.) nie tylko ilościo-
wym, ale także jakościowym wymiarem zjawisk wraz z ich uwarunko-
waniami (rysunek 4). Literatura przedmiotu nie przedstawia zwartej 
istoty, systematyzacji i rodzajów strategii personalnych. Mogą one  
w części być pochodną możliwych do zastosowania modeli i syste-
mów HRM, jak: model sita i kapitału ludzkiego, wzorców zależności 
strategii personalnej od strategii organizacji, ogólnych koncepcji HRM 
na świecie, strategii związanej z cyklem życia organizacji i strategii 
benchmarkingu według najlepszej praktyki, strategii dopasowania do 
przyszłych celów, strategii ukierunkowanych na wysoki poziom efek-
tów, zaangażowania, współudział pracowników w zarządzaniu i inne.

Mierniki controllingu personalnego  
zielonych miejsc pracy

Literatura przedmiotu przedstawia ogrom różnych mierników 
(Pawlak 2012) ilościowych oraz narzędzia do badań jakościowych  
i ich katalogów, które są możliwe do obliczania (Bednarski i inni 2005). 
Mimo że pod względem rodzaju, celów i merytorycznej ich przydat-
ności, trudno mówić o uniwersalnym controllingowym systemie in-
strumentów, całościowo i kompleksowo badającym HRM w każdym 
typie organizacji. Warunkiem jest gromadzenie w obowiązującym 
systemie informacyjnym odpowiednich danych statystycznych. Jed-
nak nie wszystkie rodzaje mierników są potrzebne i jednakowo ważne 
dla efektywnego ZZL. Dla potrzeb konkretnej organizacji niezbędny 
jest dobór takich, za pomocą których będzie dokonywany cykliczny 
audyt (Marciniak 2010). Przyjęcie dużej liczby mierników nieskore-
lowanych ze sobą pod względem zakresu merytorycznego, miar oraz 
punktów odniesienia prowadzi do rozproszenia wyników i trudności z 
wyprowadzeniem końcowej oceny oraz wątpliwości wyprowadzonych 
na ich podstawie wniosków ( Lievens 2007). Nasuwa się pytanie: Na 
jakim etapie należałoby ustalać instrumenty służące do analizy, oceny  
i wnioskowania zmian w HRM? Z pewnością mierniki są na tyle waż-
ne, że nie można uzależniać ich od systemu informacyjnego obowią-
zującego przed wprowadzeniem controllingu (rysunek 5). 
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Wzorce, standardy i pozostałe formy mierników mogą być two-
rzone do badań na poziomie organizacji, obszaru działalności, komó-
rek czy zespołów oraz pracowników. Dużej selektywności wymagają 
mierniki przewidywane na poziomie pojedynczych pracowników, ze 
względu na ich pracochłonność. W literaturze najszerzej przedstawia 
się mierniki ukierunkowane na badania efektywności ekonomicznej 
(Cascio 2001). W skali organizacji wprowadza się do systemu zarzą-
dzania centra odpowiedzialności (Nowak 2008). W ramach plano-
wanych budżetów ustala się cele, limity i koszty oraz oczekiwane 
wyniki. Dobór mierników powinien adekwatnie wyrażać cele przede 
wszystkim w jednostkach mierzalnych. Controlling HRM nie wymaga 
tworzenia na odrębnych zasadach centrów odpowiedzialności. Nie-
zbędne jest jednak uwzględnianie norm, standardów i specyficznych 
mierników służących do planowania, ewidencji i oceny analizy pracy 
ludzkiej. Bazuje na wielkościach zagregowanych dla wydzielonych  
w centra – obszarów działalności organizacji. Punktem wyjścia do 
wyboru trafnych mierników jest analiza pracy na stanowiskach wy-
stępujących w danym centrum (rysunek 6). Czynności wymienione 
w procedurze pozwalają rozpoznać atrybuty pracy na poszczegól-
nych stanowiskach, wybrać dla nich mierniki ilościowe i jakościowe, 
a następnie agregować je na poziomie komórek, centrów odpowie-
dzialności i całego zakładu. Nie wszystkie i nie zawsze mierniki dla 
stanowisk pracy dają się bezpośrednio agregować na poziomie ko-
mórek i wyższych struktur organizacyjnych. Tak więc w controllingu 
personalnym zachodzi potrzeba rozważenia dwóch poziomów oceny: 
a) stanowisk występujących w zakładzie i zatrudnionych pracowni-
ków; b) wyodrębnionych pewnych zbiorowości pracowników i całej 
załogi, czyli na poziomie organizacji i centrów (Amstrong 2005). Dobór 
mierników w praktyce jest intencyjny. Niektóre obszary – pola HRM 
nie podlegają niezbędnym badaniom i ocenie a inne za szczegółowo 
(Ward 2005). W prawidłowym rozpoznaniu potrzeb i doborze mier-
ników może być pomocna klasyfikacja przedstawiona na rysunku 7. 
Punktem wyjścia do wyboru mierników jest analiza rodzaju pracy na 
stanowiskach pod kątem potrzeb i wymogów kształtowania polityki 
personalnej (Kowalczyk 2015). 

Rysunek 5. Determinanty doboru mierników dla potrzeb controllingu personalnego

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 4. Uwarunkowania dla tworzenia kompleksowego controllingu personalnego

Źródło: opracowanie własne.
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Podsumowanie 

Syntetyczna ocena całościowo ujętych funkcji personalnych jest 
trudna do wyrażenia w jednostkach ilościowych (Czajka 2009). Wzor-
cami do oceny mogą być nowoczesne trendy w zarządzaniu, spraw-
dzone praktyki, benchmarking i marketing personalny. W literaturze  
i praktyce brak jest instrumentów do kompleksowej okresowej oceny 
całościowo wszystkich funkcji HRM. Studia literaturowe prowadzą do 
konstatacji, że nie jest możliwe wyznaczenie – stworzenie mierników 
ilościowych, mierzących kompleksowo poziom efektywności zarzą-
dzania poszczególnymi funkcjami personalnymi oraz kompleksowo 
HRM, dlatego proponuje się rozwiązanie obejmujące następujące 
etapy tworzenia takiej metodyki: dla poszczególnych funkcji perso-
nalnych objętych controllingiem wybór kryteriów powinien być do-
konany na podstawie ważnych wzorców i rozwiązań stosowanych  
w nowocześnie zarządzanych organizacjach (benchmarking, mode-
le teoretyczne), szczególnie systemy zarządzania HRM na świecie  
i inne; przyjęcie miarodajnej skali oceny i jej opis; jeśli zachodzi po-
trzeba przypisanie każdemu kryterium wagi (wskaźnika ważności); 
wyliczenia dla każdego kryterium poziomu skuteczności (efektyw-
ności), następnie całościowo dla kolejnej analizowanej funkcji; zsu-
mowanie danych oceniających poziom nowoczesności i skuteczności 

Rysunek 6. Procedura doboru mierników dla controllingu HRM

Źródło: opracowanie własne.

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 7. Klasyfikacje mierników dla celów controllingu personalnego

Agregacja danych w komórkach organizacyjnych i/lub obszarach 
działalności pozwala na szersze spojrzenie i ocenę HRM z punktu wi-
dzenia różnych grup pracowników, a następnie syntetyczne ich zbi-
lansowanie w skali organizacji. Analiza taka jest pracochłonna. Zaletą 
jest poznanie danych funkcji, które należałoby objąć controllingiem 
personalnym. Dobór mierników ilościowych powinien opierać się na 
mocnych i słabych stronach danej funkcji i umożliwiać śledzenie dy-
namiki jej rozwoju w czasie (Strategiczny controlling 2018) m.in. przez 
stosowanie metod optymalizacyjnych (Bednarski i inni 2005). Celo-
wość stosowania danego miernika może być oceniona według czę-
stotliwości wykorzystania ich w ciągu roku w stosunku do przyjętych 
założeń. Mierniki jakościowe służą do badania opinii i odczuć głównie 
pracowników, ale i innych interesariuszy. Powszechnymi narzędzia-
mi są: ankieta i kwestionariusz wywiadu, których dane podlegają 
przetworzeniu. Mając na uwadze kryterium merytoryczne wszystkie 
mierniki można podzielić na cztery grupy: opłacalność zatrudnienia  
i pracy ludzkiej (Nowak 2008); wartość kapitału ludzkiego i jego wzrost 
(Sapeta 2005); zadowolenia ze środków motywowania pracowników 
(Bochniarz 2001) (badanie jakościowe); nowoczesność metod, strategii 
zarządzania poszczególnymi funkcjami HRM (Łukasiewicz 2008).
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poszczególnych funkcji personalnych i obszarów, i wyliczenie śred-
niego poziomu nowoczesnego i skutecznego zarządzania HRM. Na 
podstawie powyższej metody i jednocześnie procedury badań można 
zidentyfikować słabe (newralgiczne) punkty HRM (wymóg metodycz-
ny controllingu), ustalić rankingi względem skutków ekonomicznych 
dla organizacji, niezbędnej kolejności rozwiązań, (np. ze względu na 
regulacje prawne, bezpieczeństwo, wydajność pracy itp.), możliwości 
wprowadzenia licznych rozwiązań, zachowania spokoju społecznego 
i innych priorytetów. 
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Zielone zamówienia publiczne jako narzędzie polityki 
zrównoważonego rozwoju

Green public procurement  
as a tool of sustainable development policy

Currently, there is often talked a lot about the need for conscious 
consumption and the care for the natural environment. Particular at-
tention is paid to the need to manage in a way that will meet the 
needs of not only current but also future generations. The activities 
of public entities are of great importance in the implementation of 
proecological policy, because - due to the volume of their purchases 
of goods and services - they are a particularly important consumer. 
The article is an attempt to present green public procurement as one 
of the tools introducing the assumptions of the sustainable develop-
ment policy. The essence of green public procurement, legal aspects 
and economic costs of environmentally friendly investments will be 
discussed in them. The work will show the effectiveness of green 
public procurement by comparing their size with sustainable devel-
opment indicators such as energy intensity of the economy, resource 
productivity, and National Material Consumption.

Keywords: sustainable development, green public procurement, LCC 
analyse, ecological policy 

Obecnie coraz częściej mówi się o potrzebie świadomej kon-
sumpcji i troski o środowisko naturalne. Szczególną uwagę zwraca 
się na konieczność gospodarowania w sposób, który umożliwi za-
spokojenie potrzeb nie tylko obecnych, ale i przyszłych pokoleń. 
Ogromne znaczenie we wdrażaniu polityki proekologicznej mają 
działania podmiotów publicznych, gdyż – ze względu na wielkość 
dokonywanych przez nich zakupów towarów i usług – są szczególnie 
istotnym konsumentem. Artykuł jest próbą przedstawienia zielonych 
zamówień publicznych jako jednego z narzędzi wprowadzających za-
łożenia polityki zrównoważonego rozwoju. Zostanie w nich omówio-
na istota zielonych zamówień publicznych, związane z nimi aspekty 
prawne oraz ekonomiczne koszty proekologicznych inwestycji. Praca 
wykaże efektywność zielonych zamówień publicznych porównując 
ich wielkość ze wskaźnikami zrównoważonego rozwoju, takimi jak 
energochłonność gospodarki, produktywność zasobów czy Krajowa 
Konsumpcja Materialna.

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, zielone zamówienia publicz-
ne, polityka proekologiczna, analiza LCC.

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy.
Źródło finansowania badań i artykułu: środki własne Autorek.
Cytowanie: Gołąb N., Żak M., (2018) Zielone zamówienia publiczne jako narzędzie polityki zrównoważonego rozwoju, „Rynek-Społeczeństwo-
-Kultura” nr 4 (30)/2018, s. 65-68, https://kwartalnikrsk.pl/Artykuły/RSK-4-2018/RSK-4-2018-Golab-Zak-Zielone-zamowienia-publiczne.pdf
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Pojęcie zrównoważonego rozwoju zostało wprowadzone przez 
Hansa Carla von Carlowitza i pierwotnie miało ścisły związek z leśnic-
twem, bowiem oznaczało taki sposób gospodarowania lasem, który 
pozwalał na wycięcie tylko tyle drzew, ile może w tym miejscu uro-
snąć, tak by las nigdy nie został zlikwidowany i zawsze mógł się odbu-
dować (Lusawa 2009). Na szczeblu światowym o niebezpieczeństwie 
wyginięcia wielu gatunków czy niekontrolowanego rozwoju wielkich 
aglomeracji było głośno na XXIII Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ  
w 1969 roku za sprawą wystąpienia U’Thanta, które uświadomiło 
ograniczoność zasobów przyrody (U’Thant 1969). Konieczność pod-
jęcia działań zapobiegających katastrofie ekologicznej manifestowały 
także raporty Klubu Rzymskiego (Meadows 1972). Natomiast aktu-
alny kształt koncepcji zrównoważonego rozwoju wynika z pracy Our 
Common Future i zakłada troskę o rozwój, w którym potrzeby obec-
nego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przy-
szłych pokoleń na ich zaspokojenie. Obecnie zasada zrównoważonego 
rozwoju stanowi również część europejskiego porządku prawnego, 
w Polsce zyskała rangę normy konstytucyjnej zapisanej w art. 5 Kon-
stytucji RP. Jako że administracja publiczna wydaje co roku na zakupy 
około 2 biliony euro (co stanowi około 19% produktu krajowego brut-
to UE) jednym ze szczególnie istotnych narzędzi polityki zrównoważo-
nego rozwoju są zielone zamówienia publiczne.

Cel i metody pracy

Artykuł ma na celu przedstawienie istoty zielonych zamówień 
publicznych oraz związanych z nimi aspektów prawnych. Praca wy-
każe efektywność włączania ekologicznych wymogów do procedur 
udzielania zamówień publicznych poprzez przedstawienie wybranych 
wskaźników zrównoważonego rozwoju. Artykuł prezentuje zmiany  
w wartościach zielonych zamówień publicznych postępujące wraz 
ze zmianami wartości produktywności zasobów, Krajowej Konsump-
cji Materialnej, poziomu recyklingu i energochłonności gospodarki.  
W pracy zostały wykorzystane dane pochodzące ze zbiorów GUS, 
OECD oraz Banku Danych Lokalnych.

Geneza, definicja i zadania  
zielonych zamówień publicznych

Zielone zamówienia publiczne stanowią element polityki pozy-
skiwania towarów, usług i robotów budowlanych przez instytucje i 
organy publiczne, których to oddziaływanie na środowisko (w trakcie 
cyklu ich życia) jest ograniczone, a przede wszystkim – mniejsze, w 
porównaniu z towarami o tym samym przeznaczeniu, jakie zamówione 
zostałyby w innym przypadku. Podmioty publiczne stosują procedury 
zielonych zamówień publicznych do nabycia odpowiednich produk-
tów i usług, jednocześnie poszukując rozwiązań, by minimalizować 
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negatywny wpływ owych wyrobów i usług na środowisko oraz by 
uwzględnić pełny cykl życia produktów (Komisja Europejska 2011). 
Owa definicja obejmuje sytuacje, w których zamawiający uwzględnia 
jeden lub więcej czynników o charakterze środowiskowym na takich 
etapach procedury przetargowej, jak: określenie potrzeb, zdefiniowa-
nie przedmiotu zamówienia, sformułowanie specyfikacji technicznych, 
wybór kryteriów udzielenia zamówienia lub sposobu wykonania zamó-
wienia. Celem zielonych zamówień publicznych jest więc osiągnięcie  
w możliwie najszerszym zakresie uwzględniania kwestii środowisko-
wych w tych procedurach (Pchałek, Juchnik, Kupczyk 2010). Zamówie-
nia publiczne mają na celu poprawę stanu środowiska naturalnego, 
dlatego są bardzo ważnym narzędziem realizacji celów polityki ochro-
ny środowiska. Stanowią one skuteczny sposób kształtowania zrówno-
ważonych wzorców konsumpcji i produkcji, a także mogą przyczynić się 
do rozwoju rynku towarów i usług, które w mniejszym stopniu wpły-
wają i oddziałują na otaczające nas środowisko. Wiele europejskich 
organów publicznych stosuje nie tylko procedury zielonych zamówień 
publicznych, lecz także dokonuje zrównoważonych zamówień publicz-
nych, które decydują o zakupie zarówno kryterium środowiskowe, jak  
i kryterium społeczne. Zielone zamówienia publiczne mogą być bardzo 
istotnym czynnikiem napędzającym innowacje w gospodarce, poprzez 
dostarczanie sektorowi przemysłu realnego zachęcenia do tworzenia 
ekologicznych produktów i usług. Dotyczy to w szczególności sektorów, 
w których nabywcy publiczni mają duży udział w rynku np. w sektorze 
budownictwa, usług zdrowotnych lub transportu (Komisja Europejska 
2011). Przykładami zielonych zamówień publicznych są zakupy energo-
oszczędnych komputerów do biur, energia elektryczna z odnawialnych 
źródeł energii, pojazdy elektryczne, hybrydowe lub pojazdy o niskiej 
emisji gazów, niskoenergetyczne budynki, papier pozyskiwany w pro-
cesie recyclingu i wiele innych. Zielone zamówienia publiczne są instru-
mentem stosowanym przez podmioty publiczne dobrowolnie. Oznacza 
to, że władze publiczne państw członkowskich Unii Europejskiej same 
mogą określić zakres ich zastosowania. Wydatki publiczne państw 
europejskich stanowią około 19% PKB krajów UE (około dwóch bilio-
nów euro rocznie). Poprzez wykorzystanie własnej siły nabywczej przy 
wyborze towarów i usług mniej wpływających na środowisko, mogą 
wnieść bardzo istotny wkład w zrównoważoną produkcję i konsump-
cję. Jednakże dokonywanie zakupów towarów i usług przez organy pu-
bliczne w sposób przyjazny dla środowiska wymaga wykroczenia poza 
potrzeby krótkoterminowe państwa i rozważenia skutków każdego 
zakupu w o wiele dłuższej perspektywie. Wśród pozytywnych efek-
tów zielonych zamówień publicznych można wyróżnić m.in.: poprawę 
jakości powietrza, promowanie rozwiązań innowacyjnych, redukcję 
kosztów lub przeciwdziałanie zmianom klimatu. Zasadniczym celem 
systemu zamówień publicznych jest więc efektywne gospodarowanie 
środkami publicznymi przez organy władzy publicznej krajów.

Rachunek kosztu cyklu życia LCC jako instrument 
zielonych zamówień publicznych

Rachunek kosztu cyklu życia (LCC – Life Cycle Costing) jest dosko-
nałą opcją do stosowania jako kryterium kosztu zielonych zamówień 
publicznych oraz połączeniem aspektów ekonomicznych i technicz-
nych ocenianego projektu podczas czasu jego trwania. Jest to głównie 
analiza ekonomiczna, która bierze pod uwagę usługi, roboty budow-
lane oraz koszty ponoszone w czasie cyklu życia produktu, gdzie cykl 

rozumiany jest jako przedział czasu od powstania koncepcji wyrobu 
do jego likwidacji. Rachunek ten jest definiowany przez Polską Normę 
PN-EN 60300-3-3 jako „łączny koszt ponoszony w cyklu życia wyrobu” 
(Polska Norma PN-EN 60300-3-3 2006). LCC składa się z kosztów na-
bycia, kosztów posiadania/użytkowania (np. zużycie energii i innych 
zasobów) i kosztów utylizacji/utrzymania oraz z kosztów związanych 
z wycofaniem z eksploatacji (koszty zbiórki i recyklingu). Koszty LCC 
można zdefiniować więc jako sumę wszystkich kosztów związanych 
bezpośrednio i pośrednio z określonym systemem od początku do 
końca jego istnienia, co obejmuje fazy: nabycia, zainstalowania oraz 
całego okresu użytkowania produktu. Rachunek kosztu cyklu życia 
to także sześć podstawowych problemów: zdefiniowanie problemu, 
określenie elementów kosztów, przygotowanie modelu, zebranie 
danych, przygotowanie profilu kosztów, ocena wyników. Natomiast 
kategorie, jakie możemy wyróżnić wśród kosztów cyklu życia pro-
duktów to: koszty badań i rozwoju, koszty produkcji i konstruowania, 
koszty obsługiwania i używania, koszty eksploatacji produktu, koszty 
wycofania produktu z rynku i jego składowania (Blanchard 1991). 
Koszt zakupu jest często porównywany do wierzchołka góry lodowej,  
a koszty posiadania stanowią niestety o wiele większą, często nawet 
olbrzymią część kosztów w cyklu życia produktów, która najczęściej 
jest niewidoczna na pierwszy rzut oka. Jednakże aktualna świadomość 
nabywców sprawia, że nie zwracają uwagi jedynie na cenę zakupu, 
ale również na: funkcjonalność, energooszczędność, niezawodność 
i łatwość obsługi w cyklu życia (Bogusz 2017). Metoda LCC pojawiła 
się na zachodzie około 30 lat temu i stopniowo została przyjmowana 
w praktyce na całym świecie. Celem stosowania analizy kosztu cyklu 
życia jest przede wszystkim możliwość porównania różnych rozwią-
zań, które gwarantują zamierzony cel; ocena poziomu niezawodno-
ści, trwałości i wymagań stawianych obsłudze całego systemu; ocena 
zmienności kosztów eksploatacji w czasie (w zależności od aktualnej 
sytuacji na rynku); wybór decyzji optymalnej dotyczącej inwestycji, 
która da nam jak największe oszczędności w całym cyklu użytkowania 
systemu; umożliwienie lepszego monitorowania procesu w trakcie 
eksploatacji i podejmowanie odpowiednich decyzji opierając się na 
realnych kosztach eksploatacyjnych (Palka-Wyżykowska 2008). LCC 
umożliwia nam kompleksowe ujęcie problemu decyzyjnego w czasie, 
analizowanie jego struktury wydatków i kosztów, które ponoszone są 
w poszczególnych fazach cyklu życia produktu oraz prognozowanie 
wyników w długim okresie wraz z korektą strategii (Biernacki 2011). 
Duża część kosztów cyklu życia jest konsekwencją decyzji podejmowa-
nych we wcześniejszych, a mianowicie – przedprodukcyjnych fazach 
kształtowania produktu. Głównie dotyczy to fazy projektowania pro-
duktu, która warunkuje większość ponoszonych kosztów. Faza ta może 
mieścić około 70-85% kosztów, które są bardzo trudne do obniżenia 
w fazie produkcji. Model LCC musi być przeprowadzony w sposób do-
stosowany do potrzeb odbiorców informacji. Ma on bowiem na celu 
umożliwienie oceny sytuacji i podejmowania decyzji przez podmioty 
na rynku związane z cyklem życia produktu, np. przez projektantów, 
konsumentów, producentów (Dziaduch 2010).

Prawne aspekty zielonych zamówień publicznych

W wielu dziedzinach polityki UE wyrażono aprobatę dla zielo-
nych zamówień publicznych, gdyż posiadają one potencjał w celu 
wspierania bardziej zrównoważonego wykorzystywania zasobów 
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naturalnych, pobudzania innowacyjności oraz do prowadzenia 
zrównoważonej konsumpcji i produkcji. Prawne aspekty zamówień 
publicznych są określane w licznych dyrektywach Unii Europejskiej  
w sprawie zamówień publicznych (interpretowanych według wykładni 
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości) oraz w Traktacie o funk-
cjonowaniu Unii Europejskiej, który stanowi podstawę dla przepisów 
unijnych w zakresie zamówień publicznych oraz ustanawia podstawo-
we zasady. Biorąc pod uwagę międzynarodowe porozumienia, unij-
ne ramy prawne związane są z warunkami porozumienia w sprawie 
zamówień rządowych Światowej Organizacji Handlu (WHO), a także 
dwustronnymi umowami handlowymi. W dyrektywach dotyczących 
zamówień publicznych zawarto odniesienia do norm europejskich, 
międzynarodowych lub krajowych oraz różnych innych technicznych 
systemów odniesienia, które mogą posłużyć nam jako sposób okre-
ślenia specyfikacji, co równocześnie pomaga w wyraźnym określeniu 
przedmiotu zamówienia. Normy prawne odgrywają bardzo ważną 
rolę w projektowaniu produktów i procesów zielonych. Wiele z nich 
obejmuje także względy środowiskowe, czyli zużycie wody, energii 
czy wykorzystanie materiałów. Uwarunkowania prawne zielonych 
zamówień publicznych w świetle prawa wspólnotowego odnoszą 
się przede wszystkim do Dyrektywy 2014/24/UE Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady Europejskiej uchylającej Dyrektywę 2004/18/WE 
(regulującą udzielanie zamówień w sektorze publicznym), Dyrektywy 
2014/25/UE Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającej Dyrekty-
wę 2004/17/WE (w sprawie udzielania zamówień przez podmioty 
o działalności w sektorach użyteczności publicznej, np. w sektorze 
gospodarki wodnej, energetyki, usług pocztowych i transportu) oraz 
Dyrektywy 2014/23/UE w sprawie udzielania koncesji dotycząca za-
równo sektora publicznego, jak i sektora użyteczności publicznej. Ko-
lejnymi ważnymi rozporządzeniami są Europa 2020: Strategia na rzecz 
inteligentnego i zrównoważonego wzrostu, które sprzyja włączeniu 
społecznemu, COM(2010) 2020 oraz Zamówienia publiczne na rzecz 
poprawy stanu środowiska COM(2008) 400. Pierwszy z nich to stra-
tegia Unii Europejskiej, w której zostały wyznaczone konkretne cele 
do osiągnięcia do 2020 roku. Zielone zamówienia publiczne zostały 
w nim wtedy wskazane jako jeden ze środków zapewniających możli-
wość osiągnięcia uzyskania zrównoważonego wzrostu w inicjatywach 
„Energia 2020”, „Europa efektywnie korzystająca z zasobów” oraz 
„Unia innowacji”. Drugi z dokumentów zawiera wytyczne dotyczące 
sposobu ograniczania działania konsumpcji sektora publicznego na 
środowisko naturalne, a także wykorzystania zamówień do stymu-
lowania innowacji technologii, usług i produktów środowiskowych. 
Nie zapominajmy także o Dokumencie roboczym służb Komisji towa-
rzyszący komunikatowi COM(2008) 400 oraz SEC(2008) 2126, który 
zawiera wytyczne na temat definicji i weryfikacji kryteriów środowi-
skowych, narzędzi pobudzających korzystanie z zielonych zamówień 
publicznych oraz przykłady, wytyczne prawne i operacyjne dla orga-
nów publicznych. Wspomnieć należy o planach działania Unii Europej-
skiej dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym COM(2015) 614 
oraz COM(2007) 799 (wspieranie innowacyjności w celu wspierania 
trwałości i wysokiej jakości usług publicznych w Europie). Przedsta-
wiają one zamówienia publiczne jako kluczowy element gospodarki 
o obiegu zamkniętym oraz metodykę przeprowadzania zamówień na 
usługi w zakresie badań i rozwoju, które zostały niegdyś wyłączone  
z zakresu obowiązywania dyrektyw (Komisja Europejska 2011).

Efektywność i wskaźniki  
zielonych zamówień publicznych

Badając efektywność zielonych zamówień publicznych w świe-
tle założeń polityki zrównoważonego rozwoju, warto przyjrzeć się 
wskaźnikom zrównoważonego rozwoju, które odnoszą się do celów 
określonych w Agendzie 2030.

Wykres 1. Poziom zielonych zamówień publicznych w Polsce w porówna-
niu z Krajową Konsumpcją Materialną
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS i OECD.

Jak wynika z wykresu 1 poziom zielonych zamówień publicznych 
zdecydowanie wzrastał w Polsce od 2006 roku i od 2011 roku oscy-
luje w granicach 10-12% co ma związek z wprowadzaniem unijnych 
dyrektyw narzucających rozwiązania proekologiczne. Odnośnikiem 
do wielkości zielonych zamówień jest poziom Krajowej Konsumpcji 
Materialnej, czyli miernika całkowitej ilości materiałów zużywanych  
w gospodarce. Określa się go jako sumę surowców pozyskiwanych 
przez gospodarkę na terytorium danego kraju, a także import tych 
surowców i odjęcie od nich ilości surowców wysyłanych na eksport. 
Wraz ze wskaźnikiem produktywności zasobów służy do monitorowa-
nia gospodarowania zasobami w aspekcie oceny polityk czy strategii 
w tym np. Strategii Europa 2020 (GUS Departament Badań Regio-
nalnych i Środowiska 2016). Jak wynika z wykresu 1 jego wartość  
w okresie 2010-2015 nie ulegała zbyt dużym wahaniom – w 2014 
roku spadła, podobnie jak poziom zielonych zamówień publicznych.

Wykres 2. Produktywność zasobów (euro/kg)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OECD.

Kolejnym wskaźnikiem zrównoważonego rozwoju jest produk-
tywność zasobów, czyli miernik wyrażający stosunek Produktu Kra-
jowego Brutto (PKB) do Krajowej Konsumpcji Materialnej (DMC). 
Otóż wysoka wartość wskaźnika produktywności zasobów świadczy 
o mniejszej ilości zużywanych zasobów naturalnych, a jednocześnie  
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o mniejszym obciążeniu środowiska. Jak wynika z wykresu 2 jego war-
tość w Polsce w latach 2010-2016 waha się w granicach 0,45 – 0,68 
euro/kg. Badając potencjalny wpływ zielonych zamówień publicznych 
na wskaźniki zrównoważonego rozwoju warto przeanalizować rów-
nież zmiany w poziomie recyklingu.

Wykres 3. Wielkość zielonych zamówień publicznych a poziom recyklingu
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych.

Z wykresu 3 wynika, że w 2013 roku nastąpił wzrost poziomu 
zielonych zamówień publicznych jak i wzrost poziomu recyklingu,  
z kolei w 2014 roku oba wskaźniki zanotowały spadek swoich war-
tości. Ze względu na krótki okres czasu poddany badaniu, wnioski 
mówiące o pewnej korelacji między wynikami byłyby jednak zdecy-
dowanie zbyt daleko idące.

Wykres 4. Poziom zielonych zamówień publicznych a wielkość emisji CO2
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Jak wynika z wykresu 4 od 2010 roku obserwujemy znaczny 
wzrost poziomu zielonych zamówień publicznych a także spadek emi-
sji CO2. Za szczególny przykład skuteczności stosowania ekologicznych 
kryteriów w zakupach publicznych posłużyć może chociażby Wiedeń. 
Miasto od 1998 roku realizuje program “ÖkoKauf Wien”, który polega 
na stosowaniu szeregu wymogów eko-innowacyjności i eko-efektyw-
ności w procesie udzielania zamówień publicznych. Efektami progra-
mu jest znaczne zmniejszenie rocznych poziomów emisji dwutlenku 
węgla o 15 tysięcy ton (http://www.instytutzzp.pl 2018). Co istotne ze 
stricte ekonomicznego punktu widzenia, inwestycje te przynoszą wie-
deńskim instytucjom publicznym oszczędności opiewające na kwotę 
1,5 miliona euro rocznie. Nie obniżając warunków pracy obniżono 
zużycie chemicznych środków czystości o 40% w poszczególnych in-
stytucjach publicznych.

Podsumowanie

1. Obserwowane zmiany środowiskowe zmuszają do pochylenia się 
nad problemem nadmiernej konsumpcji, eksploatacji zasobów 
naturalnych i zanieczyszczenia środowiska. Władze publiczne w 
ramach narzędzi polityki zrównoważonego rozwoju monitorują 
stan środowiska i starają się zmniejszać jego zanieczyszczenie;

2. Jednym z narzędzi polityki zrównoważonego rozwoju są zielone 
zamówienia publiczne polegające na włączaniu kryteriów pro-
-ekologicznych do wymogów udzielenia zamówień publicznych;

3. Instytucję zielonych zamówień publicznych wprowadzają zarów-
no przepisy krajowe, jak i unijne oraz ogólnoświatowe;

4. Jednym z instrumentów stosowanych w ramach udzielania zielo-
nych zamówień publicznych jest rachunek kosztów życia określa-
ny jako analiza LCC, która pozwala na ocenę kosztów produkcji od 
powstania koncepcji do likwidacji danego produktu;

5. Oceniając efektywność zielonych zamówień publicznych warto 
porównać kształtowanie się wartości zielonych zamówień publicz-
nych w porównaniu z wartościami opisującymi wskaźniki zrówno-
ważonego rozwoju, takimi jak Krajowa Konsumpcja Materialna, 
produktywność zasobów czy poziom recyklingu;

6. Analiza danych wskazuje, że od 2010 roku poziom zielonych za-
mówień publicznych w Polsce stopniowo wzrasta. Równocześnie 
obserwuje się spadek emisji dwutlenku węgla. W badanym okre-
sie czasu zauważa się również wzrost produktywności zasobów. 
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Zielona ekonomia a szkolnictwo wyższe

Green economy and higher education 

The article discusses the issue of the green economy in the 
context of higher education. Concepts covering the discussed issue 
in the context of the university have been systematized. Examples 
of university activity in the field of green economics are presented. 
On the basis of the literature analysis and the case study, a scheme 
of areas of potential higher education activity was proposed as or-
ganizational units that may actively influence the problems of the 
green economy. Attention is paid to the functions that the univer-
sity performs and are related to the issues of the green economy.

Keywords: reen economy, higher education, green development.

Artykuł porusza problematykę zielonej gospodarki w kontek-
ście szkolnictwa wyższego. Usystematyzowano pojęcia obejmujące 
omawiane zagadnienie w kontekście uczelni. Przedstawiono przy-
kłady aktywności uczelni w obszarze zielonej ekonomii. Na pod-
stawie analizy literatury oraz studium przypadku zaproponowano 
schemat obszarów potencjalnej aktywności szkół wyższych jako 
jednostki organizacyjnej mogącej aktywnie wpływać na problema-
tykę zielonej gospodarki. Zwrócono uwagę na funkcje, które pełni 
uczelnia i odniesiono je do problematyki zielonej ekonomii.

Słowa kluczowe: zielona ekonomia, szkoły wyższe, zielony rozwój.

Typ artykułu: artykuł przeglądowy; studium przypadku (case study).
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Zagadnienie zielonej gospodarki jest szeroko dyskutowane w li-
teraturze. Sądzi się, iż poszukiwanie nowych sposobów gospodarowa-
nia zasobami jest wynikiem rosnącej konsumpcji przy jednoczesnym 
zachowaniu presji dbałości o środowisko naturalne (Burchard-Dziu-
bińska 2013). Kolejnym czynnikiem wpływającym na zainteresowa-
nie problematyką jest aspekt technologiczny oraz demografia w skali 
globalnej (Burchard-Dziubińska 2014). Rosnące zużycie zasobów staje 
się tematem dyskusji w środowisku politycznym, podejmowane są 
działania w przedsiębiorstwach i instytucjach, które dążą między inny-
mi do tworzenia zielonych miejsc pracy. Zwraca się uwagę na gospo-
darkę odpadami, zachowania społeczeństwa, innowacje i technologie.  
Celem artykułu jest przedstawienie istoty zielonej ekonomii w kon-
tekście szkół wyższych. Podjęto próbę zdefiniowania pojęć, które by-
łyby dostosowane do specyfiki szkolnictwa wyższego. Przedstawiono 
także przykłady obszarów, w których mogą zostać podjęte działania 
zorientowane na zielony rozwój. Tezą artykułu jest stwierdzenie, iż 
szkolnictwo wyższe powinno uczestniczyć w kształtowaniu polity-
ki prośrodowiskowej. Rekomenduje się, aby uczelnie jako placówki 
posiadające autorytet, stanowiły wyznacznik dobrych praktyk w tym 
zakresie oraz ustanawiały trendy zielonej ekonomii.

Definicja zielonej ekonomii

Zdefiniowanie określenia zielonej ekonomii jest podstawą pre-
cyzyjnego omówienia zagadnienia, co pozwoli na właściwą analizę 
problematyki w kontekście szkół wyższych. Aby wyjaśnić pojęcie  
w kontekście uczelni, należy wyjść od podstawowej definicji zielonej 
ekonomii. W literaturze uważa się, że pojęcie zielonej gospodarki 
jest niewłaściwie utożsamiane ze zrównoważonym rozwojem spo-
łeczno-gospodarczym (Kozar 2015). Autor twierdzi, iż synonimiczne 

stosowanie pojęć jest wynikiem braku dostrzeżenia subtelnych różnic. 
GUS podaje jednak, że problematyka zielonej gospodarki jest ściśle 
powiązana ze zrównoważonym rozwojem (https://stat.gov.pl/zrow-
nowazony-rozwoj/zielona-gospodarka/ 2018). K. Górka oraz M. Łusz-
czyk precyzują, że pojęcie zielonej gospodarki ma charakter bardziej 
praktyczny, stosowany zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwo-
ju (Górka, Łuszczyk 2014). Ł. Popławski, M. Rutkowska-Podołowska,  
A. Sulich twierdzą, iż zielona gospodarka stanowi jeden z filarów 
zrównoważonego rozwoju, wspierając przy tym wzrost gospodarczy 
(Popławski, Rutkowska-Podołowska, Sulich 2017). Z zagadnieniem 
wiąże się także pojęcie zielonych rynków pracy, które przyczyniają 
się do dbałości o środowisko oraz wpływają na bardziej zrównowa-
żony świat (Rutkowska-Podołowska, Sulich 2016). Przedsiębiorstwa 
powinny dbać o środowisko wytwarzając dobra lub świadcząc usługi.  
Zorientowanie na środowisko może dotyczyć aspektów gospodaro-
wania odpadami, redukcję emisji zanieczyszczeń oraz zużycia energii.  
Generalnie rzecz biorąc zielona gospodarka winna zapewnić możliwo-
ści i rozwój gospodarczy wraz z poprawą dobrobytu ludzi poprzez dzia-
łania, które mają na uwadze środowisko naturalne i zarządzanie jego 
zasobami (Skakelja 2017). W proponowanych podejściach istotna jest 
spójność w kontekście rozwoju oraz dobrobytu społecznego, a celami 
środowisko wymi. W literaturze proponuje się rozpatrywanie zielonej 
gospodarki z perspektywy rozwoju technologii, odnawialnych źródeł 
energii, poprawy efektywności zarówno materiałowej, jak również 
energetycznej oraz zmianę modelu konsumpcji na zrównoważony, zie-
lone zamówienia publiczne, politykę produktową, zielone miejsca pra-
cy, reformę fiskalną (Szyja 2015). B. Kryk dodaje ochronę ekosystemu  
i bioróżnorodności, ograniczenie zużycia materiałów i zasobów (Kryk 
2014). Stan taki można osiągnąć poprzez stosowanie strategii zorien-
towanej na wysoki poziom efektywności, dekarbonizację gospodarki, 
redukcję generowania odpadów. 
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Zielona ekonomia w kontekście szkół wyższych

Uczelnie wyższe funkcjonują w specyficznych warunkach otocze-
nia. Powstaje zatem dylemat, czy definicja powinna uwzględniać także 
aspekty związane z jej charakterem. Jak podkreśla R. Ryńca do zadań 
uczelni należy między innymi: kształcenie studentów, prowadzenie 
badań naukowych oraz kształcenie kadry dydaktycznej (Ryńca 2014). 
Przytoczone funkcje szkół wyższych nie są jedynymi, jakie pełnią uczel-
nie, aczkolwiek autorzy niniejszego artkułu zidentyfikowali je jako klu-
czowe w odniesieniu do zielonej ekonomii. Wychodząc od przytoczo-
nej definicji zielonej ekonomii, można zidentyfikować kilka obszarów, 
w których to uczelnie mogą mieć aktywny wkład. Po pierwsze, zgodnie 
z tradycyjną definicją będą to wszelkie działania szkół wyższych, które 
mają na uwadze aspekt środowiskowy. Przykładem jest pozyskiwanie 
energii z odnawialnych źródeł czy emisja dwutlenku węgla. W Wielkiej 
Brytanii po utworzeniu Higher Education Funding Council of England 
(HEFCE) zarządzono redukcję emisji dwutlenku węgla aż o 43% w la-
tach 2005–2020 (Amber, John 2015). Zużycie gazu oraz energii elek-
trycznej stanowi główne źródło emisji dwutlenku węgla na terenie 
Wielkiej Brytanii (Amber i inni 2015). Autorzy zwracają uwagę na ko-
nieczność podjęcia dodatkowych działań w celu poprawy zarządzania 
energią uniwersytetów. Przykład może służyć jako przesłanka koniecz-
ności dbania o aspekty środowiskowe przez uniwersytety. Ponadto, 
mając na uwadze funkcje, jakie pełni – znacznie zielonej ekonomii 
może zostać rozszerzone o aspekt: kształcenia studentów, prowadzenia 
badań naukowych, kształcenia kadry naukowej. Pierwszym elementem 
są słuchacze szkół wyższych. W kontekście zielonej ekonomii będą to 
działania związane z edukacją w nadmienionym obszarze. Autorzy ar-
tykułu sądzą, iż będą to oferowane kierunki studiów, po których absol-
went ma szansę podjąć pracę w sektorze związanym ze środowiskiem 
naturalnym. Uczelnie, mając wpływ na program studiów, kształtują 
profesjonalistów, którzy będą mieć realny wpływ na cele środowisko-
we. Za przykład posłużą kierunki: Ochrona środowiska, Zarządzanie 
środowiskiem przyrodniczym, Odnawialne źródła energii i Gospodarka 
odpadami. Elementem zielonej ekonomii nie powinny być jednak wy-
łącznie kierunki bezpośrednio związane z omawianym zjawiskiem. 
Dotyczy to aspektów, w których wpływ widoczny jest pośrednio. Będą 
to oferowane kursy w obrębie danych kierunków. Jednym z celów po-
winno być uświadamianie studentom zarządzania aspektów związa-
nych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu czy zielonym marketin-
giem i promocją. Zielony marketing ma za zadanie uwzględniać aspekt 
środowiskowych problemów w działaniach marketingowych (Rex, 
Baumann 2007). Dla studentów chemii oraz biotechnologii będą to 
zagadnienia zielonej chemii oraz rozwój biotechnologii. Na kierunku 
budownictwo słuchacze nauczą się o obowiązujących normach oraz 
panujących trendach, takich jak domy pasywne czy technologie wyko-
rzystania paneli solarnych. F. Gutierrez-Martin i S. H. Hüttenhain argu-
mentują, że nie brakuje wiedzy specjalistycznej w ochronie środowi-
ska, a raczej całościowego podejścia do inżynierii, która włącza środo-
wisko do głównego nurtu zastosowań technologicznych i myśli (Gutier-
rez-Martin, Hüttenhain 2003). Autorzy podkreślają, że jest to ważny 
fakt dla wyzwań XXI wieku. L. Kamp w raporcie Uniwersytetu Technicz-
nego w Delft zwraca uwagę, że wiele dzisiejszych programów naucza-
nia w szkolnictwie wyższym nadal koncentruje się na typowych czyn-
nościach XX wieku, związanych z produktem i projektowaniem usług 
oraz produkcją. Przyszli inżynierowie będą potrzebowali przekrojo-

wych zdolności i umiejętności wykraczających poza wiedzę techniczną, 
w celu połączenia dyscyplin i sektorów przemysłu (Kamp 2006). Efek-
tywne wdrażanie zielonej gospodarki i tworzenie zielonych miejsc 
pracy opisują S. Wiryadinata, J. Morejohn i K. Kornbluth z Uniwersyte-
tu Kalifornijskigo w Davis. Uczelnia wyższa w Davis ma na celu osią-
gnięcie neutralności węglowej do 2025 roku i wyeliminowanie zależ-
ności od paliw kopalnych. Transformacja UCD do układu energii natu-
ralnej pod względem węgla jest możliwa do wykonania przy użyciu 
obecnie dostępnych technologii – fotowoltaiki słonecznej i termicznej 
czy energii cieplnej z biomasy (Steven, Josh, Kurt 2018). W listopadzie 
2015 roku zaczęła pracować największa znana uniwersytecka elek-
trownia słoneczna o mocy 16,3 MW (https://energy.ucdavis.edu/ 
2018). Przykładem udanego połączenia pracy badawczej nad OZE (od-
nawialne źródła energii) i przyjaznej dla środowiska naturalnego uczel-
ni, może być Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, który wykorzy-
stał fasadę frontową budynku przy placu Grunwaldzkim montując tam 
instalację fotowoltaiczną. Z uwagi na fakt, że zużycie energii w budyn-
kach zostało zidentyfikowane jako kluczowy wkład w globalną emisję 
gazów cieplarnianych (http://www.eia.gov/totalenergy/data/monthly/ 
2015), modernizacje efektywności energetycznej w istniejących bu-
dynkach stanowią znaczącą szansę na zmniejszenie tych emisji (Ashrae 
2014). Na dachu pływalni uczelni zamontowano kolektory słoneczne, 
które przy dużym nasłonecznieniu wytwarzają dostateczną ilość ener-
gii dla zaspokojenia potrzeb obiektu. Ponadto, uczelnia jest aktywnym 
uczestnikiem kampanii antysmogowej we Wrocławiu, która wykorzy-
stuje panele słoneczne powodujące zmniejszenie emisji dwutlenku 
węgla do atmosfery. Poprzednie badania wykazują, że wykorzystanie 
takiego systemu powoduje uniknięcie 1,00Eþ06 kg równoważnika CO2 
w całym ciągu użycia instalacji (Eskew i inni 2018). Studenci kierunku 
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, na przykładzie wła-
snej uczelni, mogą zapoznawać się z wykorzystaniem OZE. Taka inte-
gracja powoduje budowanie świadomości wśród słuchaczy, co nawet 
w sposób pośredni może prowadzić do pozytywnych zmian zielonej 
ekonomii w kontekście funkcji uczelni, jaką jest nauczanie studentów 
(https://swiatoze.pl/uniwersytet-przyrodniczy-we-wroclawiu-wyposa-
zono-w-fotowoltaiczna-fasade/ 2018). Kolejnym zadaniem uczelni jest 
prowadzenie badań naukowych. Poprzez innowacyjne aspekty zielonej 
ekonomii rozumie się działalność, której jednym z celów jest realizacja 
założeń redukcji zużycia energii, a także poprawę jakości ochrony śro-
dowiska (Chapple, Kroll, Lester, Montero 2010). Prace badawcze za-
równo pracowników uczelni, jak i studentów, mogą być prowadzone 
w kierunku poprawy zarządzania jakością środowiska. Przykładem 
badań naukowych w obszarze innowacji uczelni zorientowanej na 
zmniejszenie gazów cieplarnianych jest opracowanie, sporządzone 
przez Shreshth Nagpal, w którym autor porównuje dwa modele symu-
lacji wydajności budynku. Uwzględniane są przy tym wydatki związane 
z ustawieniem oraz kalibracją, umiejętnością modelowania bieżącego 
zużycia energii w budynkach w odniesieniu do mierzonych danych,  
a także prognozowanych oszczędności wynikających z wdrożenia od-
miany środków modernizacyjnych (Nagpal, Christoph, Reinhart 2018). 
Autorzy pracy badawczej na przykładzie Massachusetts Institute of 
Technology sugerują i udowadniają konieczność stosowania programu 
dla stymulacji wydajności budynków miejskich oraz projektowania 
gmachów uczelni przyjaznych środowisku. Kształcenie i promowanie 
kadry naukowej jest jedną z funkcji, jakie pełnią uniwersytety. Rozumie 
się przez to podwyższanie poziomu kwalifikacji zawodowych nauczy-
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cieli akademickich (Królikowski, Susłow, Bałasz 2006). Jedną z metod 
jest udział w konferencjach oraz polityka szkoły wyższej, wspierająca 
tego typu aktywność (w szczególności wydarzenia poświęconej zielo-
nej gospodarce). Działania mogą przyczyniać się do rozwoju zielonej 
ekonomii. Za przykład wydarzenia branżowego służy Green Economy 
Congress (https://www.greeneconomycongress.com/ 2018). Podsu-
mowując rozważania, zieloną gospodarkę w kontekście szkół wyższych 
możemy rozpatrywać na kilku płaszczyznach. Pierwsze podejście zwią-
zane jest z tradycyjnym rozumieniem zagadnienia jako dbałości o śro-
dowisko naturalne. Uczelnie mogą mieć realny wpływ na zmniejszanie 
zużycia prądu, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, redukcję 
emisji CO2 czy gospodarkę odpadami. Z uwagi na pełnione przez uczel-
nie funkcje – zielona gospodarka może obejmować ofertę programo-
wą dla studentów, którzy chcą kształcić się i podjąć w przyszłości pracę 
w obszarach związanych z omawianą problematyką. Ponadto, słucha-
cze mogą poznawać nowe trendy oraz normy wpływające na zieloną 
ekonomię. Kolejny aspekt to badania naukowe, które znajdą odzwier-
ciedlenie w środowisku (odkrycia w poszczególnych dziedzinach nauki 
przyczyniające się do dbałości o środowisko). Polityka poszczególnych 
jednostek uczelni w zakresie doskonalenia kadry dydaktycznej jest 
również interesująca z punktu widzenia omawianego zagadnienia. Po-
wstaje jednak dylemat, czy powinno się mierzyć zjawisko zielonej eko-
nomii w poszczególnych obszarach, a jeśli tak – jakich wskaźników 
użyć. Same wskaźniki są pomocne w analizowaniu postępu wdrażania 
polityki związanej z zarządzaniem środowiskiem i mogą być nieocenio-
ne podczas ustalania minimalnych kryteriów (Szyja 2014).

Schemat koncepcji zielonej ekonomii  
w szkolnictwie wyższym

Po dokonaniu analizy literatury przedstawionej w artykule oraz 
studium przypadku, stworzono schemat, mający na celu konceptu-
alizację zagadnienia zielonej ekonomii w kontekście szkolnictwa wyż-
szego. Celem schematu jest zobrazowanie obszarów, w których szkoły 
wyższe mogą w sposób pośredni lub bezpośredni przyczyniać się do 
aktywności pro środowiskowej. Przedstawiony diagram jest próbą 
usystematyzowania oraz ujęcia w pewne ramy omawianej proble-
matyki. Rysunek 1 przedstawia konceptualizację zielonej gospodarki 
w kontekście szkolnictwa wyższego. 

Rysunek 1. Schemat obszarów potencjalnej aktywności szkół wyższych  
w kontekście zielonej ekonomii

 

Celem konceptualizacji jest zaproponowanie obszarów,  
w których uczelnie wyższe mogą wykazać się aktywnością w obrębie 
zielonej ekonomii. Elementy schematu zostały zaproponowane na 
podstawie analizy literatury przytoczonej w artykule. Uwzględniają 
one funkcje pełnione przez szkoły wyższe: kształcenie studentów, 
prowadzenie badań naukowych oraz kształcenie kadry dydaktycz-
nej. Uczelnie mogą wypełniać założenia trendów w szerszym stopniu 
aniżeli typowe jednostki organizacyjne, co obrazuje przedstawiony 
diagram. Nazwy bloków dotyczą obszarów (funkcji uczelni), w jakich 
szkoły wyższe mają możliwość prowadzić aktywne działania. Każdy  
z proponowanych bloków zawiera propozycje aktywności, przy czym 
lista nie jest w pełni zamknięta, a przykłady nie zostały wyczerpane. 
Każda z funkcji może wpływać na trendy zielonej ekonomii. Odby-
wa się to na przykład poprzez odkrycia w dziedzinie, która wpływa 
na środowisko. Przedstawione bloki mogą w sposób pośredni lub 
bezpośredni oddziaływać między sobą. Autorzy zwracają uwagę na 
fakt, iż schemat jest wyłącznie wstępną propozycją oraz próbą usys-
tematyzowania problemu zielonej ekonomii w kontekście szkół wyż-
szych. Zarówno lista poszczególnych bloków, jak również przykładów 
w ich obrębie, nie jest w pełni zamknięta. Konceptualizacja stanowi 
punkt wyjścia do dalszych badań w tym zakresie. Uczelnie mają moż-
liwość wypełniania założeń zielonej ekonomii poprzez zmniejszanie 
obciążeń środowiskowych oraz efektywniejsze zużycie surowców. 
W obszarze kształcenia studentów, aktywność obejmuje ofertę kie-
runków lub przekazywanie wartości, powiązanych z dyskutowaną 
problematyką. Funkcja prowadzenia badań dotyczy większej aktyw-
ności uczonych w kontekście badań nad aspektami środowiskowymi 
oraz zmniejszania zanieczyszczeń. Kształcenie kadry dydaktycznej 
to prowadzenie polityki uczelni, wspierającej udział wykładowców  
w konferencjach branżowych oraz szkoleniach.

Podsumowanie

Problematyka zielonej ekonomii jest szeroko dyskutowana w li-
teraturze. Aspekty środowiskowe są istotne także z puntu widzenia 
uniwersytetów. Jak obrazuje analiza literatury oraz zaproponowane 
przykłady – uczelnie mogą aktywnie wspierać działania w tym ob-
szarze. Zielona ekonomia w kontekście uczelni obejmuje aktywność 
na wielu polach z uwagi na specyficzny charakter oraz warunki,  
w jakich funkcjonuje. Należy mieć na uwadze pełnione przez szkoły 
wyższe funkcje. Należą do nich: prowadzenie prac badawczych (w tym 
wypadku nad stosowaniem nowych technologii przyczyniających się 
do poprawy sytuacji eksploatacji środowiska), edukację studentów 
w omawianej dziedzinie czy kształcenie kadry dydaktycznej, co zmo-
że wpłynąć na pozostałe funkcje. Przykładem aktywności badawczej 
jest poszukiwanie rozwiązań problemów środowiskowych m.in. 
walki ze smogiem czy redukcją emisji CO2. Szkoły wyższe powinny 
brać aktywny udział w kształtowaniu oraz realizacji założeń polityki 
zielonej ekonomii poprzez działania o charakterze zarówno pośred-
nim, jak również bezpośrednim. Uczelnie jako placówki posiadające 
autorytet, powinny aktywnie wspierać działania pro środowiskowe, 
stanowiąc przy tym wzór i wyznacznik stosowania dobrych praktyk  
w zakresie zielonej ekonomii.

Źródło: opracowanie własne.
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Rozwój polityki klimatyczno-energetycznej UE.  
Historyczny obraz przechodzenia w stronę zielonej gospodarki

Development of the EU climate and energy policy.  
A historical picture of going towards the green economy

The article presents the history of the development from fossil 
energy sources to the green economy in the European Union (EU) 
countries. The paper presents the co-decision procedure and the com-
plexity of this process among many legal EU’s instruments. Therefore, 
the aim of this article is an analysis of the most important legal acts 
and documents related to the EU climate regulations and energy poli-
cy for years 2000 - 2018. The main challenges for the development of 
the green economy in the EU are challenges designated in the 2030 
perspective for which specific values are set to achieve in specific cru-
cial areas. This article presents the complexity of functions as a result 
of different economic and political strategies of some EU member 
states. Nevertheless, there are advantages of innovative low-carbon 
technologies, presenting the possibility of creating a more competi-
tive, sustainable and energy-safe green European economy.

Keywords: climate and energy policy, green economy, energy sources, 
European Union.

Artykuł przedstawia historyczną drogę przechodzenia od ko-
palnych źródeł energii do zielonej gospodarki w państwach Unii Eu-
ropejskiej (UE). Dokonano analizy najważniejszych aktów prawnych  
i dokumentów dotyczących polityki klimatyczno-energetycznej UE, któ-
re weszły w życie w latach 2000-2018. Główne wyzwania dla rozwoju 
zielonej gospodarki w UE są wskazane w perspektywie 2030 roku, dla 
którego ustalono konkretne wartości do osiągnięcia w kilku fundamen-
talnych płaszczyznach. Cele strategiczne są ujmowane do 2050 roku.  
W artykule ukazano skomplikowanie zagadnienia wynikające  
z odmiennych strategii ekonomicznych i politycznych wielu państw 
członkowskich UE, pomimo że wszyscy są zgodni, co do zalet in-
nowacyjnych technologii niskoemisyjnych, które przyczyniają się 
tym samym do tworzenia bardziej konkurencyjnej, zrównoważonej  
i bezpieczniejszej zielonej gospodarki europejskiej.
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Dostęp do źródeł energii niewątpliwie stanowi jeden z podstawo-
wych czynników rozwoju gospodarczego. Europa w coraz większym 
stopniu uzależniona jest od importu ropy i gazu, przy jednoczesnym 
stale rosnącym zapotrzebowaniu na te surowce. Problemem staje się 
więc brak zróżnicowania źródeł energii, a także kwestia bezpieczeń-
stwa jej dostaw, związana bezpośrednio z wymiarem zewnętrznych 
działań UE (Leveque i inni 2014). Jednocześnie przed państwami człon-
kowskimi stoi konieczność budowy konkurencyjnych, wewnętrznych 
rynków energetycznych i zwiększenia racjonalizacji zużycia energii 
(Tatarzyński 2007). Dodatkowo, Unia reaguje na problemy o charak-
terze globalnym, które wynikają z zachodzących zmian klimatycznych. 
Niewątpliwie wszystkie państwa UE chcą dążyć do celu, jakim jest re-
dukcja emisji CO2. Natomiast różnią się tym, w jaki sposób należy to 
osiągnąć. Przede wszystkim strategia ograniczania negatywnych zmian 
klimatycznych musi być skuteczna globalnie i nie może w znacznym 
stopniu ograniczać rozwoju gospodarczego i dobrobytu społeczeństw. 
Dlatego w ramach polityki klimatyczno-energetycznej UE w pierw-
szej kolejności należy ustalić priorytety celów, które należy osiągnąć  
w pierwszej kolejności, bowiem wszystkich zadań w krótkiej perspek-
tywie do 2030 roku nie da się zrealizować, m.in. ze względu na ogra-
niczoność zasobów. Charakter wyzwań w sferze bezpieczeństwa ener-
getycznego stwarza niespotykaną dotąd płaszczyznę do wzmocnionej 
współpracy i współkształtowania polityki klimatyczno-energetycznej 
UE. Strategia UE polegająca na dywersyfikacji źródeł energetycznych 

przyczyni się do rozwoju konkurencji oraz pozwoli na uwzględnienie 
wymogów ochrony środowiska, a także stanie się przyczyną równowa-
żenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców energii. 
Natomiast należy również zwrócić uwagę na ograniczenia i realność 
planów UE dla poszczególnych państw oraz skutki gospodarcze, któ-
re mogą nastąpić w wyniku wprowadzania niekorzystnych procesów 
wymuszonych przez UE, np. kary finansowe i rynek uprawnień emi-
sji CO2, które dotkną głównie kraje rozwijające się i będą skutkować 
powstawaniem naturalnych monopoli wśród państw rozwiniętych. 
Wpływ takich działań na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych 
będzie ogromny. Dlatego należy zadbać o działania, które pozwolą na 
zrównoważony rozwój wszystkich państw należących do UE oraz za-
pewnią bezpieczeństwo energetyczne w sposób, który będzie oparty 
o zasady racjonalnego i efektywnego użytkowania surowców energe-
tycznych. Zapotrzebowanie surowców energetycznych wśród państw 
UE jest ogromne, co potwierdza fakt, iż kraje UE zużywają 16% energii 
produkowanej na świecie i w znacznym stopniu muszą ją importować 
(Dannreuther, Ostrowski 2013). Dlatego polityka klimatyczno-ener-
getyczna UE powinna uwzględniać specyfikę miksów energetycznych 
poszczególnych krajów. KE powinna w planach uwzględniać specyfi-
kę konkretnych państw i strategie ich rozwoju. Takie argumenty jak 
efektywność ekonomiczna wytwarzania oraz możliwość stosowania 
produkcji wytworzonej do innych celów, jak i rozwój technologiczny, 
pozostający w zgodzie z ekologią, przemawiają za stabilnymi i przemy-
ślanymi przemianami, które wprowadzą na ścieżkę zrównoważonego 
rozwoju państw UE.
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Historyczny obraz współczesności

Historię Europy po II wojnie światowej niewątpliwie zdominował 
proces integracji europejskiej. Natomiast surowce strategiczne, jakimi 
w tym okresie były węgiel, żelazo i stal, stały się przyczynkiem do za-
cieśniania współpracy i kontroli organów międzynarodowych nad tymi 
zasobami (Hambura, Muszyński 2005), aby były wykorzystywane  
w celach wspierania rozwoju gospodarczego i wzrostu zatrudnienia 
oraz standardów życia. W wyniku tak fundamentalnej roli początki 
polityki energetycznej Wspólnoty Europejskiej sięgają traktatów zało-
życielskich. Podstawy dla stworzenia europejskiej polityki energetycz-
nej znalazły się już w pierwszych dokumentach zasadniczych, stano-
wiących pierwotne źródło prawa dla dzisiejszej Unii Europejskiej. Od 
1951 roku sektor węglowy ówczesnych państw członkowskich podle-
gał kontroli Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS)1. Węgiel 
zajmował pozycję pierwszego surowca energetycznego w Europie do 
roku 1966. Sukces takiego rozwiązania zachęcił do poszerzenia więzi 
integracyjnych. W Traktatach Rzymskich, podpisanych 25 marca 1957 
roku przez reprezentantów Belgii, Francji, Niemiec Zachodnich, Włoch, 
Luksemburga i Holandii, ustanowiono Europejską Wspólnotę Gospo-
darczą (EWG), a w ramach wspólnej polityki energetycznej, obok ist-
niejącej już wspólnoty węgla, główny nacisk położono na produkty 
naftowe i energetykę jądrową. W wyniku tych uzgodnień od 1 stycznia 
1958 roku przemysł atomowy był koordynowany przez Europejską 
Wspólnotę Energii Atomowej (EWEA, Euratom) (http://www.stosun-
kimiedzynarodowe.info/haslo, EWWiS 2018). Poza tymi inicjatywami 
państwa członkowskie nie widziały potrzeby tworzenia wspólnej poli-
tyki energetycznej. Bezpieczeństwo energetyczne, uważane wtedy za 
mało istotne, zaistniało w świadomości społecznej głównie podczas 
kryzysów naftowych (1973, 1979). Wcześniej, większość państw euro-
pejskich dysponowała sporymi własnymi rezerwami, a importowane 
surowce były tanie i nikt nie traktował polityki energetycznej jako prze-
dłużenia polityki zagranicznej i narzędzia wywierania wpływu (Miłow 
2012). Gwałtowne podnie sienie cen ropy naftowej przez państwa 
OPEC było dla Europy zaskoczeniem i przesłanką do tworzenia ram dla 
wspólnej polity ki energetycznej. W efekcie nastąpiło pewne zbliżenie 
stanowisk państw europejskich w ramach wspólnych interesów. Jed-
nak trwało ono zbyt krótko, by w szybkim czasie doszło do znaczących 
ustaleń w procesie integracji europejskiej. W latach 70. i 80. XX wieku, 
mimo że w tym okresie powstały pierwsze strategiczne dokumenty  
w dziedzinie energetyki, takie państwa jak Wielka Brytania i Francja 
przedkładały dwustronne negocjacje z do stawcami ropy nad skoordy-
nowaną politykę obejmującą wszystkie kraje Wspólnot. Obecnie 
mamy podobną sytuację, w której pojedyncze państwa, jak Niemcy, 
Wielka Brytania czy Węgry, przedkładają dwustronne negocjacje z Ro-
sją nad uzgodnioną politykę państw członkowskich. Przez wiele lat 
współpraca w dziedzinie energetyki napotykała na opór ze strony 
państw członkowskich, które nie chciały rezygnować ze swojej suwe-
renności w tak strategicznym sektorze. Niewątpliwie kryzysy naftowe 
stały się przyczynkiem do procesów dalszej integracji państw człon-
kowskich. Przełomowym momentem dla tego okresu stało się przyję-
cie w 1986 roku przez państwa członkowskie EWG Jednolitego Aktu 
Europejskiego (JAE), który wszedł w życie 1 lipca 1987 roku i stworzył 

1 Wobec wygaśnięcia 50-letniej ważności Traktatu Paryskiego, organizacja 
przestała istnieć w 2002 roku, a jej kompetencje przejęła WE. Natomiast na 
mocy Traktatu Lizbońskiego w 2009 roku, kompetencje te przejęła UE.

fundamenty dla powołania UE (Chick 2007). Jednocześnie stworzył 
podwaliny do utworzenia wewnętrznego rynku, czyli obszaru bez gra-
nic wewnętrznych, w którym jest zapewniony swobodny przepływ 
towarów, osób, usług i kapitału. W efekcie uzgodnień 7 lutego 1992 
roku podpisano tzw. Traktat z Maastricht, na podstawie którego utwo-
rzono UE. Traktat wszedł w życie 1 listopada 1993 roku i przyjęto go na 
czas nieograniczony. Dokonano zmian instytucjonalnych i prawnych, 
ustanowiono unię gospodarczo-walutową oraz poszerzono obszar 
współpracy państw członkowskich w ramach wspólnych polityk, w tym 
także w dziedzinie energetyki, odnosząc się do nośników energii i roz-
woju sieci transeuropejskich w ramach jednolitego rynku wewnętrz-
nego. Znowelizowano działania EWWiS oraz EWEA i dla tych instytucji 
przyjęto w sumie 50 poprawek (http://europa.eu/legislation_summa-
ries/institutional_affairs/treaties_ maastricht_en.htm 2018). Nie trud-
no zauważyć, że historia integracji europejskiej to skomplikowane  
i długotrwałe oraz wielopłaszczyznowe problemy, które wśród licznych 
członków UE sprawiają wiele trudności. Jeszcze większym wyzwaniem 
jest realizacja tych celów i zamierzeń. Pierwsze pełne ramy polityki UE 
w dziedzinie energetyki nakreśliła Biała Księga – Polityka energetyczna 
dla UE z roku 1995 roku (European Union 1995) i obowiązywała w la-
tach 1995-2005. KE przedstawiła w niej trzy główne cele polityki ener-
getycznej: bezpieczeństwo energetyczne, ogólna konkurencyjność, 
ochrona środowiska. Wpływ na kształt i cele polityki energetycznej UE 
miał również podpisany w 1994 roku przez wszystkie państwa byłego 
Związku Radzieckiego, kraje Europy Środkowo-Wschodniej i członków 
Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, z wyjątkiem USA, Ka-
nady, Meksyku, Korei Południowej i Nowej Zelandii, tzw. Traktat Karty 
Energetycznej oraz Protokół do Karty Energetycznej, które wraz z Eu-
ropejską Kartą Energetyczną (podpisaną w 1991 roku) weszły w życie 
w kwietniu 1998 roku (Barcz 2006). Traktaty miały na celu zagwaran-
tować bezpieczeństwo działań i dostaw na światowym rynku energe-
tycznym oraz uwzględnić aspekty ochrony środowiska. Spowodowały 
jednak powstanie konkurencyjnego rynku paliw i usług energetycznych 
przez swobodny i wzajemny dostęp do zasobów energetycznych oraz 
rynków energii państw sygnatariuszy i ich eksploatacji na zasadach 
handlowych. W ramach dalszej liberalizacji nastąpiło ułatwienie mię-
dzynarodowego tranzytu oraz wzajemny dostęp do danych technicz-
nych i ekonomicznych. W 1996 roku UE opublikowała tzw. Zieloną 
księgę, a w 1997 roku Białą Księgę (European Commission 1997), któ-
re dotyczyły strategii i zasad polityki klimatyczno-energetycznej w od-
niesieniu do odnawialnych źródeł energii. Traktat Amsterdamski 
wszedł w życie w 1999 roku i wprowadził dodatkowe zmiany, które 
były ukierunkowane na zrównoważony rozwój we wszystkich aspek-
tach działalności. Jednak usytuowanie kwestii energetycznych razem 
z innymi problemami gospodarczymi i wiązanie ich z obszarem wolno-
ści gospodarczej i swobody wymiany towarowo-pieniężnej, nie przy-
niosło oczekiwanych rezultatów (Chevalier 2009). Dodatkowo, intere-
sy narodowe krajów członkowskich UE przez wiele lat wykluczały 
stworzenie wspólnej polityki energetycznej. Dlatego teraz państwa UE 
płacą wysoką cenę za swoją przestarzałą infrastrukturę energetyczną, 
którą charakteryzują słabe połączenia międzysystemowe (wzrostowi 
podaży energii elektrycznej przez morskie elektrownie wiatrowe  
w regionach Morza Północnego i Bałtyku przeszkodziły niewystarcza-
jące połączenia sieci). Również rozwój potencjału energii odnawialnej 
w południowej Europie i w Afryce Północnej będzie niemożliwy bez 
dodatkowych połączeń międzysystemowych w obrębie UE i z państwa-
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mi sąsiednimi. Ryzyko i koszt przerw w dostawach oraz straty znacznie 
się zwiększą, jeżeli UE nie zainwestuje pilnie w efektywne i konkuren-
cyjne sieci energetyczne i nie wykorzysta potencjału poprawy efektyw-
ności energetycznej (Miłow 2012). W ostatnich latach, w wyniku kry-
zysów energetycznych oraz zmian geopolitycznych na świecie bezpie-
czeństwo energetyczne stało się jednym z kluczowych tematów  
w dyskusji o bezpieczeństwie narodowym państw. Europa w coraz 
większym stopniu staje się zależna od zewnętrznych dostawców ropy 
i gazu. Własne zasoby surowców wyczerpują się, zapotrzebowanie na 
energię stale wzrasta, a dostęp do konkurencyjnych cenowo surowców 
energetycznych jest niezbędny dla rozwoju gospodarek państw człon-
kowskich UE. Według wyliczeń KE, bez przedsięwzięcia nowych zadań 
w polityce energetycznej, w ciągu najbliższych 20-30 lat uzależnienie 
UE od importu energii wzrosłoby do 70%, a większość tego importu 
miałaby pochodzić z Rosji (European Commission 1999). Brak spójnej 
polityki energetycznej stał się dla UE jednym z największych wyzwań.

Komunikaty, dyrektywy i rozporządzenia  
w perspektywie 2030

Rozwój europejskiej polityki energetycznej będzie wyzwa-
niem długoterminowym. Wymaga on wyraźnych, ale elastycznych 
ram: wyraźnych w tym sensie, że wyrażają one wspólne podejście 
zatwierdzone na najwyższym szczeblu, a elastycznych, ponieważ 
potrzebna będzie ich okresowa aktualizacja (Malko 2006). Komisja 
zaproponowała regularny strategiczny przegląd energetyki UE, któ-
ry będzie przedstawiany w Zielonej Księdze, stanowiąc rodzaj in-
wentaryzacji bieżącej polityki energetycznej oraz plan działania do 
przedstawienia Radzie Europejskiej, która śledząc postępy i zmiany 
w sytuacji będzie określała nowe wyzwania i sposoby reagowania 
we wszystkich aspektach polityki energetycznej. Bazą do tworzenia 
ustawodawstwa szczegółowego UE w zakresie sektora energetycz-
nego są postanowienia traktatowe. Postanowienia te regulują m.in. 
sprawy związane z konkurencją, pomocą państwa i rynkiem energii. 
W oparciu o nie i o regulacje prawne zawarte w rozporządzeniach  
i dyrektywach powstaje możliwość kształtowania rynku energii: 
określa się zasady reagowania w sytuacjach kryzysowych, nadzo-
ruje bezpieczeństwo energetyki jądrowej, wpływa na efektywność 
wykorzystania energii oraz tworzy zasady ochrony środowiska. Na 
obszarze Unii wprowadzono rozporządzenia dotyczące obowiązko-
wych zapasów oraz innych rozwiązań kryzysowych umożliwiających 
państwom członkowskim przestrzeganie przepisów Międzynaro-
dowej Agencji Energetyki (IEA). Zgodnie z postanowieniami Trak-
tatu z Maastricht polityka energetyczna stanowi element polityki 
przemysłowej. Na jego mocy kraje członkowskie współpracują ze 
sobą w sferze gospodarki energetycznej odnośnie poszczególnych 
nośników energii, tj. węgla w ramach EWWiS, energii atomowej 
w ramach Euroatomu, ropy naftowej, energii elektrycznej i gazu 
oraz ograniczenia emisji CO2 (Program SAVE), odnawialnych źródeł 
energii (Program ALTER), ochrony środowiska (emisja CO2, podatek 
energetyczny), transeuropejskich sieci energetycznych, badań i roz-
woju technologii (Program JOULE – THERMIE). Komunikaty Komisji 
Europejskiej do Rady i Parlamentu Europejskiego mają za zadanie 
przedstawianie projektów legislacyjnych w ramach ustalania celów  
i priorytetów działań. W ten sposób  czuwa nad polityką UE i jej bu-
dżetem oraz wykonywaniem i egzekwowaniem (wraz z Trybunałem 

Sprawiedliwości) prawa europejskiego. Również KE reprezentuje 
UE na arenie międzynarodowej, np. w negocjowaniu umów han-
dlowych między UE, a państwami trzecimi. Jednak dotyczy to jedy-
nie umów, które reprezentują UE jako wszystkich zgodnych państw 
członkowskich. Pomimo iż były takie pomysły na arenie UE, to wsku-
tek braku zgody liberalizowany rynek energetyczny nie podlega 
działaniom KE w sprawie tych umów i państwa członkowskie same 
negocjują energetyczne umowy handlowe. Istotnym elementem 
działań integracyjnych z UE jest harmonizacja systemu legislacyjne-
go w różnych obszarach negocjacyjnych. System prawny UE oparty 
jest na: pierwotnych źródłach prawa (traktaty założycielskie i inne 
umowy regulujące funkcjonowanie Unii); wtórnych źródłach prawa 
jako systemie norm, które służą do przenoszenia unijnych zasad le-
gislacyjnych do systemów prawnych krajów członkowskich. Prawo 
wtórne tworzone jest przez rozporządzenia, dyrektywy, decyzje oraz 
zalecenia i opinie. Integracja z UE wymaga zidentyfikowania i prze-
zwyciężenia barier w zakresie technologii, organizacji, ekonomiki  
i uregulowań prawnych. Podstawowe przeszkody, tak merytoryczne, 
jak i formalne, występują przy harmonizacji sfery legislacyjnej, bo 
właśnie ona stwarza ramy rozwiązywania problemów na drodze do 
spójnej współpracy i realizacji celów polityki UE w państwach człon-
kowskich. Z przyczyn oczywistych dyrektywy unijne stały się podstawą 
do tworzenia krajowych uregulowań prawnych państw członkowskich 
dotyczących rynku energii. Procedurę współdecydowania w ramach 
państw członkowskich UE ukazuje rysunek 1. Występujące w ustawo-
dawstwie unijnym instrumenty prawne mają następującą specyfikę: 
1/ Dyrektywy posiadają charakter wiążący i są aktami normatywny-
mi wydawanymi przez Radę UE lub również wspólnie z Parlamentem 
Europejskim. Nie mają powszechnego charakteru obowiązywania, ale 
odnoszą się do krajów członkowskich. Dlatego dyrektywy wiążą pań-
stwa członkowskie jedynie w zakresie rezultatów, celów i terminów 
ich osiągnięcia, ale pozostawiają organom wewnętrznym państwa 
swobodę w zakresie wyboru formy i metod realizacji tych założeń. 
Państwo ma wprowadzać w życie postanowienia poprzez dowolny, 
właściwy temu państwu akt ustawowy, wykonawczy lub administra-
cyjny (http://www.pkn.pl/dyrektywy-ue 2018). Dyrektywy są czę-
sto stosowane w procesie harmonizacji prawa europejskiego oraz 
w celu ujednolicenia polityki gospodarczej państw członkowskich. 
Obywatele państwa członkowskiego mają prawo wnieść powódz-
two do sądu w przypadku nierealizowania wskazań przedstawionych  
w dyrektywach; 2/ Decyzje mają bezpośrednie zastosowanie zarów-
no do poszczególnych krajów członkowskich, jak również do firm 
i podmiotów prawnych. Decyzje są wydawane w odniesieniu do 
konkretnych podmiotów prawnych i obowiązują automatycznie, nie 
potrzebują aktów wykonawczych i są wiążące; 3/ Rozporządzenia są 
aktami obowiązującymi w całości, w każdym kraju członkowskim UE  
i mają bezpośrednią moc wiążącą, co oznacza, że nie wymagają żad-
nej transformacji na akty właściwe dla danego państwa (np. ustawy). 
Zawierają normy prawne, które obowiązują wszystkich i bezpośrednio 
w państwach członkowskich, także obywateli tych państw. Rozporzą-
dzenia dzielą się na podstawowe, które regulują sprawy zasadnicze  
i są wydawane w traktatach oraz wykonawcze, które określają sposoby 
realizacji rozporządzeń podstawowych; 4/ Zalecenia i opinie nie mają 
mocy prawnie obowiązującej. Kraje członkowskie mogą zdecydować 
się na ich zastosowanie w całości lub części bądź zupełnie odstąpić od 
ich stosowania; 5/ Zielona Księga (ang. Green Paper) w terminologii 
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UE to dokument prezentujący stan obecny jakiegoś zagadnienia, słu-
żący procedurze konsultacyjnej pomiędzy instytucjami UE, państwami 
członkowskimi i obywatelami UE. Często Zielone Księgi (nazywane za-
łożeniami do strategii, które wymagają konsultacji) są raportem zbie-
rającym informacje na określony temat i zazwyczaj stanowią punkt 
wyjścia dla opracowania Białej Księgi (ang. White Paper) (Ogonowska 
2003); 6/ Biała Księga stanowi konkretne propozycje Komisji Euro-
pejskiej w sprawie działań UE. Jest to strategia działania UE i stanowi 
dokument wyrażający polityczną wolę, uwzględnianą przy podejmo-
waniu przyszłych decyzji, ale nie jest dokumentem prawnie wiążącym, 
tylko określającym dalsze kierunki prac legislacyjnych.

Rysunek 1. Akty prawne i procedura współdecydowania w UE

Źródło: opracowanie własne na podstawie Oniszk-Popławska 2004.

Rozwój polityki klimatyczno-energetycznej UE  
i jej główne wyzwania

Wraz z wejściem w życie Traktatu Amsterdamskiego (1999) wy-
dano strategię działań (zaleceń) do roku 2020, które jednak mają 
wpływ na politykę UE i dalsze akty prawne wydawane w zgodzie  
z tym opracowaniem. W świetle burzliwej dyskusji z wieloma od-
miennymi tezami w roku 2000 wydano Zieloną Księgę o bezpieczeń-
stwie energetycznym, która miała za zadanie wypracować kompromis  
w kwestiach strategicznych. W wyniku licznych kwestii do rozwiązania 
od 2000 roku wydano ogrom aktów prawnych o energii (tabela 1). 
Dodatkowo, ze względu na fundamentalne znaczenie energetyki dla 
gospodarek państw członkowskich, KE dokonuje corocznego przeglądu 
sytuacji energetycznej oraz co dwa lata aktualizuje strategiczny raport 
dotyczący energii i transportu UE w perspektywie 2030 (European 
Commission 2010). Jednak zbiór zapytań o strategię energetyczną i po-
szczególne jej elementy z roku 2000 nie przerodził się w spójną wizję 
polityki energetycznej UE i nie stworzono na tym etapie białej księgi.  
Europejska opublikowała w dniu 8 marca 2006 roku tzw. Zieloną Księ-
gę, która dotyczy stworzenia wspólnej, spójnej europejskiej polityki 
energetycznej (Powers 2012). W dokumencie tym znalazło się wezwa-
nie do zapewnienia zrównoważonego rozwoju energetyki w Europie, 

podniesienia konkurencyjności europejskiego rynku energetycznego 
(m.in. dzięki jego liberalizacji) oraz zwiększenia bezpieczeństwa dostaw 
surowców energetycznych. Zielona Księga jest typowym przykładem 
kompromisowego dokumentu UE, w którym każde państwo może 
znaleźć odpowiadające mu rozwiązania.  ograniczyła się jedynie do 
sformułowania ogólnych propozycji bez nakreślania konkretnych celów 
i zaleceń. Zielona Księga miała służyć rozpoczęciu kolejnych konsultacji 
państw członkowskich i opracowaniu ram prawnych dla unijnej poli-
tyki energetycznej i klimatycznej do 2030 roku. Poruszała ona szereg 
skomplikowanych i kontrowersyjnych kwestii, między innymi: na jakim 
poziomie należy zrealizować cele w dziedzinie klimatu do 2030 roku, 
jak zapewnić spójność różnych instrumentów polityki, w jaki sposób 
zwiększyć konkurencyjność rynku energetycznego UE oraz w jaki spo-
sób uwzględnić różnice pod względem możliwości działania poszcze-
gólnych państw członkowskich.

Tabela 1. Najważniejsze akty prawne i dokumenty UE dotyczące polityki 
energetyczno-klimatycznej przyjęte w latach 2000-2006

Akty prawne i dokumenty Rok

Zielona Księga - W kierunku europejskiej strategii 
bezpieczeństwa dostaw energii 2000

Dyrektywa o promocji energii elektrycznej, wytwarzanej  
z zasobów odnawialnych (2001/77/EC) 2001

Dyrektywa o ograniczaniu emisji z wielkich obiektów spalania 
(2001/80/EC) 2001

Dyrektywa o narodowych pułapach emisji zanieczyszczeń 
(2001/87/EC) 2001

Dyrektywa o parametrach energetycznych budynków (2002/91/EC) 2002

Raport o energii i transporcie UE – trend do 2030 2003

Rozporządzenie o warunkach dostępu do sieci dla 
transgranicznej wymiany energii elektrycznej (1228/2003/EC) 2003

Dyrektywa o jednolitych zasadach wewnętrznego rynku energii 
elektrycznej (2003/54/EC) 2003

Dyrektywa o jednolitych zasadach wewnętrznego rynku gazu 
ziemnego (2003/55/EC) 2003

Decyzja ustalająca szereg wskazań dla sieci transeuropejskich 
(1229/2003/EC) 2003

Decyzja przyjmująca wieloletni program działań w obszarze Inte-
ligentna energia - Europa 2003-2006, (1230/2003/EC) 2003

Raport o energii i transporcie UE – kluczowe scenariusze 2004
Dyrektywa o promowaniu energii elektrycznej wytwarzanej  
w skojarzeniu z ciepłem użytkowym (2004/8/EC) 2004

Rozporządzenie ustalające ogólne zasady udzielania wsparcia 
dla transeuropejskich sieci energetycznych (807/2004/EC) 2004

Dyrektywa o działaniach na rzecz zagwarantowania 
bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej (2005/89/EC) 2005

Komunikat KE - Plan działania w sprawie biomasy 2005

Protokół z Kioto w sprawie zmian klimatu 2005
Zielona Księga - Na rzecz efektywności energetycznej, czyli jak 
uzyskać więcej mniejszym nakładem środków 2005

Dyrektywa o efektywności końcowego wykorzystania energii 
(2006/32/EC) 2006

Komunikat Komisji Europejskiej - Strategia UE na rzecz biopaliw 2006

Zielona Księga - Europejska strategia na rzecz zrównoważonej, 
konkurencyjnej i bezpiecznej energii 2006

Źródło: opracowanie własne.

Pokazuje to skomplikowanie zagadnienia, wielopłaszczyznowość 
problemów do rozwiązania oraz konflikty interesów między państwa-
mi i sektorami przemysłu, które reprezentują określone źródła energii. 
Natomiast, aby zapewnić odpowiedni poziom inwestycji, który zagwa-
rantuje zrównoważony wzrost, konkurencyjne i przystępne ceny ener-
gii oraz większe bezpieczeństwo energetyczne, trzeba określać cele  
i ramy działania w dziedzinie polityki klimatycznej i energetycznej do 
2030 roku, które nie będą ze sobą sprzeczne, a komplementarne. Rów-
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nież należy uwzględniać zmiany w sytuacji na świecie, m.in. polityczne, 
w dziedzinie energetyki, czy konsekwencje kryzysu gospodarczego, co 
zmusza do rewizji możliwych do zrealizowania celów długotermino-
wych, takich jak redukcja emisji o 80-95 procent do roku 2050 (www.
europa.eu 2018). UE nie może przyjmować zadań i celów oderwanych 
od rzeczywistości i nierealnych do zrealizowania już w momencie ich 
przyjmowania. W oficjalnych dokumentach i rozporządzeniach unij-
nych jest wiele nierealnych celów, które dodatkowo są sprzeczne  
i wykluczają się z innymi celami UE, np. osiągnięcie konkurencyjnego 
rynku energetycznego wraz z usilnym wprowadzeniem drogich rozwią-
zań dotyczących ochrony środowiska i przy wysokich podatkach, cza-
sem nawet przewyższających koszt zakupu surowców energetycznych. 
Przykład z innej dziedziny to do 2050 roku osiągnięcie liczby ofiar 
śmiertelnych w wypadkach drogowych bliskie zeru, co przyczynia się 
do niepoważnego traktowania planów i rozporządzeń unijnych. Brak 
realizacji postanowień unijnych, ich renegocjacja w terminie później-
szym oraz kreatywna statystyka państw członkowskich utwierdza w 
przekonaniu skuteczności i zasadności takich działań. W marcu 2007 
roku Parlament Europejski przyjął pakiet klimatyczno-energetyczny 
(tzw. pakiet 3 x 20%), zawierający następujące cele dla UE (http://
www.energiaisrodowisko.pl/zarzadzanie-energia-i-srodowiskiem/pa-
kiet-3-x-20 2018): zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przynaj-
mniej o 20% w 2020 roku, w porównaniu do bazowego roku 1990; 
zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii 
końcowej do 20% w 2020 roku, w tym 10% udziału biopaliw w zużyciu 
paliw pędnych; zwiększenie efektywności wykorzystania energii o 20% 
do 2020 roku w porównaniu do prognozy zapotrzebowania na paliwa 
i energię. Cel zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w 2020 roku 
miał wzrosnąć w przypadku, gdyby uzyskano światowe porozumienie 
w tej kwestii. Natomiast bez tego porozumienia działania UE ograni-
czające emisję CO2 w skali globalnej nie mają znaczenia, gdyż ze wzglę-
du na inne państwa świata emisja ta stale rośnie. Jednocześnie ocenia 
się, że do 2030 roku zależność UE od importu energii wzrośnie z 50% 
do 65% . Zaś w przypadku surowców jak ropa i gaz zależ ność ta będzie 
jeszcze większa, z 82% do 93% i z 57% do 84% (European Commission 
2010).  Europejska powołując się na Międzynarodową Agencję Energii 
(IEA) twierdzi, że do 2030 roku światowe zapotrzebowanie na ropę 
naftową wzrośnie o 40%, co niesie ze sobą ryzyko natury politycznej  
i ekonomicznej (wzrost cen). Przyjęcie liczbowych wartości tylko dla 
jednego celu strategicznego i to tego najbardziej kontrowersyjnego  
w tzw. triadzie celów UE powoduje marginalizację pozostałych, szcze-
gólnie w momencie występowania sprzeczności pomiędzy tymi cela-
mi. Co gorsza, jak zauważa sama KE, mechanizmy zapewniania solidar-
ności między państwami członkowskimi UE w przypadku kryzysów 
energetycz nych obecnie nie funkcjonują. Opierając się na wyżej wy-
mienionych przesłankach,  zidenty fikowała trzy główne wyzwania, 
które będą czekać UE w najbliższych latach. Są to: wzrastają ca zależ-
ność UE od importu (brak bezpieczeństwa dostaw), wyższe ceny ener-
gii i wzajemna zależność państw UE pod względem energetycznym 
oraz zmiany klimatu, choć jest to sprawa kontrowersyjna zważywszy, 
iż pojawiają się tezy, że globalne zwiększenie temperatury o ok. 2-3 ºC 
jest nawet wskazane. Rozporządzenie WE nr 663/2009 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 roku ustanowiło program 
naprawy gospodarczej poprzez przyznanie pomocy finansowej na pro-
jekty w dziedzinie energetyki. Niniejsze rozporządzenie ma na celu 
utworzenie europejskiego programu energetycznego na rzecz naprawy 

gospodarczej (EEPR) na finansowanie projektów w trzech głównych 
obszarach sektora energetycznego: infrastruktura gazowa i elektro-
energetyczna; morskiej energii wiatrowej; wychwytywanie i składowa-
nie dwutlenku węgla. Należy zwrócić uwagę, iż w projektach unijnych 
występuje wiele sprzeczności, które mogą wynikać z zapisów wspiera-
nych przez różne grupy interesów, co do źródeł energetycznych.  
W aktach prawnych i dokumentach (w teorii) dużo miejsca poświęca 
się odnawialnym źródłom energii (OZE) i wskazuje na konieczność od-
chodzenia od węgla jako surowca energetycznego odpowiedzialnego 
za emisję CO2, zaś w praktyce określa się konkretne kwoty wspierające 
czyste technologie węglowe. Zatem trzeba wskazać kompromis, który 
polega na użytkowaniu surowców energetycznych efektywnych eko-
nomicznie dla danego państwa członkowskiego w aktualnej sytuacji 
technologicznej i geograficznej wraz z możliwością wspierania zmniej-
szenia gazów cieplarnianych, czego doskonałym i przede wszystkim 
skutecznym przykładem jest technologia wychwytywania i składowa-
nia CO2. Program finansuje projekty wzajemnych połączeń następują-
cych celów: bezpieczeństwa i dywersyfikacji źródeł energii i dostaw; 
wzrost przepustowości sieci energetycznej i integracji wewnętrznego 
rynku energii; rozwój sieci i połączenia odnawialnych źródeł energii; 
niezawodności i interoperacyjności połączonych sieci energetycznych. 
W odpowiedzi na podwójny kryzys (finansowy i energetyczny), pod 
koniec 2008 roku KE przedstawiła plan naprawy gospodarczej, którego 
Europejski program energetyczny na rzecz naprawy gospodarczej jest 
kluczowym elementem. Zauważono, że na szerokie stosowanie OZE 
jest za wcześnie ze względu na zbyt kosztowną technologię i wynik fi-
nansowy tych inwestycji (Miciuła, Miciuła 2014). Nawet w Niemczech 
pojawiła się krytyka strategii szerokiej inwestycji w OZE. Również kry-
tycznie odniesiono się do kosztownego dla gospodarek poddania się 
wpływowi Europejskiej Partii Zielonych (http://www.infoniemcy.eu/ 
polityka/system-partyjny 2018) odpowiedzialnej za panikę związaną 
ze zmianami klimatycznymi i odchodzeniem od energii jądrowej. Rów-
nocześnie skrytykowano politykę zagraniczną UE w kwestiach energe-
tyczno-klimatycznych ze względu na brak solidarności państw człon-
kowskich i braku realizacji zewnętrznych strategicznych inwestycji in-
frastrukturalnych dla nowych kierunków dostaw źródeł energetycz-
nych. Kryzys energetyczny między Rosją a Ukrainą wykreował zupełnie 
inne podejście do celów i priorytetów w dziedzinie energetyki.  
KE ogłosiła, że priorytetem są inwestycje w sieci przesyłowe i połącze-
nia energetyczne, które zapewnią zintegrowanie rynku energii w UE  
i bezpieczeństwo energetyczne. Inwestycje oszacowano na 200 mld 
euro. Skala tych prognoz ukazuje wagę, jaką Unia zaczęła w końcu 
przywiązywać do polityki energetycznej w ramach wspólnej zgody 
państw członkowskich UE. Podkreśla to fundamentalne znaczenie źró-
deł energii dla gospodarek, ze względu na bezpośredni wpływ na ich 
konkurencyjność przez wpływ na ceny. Jednak ze względu na przyjęcie 
konkretnych wartości do osiągnięcia tylko w jednym celu to on stał się 
fundamentalny do zrealizowania, a dodatkowo wśród tych założeń 
występują sprzeczności i realizacja jednego może powodować odcho-
dzenie w innych celach, w przeciwnym kierunku (Stępień, Miciuła 
2016). KE opublikowała komunikat konsultacyjny o przyszłości procesu 
wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (ang. carbon capture 
and storage − CCS) w Europie. Przyjęła również sprawozdanie zawie-
rające ocenę postępów, jakich dotychczas dokonały kraje UE w reali-
zacji swoich celów w zakresie energii odnawialnej (które mają zostać 
zrealizowane do 2020 roku) oraz podsumowanie dotyczące wykorzy-
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stywanych w UE biopaliw i biopłynów. W odpowiedzi na analizy bieżą-
cej sytuacji na rynku energetycznym w UE Komisarz do spraw energii 
Günther Oettinger zapowiedział złagodzenie polityki klimatycznej UE 
i przesunięcie terminu realizacji jej założeń z roku 2020 na rok 2030 
oraz bieżącą kontrolę i ocenę zadań wraz z możliwością przesunięć dat 
realizacji lub nawet zmiany celów strategicznych (Oettinger 2011). Re-
strukturyzacja sektora energetyki przebiega dynamicznie na niespoty-
kaną do tej pory skalę w poszukiwaniu równowagi pomiędzy mecha-
nizmami rynkowymi a regulacją. Liczne dokumenty KE (tabela 2), bę-
dące wtórnymi źródłami prawa, stwarzają możliwości realizacji celów 
strategicznych UE na drodze osiągania celów cząstkowych. Zmiany 
strategicznych celów polityki klimatyczno-energetycznej, które wy-
nikają również ze zmian w sytuacji geopolitycznej, wymuszają ciągłe 
zmiany postanowień i wprowadzanie nowych rozporządzeń. Nieste-
ty nie sprzyja to szybkiemu i skutecznemu wypełnianiu postanowień 
UE i ukazuje skomplikowanie procesu współdecydowania.

Podsumowanie

 Europejska ogłosiła komunikat Energia 2020, strategia na rzecz 
konkurencyjności, zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa ener-
getycznego. Ponownie wskazano na tzw. triadę celów UE w polityce 
klimatyczno-energetycznej, ale już z przesunięciem siły ciężkości na 
bezpieczeństwo dostaw energii i konkurencyjność rynku energetycz-
nego UE. Nowa strategia ma zapewnić UE zrównoważone dostawy 
energii i wspierać wzrost gospodarczy. Energia 2020 to plan redukcji 
zużycia energii, zwiększenia konkurencyjności rynkowej, zapewnie-
nia stałych dostaw energii i koordynowania negocjacji z jej dostaw-
cami oraz osiągnięcia unijnych celów w zakresie przeciwdziałania 
zmianom klimatu. Przewiduje się, że po zakończeniu recesji popyt 
na energię szybko wzrośnie. Nowa strategia ma na celu zapobiega-
nie przerwom w dostawach energii i wspieranie wzrostu gospodar-
czego, m.in. przez zwiększenie konkurencyjności i doprowadzenie do 
spadku cen surowców energetycznych. Konsekwencją dalszych prac 
nad stworzeniem warunków dla realizacji polityki energetycznej UE 
było przyjęcie przez KE Pakietu infrastrukturalnego pod nazwą: 
Priorytety w odniesieniu do infrastruktury energetycznej na 2020 
r. i w dalszej perspektywie – plan działania na rzecz zintegrowanej 
europejskiej sieci energetycznej. Jasne zasady w tym zakresie mają 
zagwarantować pewność inwestycji i pobudzić innowacje oraz po-
pyt na technologie niskoemisyjne, przyczyniając się tym samym do 
tworzenia bardziej konkurencyjnej, zrównoważonej i bezpieczniej-
szej z punktu widzenia energii gospodarki europejskiej. Podstawą 
dla nowych ram działania będą doświadczenia związane z realizacją 
ram na okres do 2020 roku, dzięki czemu można będzie stwierdzić, 
jakie obszary wymagają udoskonalenia. Dokonanie takiego porów-
nania będzie wymagało uwzględniania zmian, jakie zaszły po 2020 
roku w systemie energetycznym i gospodarczym, jak i w sytuacji 
międzynarodowej. Brak porozumienia pomiędzy państwami człon-
kowskimi UE odnośnie strategicznych celów polityki klimatyczno-e-
nergetycznej wymusza ciągłe zmiany postanowień i nowe rozporzą-
dzenia zmieniające wcześniejsze zasady, co nie sprzyja szybkiemu  
i skutecznemu wypełnianiu postanowień unijnych. Rada Europejska 
przedstawiła ramy działania do roku 2030 w ramach noty SN 79/14 
– konkluzje w sprawie ram polityki klimatyczno-energetyczne do 
roku 2030 w dniu 24 października 2014 z zastrzeżeniem możliwych 

zmian w zależności od bieżącej sytuacji, co ukazuje skomplikowanie 
zagadnienia i trudności w wypracowaniu kompromisu dla tak wielu 
różnych państw członkowskich UE. 

Tabela 2. Najważniejsze akty prawne i dokumenty UE dotyczące polityki 
energetyczno-klimatycznej przyjęte w latach 2007-2018

Akty prawne i dokumenty Rok 

Komunikat Komisji Europejskiej – Europejska Polityka Energe-
tyczna, COM(2007) 1 wersja ostateczna, 2007 2007

Zielona Księga: Instrumenty rynkowe na potrzeby polityki  
w zakresie ochrony środowiska i w dziedzinach pokrewnych, 
COM(2007) 140, marzec 2007

2007

Komunikat Komisji – Europejski Strategiczny plan w dziedzinie 
technologii energetycznych (Plan EPSTE). Droga do niskoemisyj-
nych technologii przyszłości, COM(2007) 723, 2007

2007

Dyrektywa w sprawie czystszego powietrza dla Europy (CAFE) 
Dyrektywa 2008/50/WE 2008

Komunika Komisji Europejskiej – Efektywność energetyczna re-
alizacja celu 20%, COM (2008) 772, 2008 2008

Dyrektywa 2009/125/WE w sprawie ekoprojektu dla produktów 
związanych z energią 2009

Dyrektywa 2009/29/WE w sprawie handlu uprawnieniami do 
emisji gazów cieplarnianych 2009

Dyrektywa 2009/28/WE w spr. promowania stosowania energii 
ze źródeł odnawialnych, ustanawiająca cel 20% udziału energii 
ze źródeł odnawialnych w podziale na państwa członkowskie

2009

Biała Księga: Adaptacja do zmian klimatu: europejskie ramy 
działania, COM(2009), 147, kwiecień 2009 2009

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE  
w sprawie emisji przemysłowych (tzw. „Dyrektywa IED”) 2010

Dyrektywa 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej 
budynków 2010

Komunikat Komisji Europejskiej – Energy 2020, COM (2010) 639 2010
Biała księga: Plan utworzenia jednolitego obszaru transportowe-
go – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i energooszczęd-
nego systemu transportu, COM(2011)144, marzec 2011

2011

Zielona Księga: Oświetlenie przyszłości – przyspieszenie wdra-
żania innowacyjnych technologii oświetleniowych, COM(2011) 
889, grudzień 2011

2011

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 
25 października 2012 w sprawie efektywności energetycznej, 
zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE

2012

Zielona Księga: Ramy polityki w zakresie klimatu i energii do 
roku 2030, COM(2013) 169, marzec 2013 2013

Raport KE – Plan implementacji europejskich projektów infra-
strukturalnych w energetyce, COM (2013) 791, 2013 2013

Komunikat Komisji Europejskiej – European Energy Security 
Strategy, COM(2014) 330 final, maj 2014 2014

Rada Europejska – Konkluzje w sprawie ram polityki klimatycz-
no-energetyczne do roku 2030, SN 79/14, 24 październik 2014 2014

Strategia na rzecz Unii Energetycznej 2015
Unijny system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplar-
nianych – EU ETS 2015

Ocena wariantów polityki w zakresie przeglądu dyrektywy 
2010/31 / UE 2016

Identyfikacja przyszłych sieci infrastruktury CO2 2016
Podstawowe badania środowiskowe w zakresie rozwoju OZE, 
magazynów energii i siatki energetycznej 2017

Sektor energetyczny jako jeden z filarów wzrostu, konkuren-
cyjności i rozwoju dla nowoczesnych gospodarek. Energia UE  
w liczbach

2017

Rola transeuropejskiej infrastruktury gazowej w świetle celów 
dekarbonizacji 2017

Czysta energia dla wszystkich Europejczyków 2018
Nowe przepisy dotyczące energii ze źródeł odnawialnych, efek-
tywności energetycznej i zarządzania 2018

Unijna strategia niskoemisyjnego rozwoju do 2050 2018

Źródło: opracowanie własne.
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Odnawialne źródła energii a zielona gospodarka w Polsce
Renewable energy sources and the green economy in Poland

Economic activity brings with its numerous threads, dangers and 
negative consequences concerning the impact on the natural environ-
ment, and the quality of human life. Nowadays, the economy basis 
mainly on conventional energy sources, which causes considerable 
degradation of nature. Therefore, some action is required to reduce 
the devastating human activity. The article aims to present the the-
oretical aspect related to renewable energy sources and the concept 
of green economy as a direction of changes towards a better, “green” 
future. This article describes what renewable energy sources are, 
what are their types and ways of use and relevance to the economy. 
Besides, the idea of a green economy, its elements together with the 
justification for the importance of taking actions in a given direction 
by the states is described. In this study, Poland’s economy and its de-
gree of commitment for the implementation of the green economy 
theory and the use of renewable energy in production processes are 
analysed based on the literature, pointing to the positive aspects of 
this approach.

Keywords: sustainable development, green economy, renewable en-
ergy sources.

Działalność gospodarcza niesie za sobą liczne negatywne skut-
ki wpływające na środowisko naturalne i jakość życia człowieka.  
W obecnych czasach gospodarka oparta jest głównie na konwencjo-
nalnych źródłach energii, co powoduje ogromną degradację przyrody.  
W związku z tym zaczęto podejmować kroki na rzecz zmniejszenia 
dewastacyjnej działalności człowieka. Celem artykułu jest przybli-
żenie aspektu teoretycznego związanego z odnawialnym źródła-
mi energii oraz koncepcji zielonej gospodarki jako kierunku zmian 
ku lepszej, „zielonej” przyszłości. W artykule wyjaśniono czym są 
OZE, jakie są rodzaje i sposoby ich wykorzystania oraz istotność dla 
gospodarki. Opisano ideę zielonej gospodarki, jej elementy wraz  
z uzasadnieniem ważności podejmowania przez państwa czynności 
w danym kierunku. Przeanalizowano na podstawie literatury gospo-
darkę Polski i jej stopień zaangażowania na rzecz wdrażania koncep-
cji zielonej gospodarki oraz korzystania w procesach produkcyjnych 
z OZE, wskazując na pozytywne aspekty wynikające ze stosowanego 
podejścia. 

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, zielona gospodarka, odna-
wialne źródła energii.

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy.
Źródło finansowania badań i artykułu: środki własne Autorki.
Cytowanie: Zwierzchowska M., (2018) Odnawialne źródła energii a zielona gospodarka w Polsce, „Rynek-Społeczeństwo-Kultura” nr 4(30)/2018, s. 80-86, 
https://kwartalnikrsk.pl/Artykuły/RSK-4-2018/RSK-4-2018-Zwierzchowska-Odnawialne-zrodla-energii-a-zielona-gospodarka.pdf
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1. 
Wstęp 

W XXI wieku świat zmaga się z nieodwracalnymi zmianami kli-
matycznymi oraz problemami środowiskowymi, które z kolei wpły-
wają na jakość życia społeczeństw i efektywność gospodarki. Wła-
dze poszczególnych Państw szukają rozwiązań mogących niwelować 
niekorzystne zmiany. W związku z powyższym rozwój odnawialnych 
źródeł energii traktowany jest jako antidotum na problemy degra-
dacji środowiska naturalnego. W dzisiejszych czasach obserwujemy 
wzrastające zapotrzebowanie na energię elektryczną. Elektronizacja 
jest obecna niemalże we wszystkich dziedzinach życia człowieka. 
W miarę rozwoju cywilizacji rosną potrzeby energetyczne, które są 
zaspokajanie w większości z konwencjonalnych źródeł pozyskiwania, 
co powoduje uszczuplanie zasobów naturalnych. Konsumpcja paliw 
kopalnianych ma także negatywny wpływ na środowisko naturalne. 
Kryzys energetyczny, który przyczynił się do wzrostu cen paliw, spra-
wił, że zwrócono się ku niekonwencjonalnym źródłom i technolo-
giom wytwarzania energii. Względy środowiskowe, nieefektywność 
wykorzystania zasobów, pogarszająca się jakość życia społeczeństw 
to ukierunkowania podejścia do zrównoważonego rozwoju. Idea zie-
lonej gospodarki zawierająca w sobie zasady zrównoważonego roz-
woju ma wspierać wzrost dobrobytu i równości zarówno obecnego, 
jak i przyszłego pokolenia obywateli, przyczyniając się jednocześnie 
do zapewnienia równowagi ekosystemu. Artykuł przybliża kwestie 
związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii i zagadnie-
nie uwarunkowań zielonej gospodarki w Polsce.

Istota odnawialnych źródeł energii 

W dzisiejszych czasach głównym problemem jest zjawisko kur-
czenia się zasobów nieodnawialnych, ocieplanie klimatu i przede 
wszystkim ogromne zanieczyszczenia środowiska naturalnego. 
Współczesne technologie przetwarzające energie powodują wzrost 
degradacji środowiska, a najbardziej szkodliwa jest energia pozyski-
wana z konwencjonalnych źródeł – ropy naftowej i węgla. W związ-
ku z pogłębiającymi się i nieodwracalnymi zmianami klimatycznymi 
zaczęto poszukiwać alternatywnych rozwiązań w każdym aspekcie 
życia społeczno-gospodarczego. Z pomocą przychodzi koncepcja 
zrównoważonego rozwoju, którego podstawową zasadą jest stwier-
dzenie, że „na obecnym poziomie cywilizacyjnym możliwy jest roz-
wój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojo-
ne bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie” 
(Kondratowicz-Pozorska 2015: 161). Gałąź energetyczna oznacza 
się istotnym znaczeniem zarówno dla rozwoju gospodarki, jak i ży-
cia społecznego. Dlaczego? Zwróćmy uwagę, iż bez stałych dostaw 
energii (oświetlenia, ogrzewania) funkcjonowanie człowieka nie 
byłoby możliwe. Podobnie ma się sprawa gospodarki, gdzie ener-
gia jest fundamentem jej rozwoju, służy takim sektorom, jak trans-
port, rolnictwo, usługi. Jednak problem pojawia się w powstawaniu 
energii, która – by zaistnieć – wykorzystuje nieodnawialne surowce 
i zasoby środowiska naturalnego, narażone na wyczerpanie. Więc 
uzasadnionym staje się fakt, by wdrażać ideę zrównoważonego roz-
woju w sektorze energetycznym oraz by poszukiwać takich źródeł 
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procesach przyrodniczych stale odnawialnych. Występując w różnej 
postaci, jest generowana bezpośrednio lub pośrednio przez energię 
słoneczną lub z ciepła pochodzącego z jądra Ziemi. Zakres tej defini-
cji obejmuje energię generowaną przez promieniowanie słoneczne, 
wiatr, z biomasy, geotermalną cieków wodnych i zasobów oceanicz-
nych oraz biopaliwo i wodór pozyskany z wykorzystaniem wspomnia-
nych odnawialnych źródeł energii” (Norwisz, Musielak, Boryczko 
2006: 2). Coraz bardziej popularne i doceniane staje się inwestowanie 
w technologie z obszaru energii odnawialnej, które z drugiej strony 
są odpowiedzią na wymagania unijnej polityki klimatycznej. Jednak 
mimo pozytywnych aspektów, jakie niesie za sobą korzystanie z OZE, 
świadomość społeczeństwa w tym temacie jest nadal dość niska, co 
powinno skłonić władzę do organizowania kampanii edukacyjnych  
w zakresie OZE (Szewczyk 2017). OZE nazywane są również źródła-
mi „czystej energii”, ponieważ produkcja takiej energii nie emituje 
do atmosfery żadnych substancji niebezpiecznych dla środowiska,  
z racji tego, iż nie jest stosowane żadne paliwo. Zasoby tej energii są 
praktycznie rzecz biorąc niewyczerpywalne. Osoby prywatne oraz in-
stytucje, urzędy czy firmy mogą korzystać z urządzeń do pozyskiwania 
energii z OZE. Jej atutem jest więc dostępność zarówno w gospodar-
stwach domowych, rolnych, jak i budynkach użyteczności publicznej 
(Ćwirko, Piotrowicz 2014). Potencjał w zasobach energii odnawialnej 
kryje się w tym, że z jednej strony można użyć jej do produkcji energii, 
a z drugiej jest dostępna człowiekowi w sposób niewyczerpywalny. 
Bogactwo tych zasobów zależy jednak od położenia geograficznego, 
warunków geologicznych i zasobów wód płynących (Gardziuk 2011).

Idea zielonej gospodarki

Pojęcie zielonej gospodarki na pierwszy rzut oka utożsamiane jest 
z podejmowaniem działań w celu ochrony środowiska naturalnego. 
Jednakże ma ono szersze znaczenie, gdyż wiąże się z koncepcją roz-
woju przemysłu, biorąc pod uwagę aspekty ekologiczne. Idea zielonej 
gospodarki pierwotnie pojawiła się w USA, a została rozpowszechnio-
na poprzez raport z 1989 roku dla brytyjskiego rządu pt.: Blueprint for 
a Green Economy. Koncepcja zielonej gospodarki została upowszech-
niona za sprawą kryzysu gospodarczego w latach 2008-2010. Projekty 
transformacji gospodarek zostały zainicjowane dzięki zaangażowaniu 
państw, które przyjęły programy naprawcze przyjazne dla środowiska 
naturalnego. Organizacje Program Narodów Zjednoczonych ds. Śro-
dowiska (United Nations Environment Programme, UNEP), Organiza-
cja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organization for Economic 
Cooperation and Development, OECD) nawoływały do tego rodzaju 
działań, widząc potrzebę zmian w procesach gospodarczych, ze wzglę-
du na postępującą degradację środowiska i uzależnienie gospodarki 
od konwencjonalnych surowców energetycznych. Zwracano także 
uwagę na konsekwencje intensywnego gospodarowania zasobami 
naturalnymi, a co za tym idzie wyznaczenie nowych kierunków po-
zwalających jednocześnie na rozwój gospodarki i zaspokojenie potrzeb 
społeczeństwa. Postulat ten został podjęty przez ONZ i na forum OECD, 
a przede wszystkim na Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro w 2012 roku 
jako nowe podejście do rozwoju przemysłu, a tym samym narzędzie 
wspomagające spełnianie zasad zrównoważonego rozwoju. Zagadnie-
nie to dotyczy gospodarowania niskoemisyjnego i niskowęglowego, 
co jest istotne dla zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, a tym sa-
mym poprawy jakości życia (Górka, Łuszczyk 2014). Robocza definicja 

energii, które powstają przez wykorzystanie odnawialnych zasobów 
środowiska (Szewczyk 2017). Tematyka odnawialnych źródeł energii 
(dalej OZE) jest poruszana na szerokim gruncie międzynarodowym. 
Zagadnienie to jest regulowane przez dokumenty oraz akty norma-
tywne UE, tj.: Białą Księgę – Energia dla przyszłości: Odnawialne 
źródła energii (1997) – jest dokumentem politycznym, który ukierun-
kowuje państwa członkowskie na przyjęcie odpowiedniej strategii  
i planu działania w zakresie OZE; Dyrektywę Parlamentu Europej-
skiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie 
promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, zmieniającą  
i w następstwie uchylającą dyrektywy 2001/77/WR oraz 2003/30/WE 
(Dz. Urz. WE L 140 z 05.06.2009); Dyrektywę Parlamentu Europejskie-
go i Rady nr 2003/30WE z dnia 8 maja 2003 roku w sprawie wspiera-
nia użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych (Dz. 
Urz. WE L 123 z 17.05.2003); Dyrektywę Parlamentu Europejskiego  
i Rady nr 2001/77/WE z dnia 27 września 2001 roku w sprawie wspie-
rania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwa-
rzanej ze źródeł odnawialnych (Dz. Urz. WE L 283 z 27.10.2001); Zielo-
ną Księgę – Ku europejskiej strategii bezpieczeństwa energetycznego 
(2001) – zwraca uwagę na wzrost zużycia energii oraz powiększający 
się import surowców energetycznych, co powoduje pogłębianie uza-
leżnienia UE od dostaw państw trzecich (GUS 2012). Ustawa o OZE 
definiuje je jako „odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące 
energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aero-
termalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroener-
gię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną  
z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów” (Ustawa  
z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, Dz.U. 2015, 
poz. 478). Analizując powyższą definicję, należy podkreślić fakt, iż  
o odnawialnym charakterze energii świadczy jej pochodzenie z na-
turalnych procesów przyrodniczych i przyjazność dla środowiska. 
Ustawa z 2015 o OZE, zalicza do takich źródeł: energię wiatru – wy-
korzystuje energię ruchów mas powietrza, która przekształcana jest 
w energię elektryczną za pomocą turbiny wiatrowej; energię promie-
niowania słonecznego – wykorzystuje promieniowanie słoneczne 
do produkcji cieplej wody grzewczej i energii elektrycznej; energię 
geotermalną – produkowana przez jądro ziemi, mająca postać pary 
wodnej lub gorącej wody, gdzie wykorzystuje się ją do produkcji cie-
pła grzewczego na potrzeby komunalne i rolne, a także lokalne; hy-
droenergię – energię wodną wykorzystywaną w hydroelektrowniach, 
gdzie woda z rzek spływa z wyżej położonych terenów do zbiorników 
wodnych położonych niżej, czyli energia wynikająca z różnicy poziomu 
terenów; energię fal, prądów i pływów morskich – wykorzystuje ener-
gię mechaniczną pływów morza oraz ruchów fal morskich do produk-
cji energii elektrycznej; energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, bio-
gazu rolniczego oraz z biopłynów – biomasa jest paliwem powstałym 
z materii organicznej: roślin, zwierząt czy mikroorganizmów. Należą 
do niej drewno, odpady rolnicze, ziarna zbóż, rzepak, słoma, osady 
ściekowe, odchody zwierząt, oleje roślinne czy tłuszcze zwierzęce. 
Biogaz natomiast jest otrzymywany w wyniku beztlenowej fermen-
tacji produktów rolniczych. Biopłyny natomiast są ciekłymi paliwa-
mi produkowanymi z biomasy dla celów energetycznych innych niż  
w transporcie, do wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i chłodu 
(Berent-Kowalska 2015: 12-15). Inną definicją szeroko określającą po-
jęcie OZE proponuje Międzynarodowa Agencja Energetyczna: „odna-
wialna energia jest tą ilością energii, jaką pozyskuje się w naturalnych 
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wszystkim należy zmodernizować procesy wytwórcze pod względem 
jakościowym, w celu osiągnięcia lepszej wydajności, efektywności 
i skuteczności, a tym samym wzrostu oszczędności i zmniejszenia 
negatywnego wpływu na przyrodę. Działania te ostatecznie, w per-
spektywie długookresowej, przyczyniają się do poprawy jakości życia. 
Tworzenie zielonej gospodarki poprzedzone jest dwoma etapami: 
gospodarką niskoemisyjną i zazielenieniem gospodarki (Szyja 2015). 
Podsumowując rozważania można stwierdzić, że zielona gospodarka 
ujmowana jest całościowo jako kierunek zmian w odniesieniu do sys-
temu gospodarczego, społecznego i środowiskowego, mając na wzglę-
dzie przede wszystkim poprawę efektywności wykorzystania zasobów, 
zwiększenie równości społecznej, sprawiedliwy podział obciążeń oraz 
zapewnienie odporności ekosystemu. 

OZE w Polsce

Polska gospodarka energetyczna oparta jest na węglu kamien-
nym, co niesprzecznie powoduje negatywny wpływ na środowisko 
naturalne. Po przystąpieniu do UE w 2004 roku Polska dobrowolnie 
wyraziła zgodę na przestrzeganie polityki strategicznej UE i dosto-
sowanie swoich standardów do wymogów Wspólnoty. W związku  
z powyższym zobowiązała się do osiągnięcia do 2020 roku tzw. „ce-
lów 3 x 20”: 1) Zmniejszenia o 20% emisji gazów cieplarnianych; 
2) Zwiększenia o 20% efektywności energetycznej; 3) Zwiększenia  
o 20% udziału OZE w całkowitym zużyciu energii elektrycznej (Bień-
kowska-Gołasa 2016). Polska, by móc zrealizować postawione cele 
wdrożyła następujące dokumenty strategiczne: 1) Politykę Ener-
getyczną Polski do 2030 roku prognozującą zapotrzebowanie na 
energię oraz określającą strategię rozwoju gałęzi energetycznej, 
zmniejszając przy tym wpływ tego sektora na środowisko i zwięk-
szając jego efektywność oraz udział OZE. Główne działania zawarte  
w tym dokumencie zobowiązują Polskę do zrealizowania: 15% udział 
OZE w całościowym zużyciu energii do 2020 roku i 20% ich udział 
w 2030 roku; 10% udział biopaliw w rynku paliw transportowych 
w 2020 roku; powszechniejsze stosowanie biopaliw II generacji; 
wykorzystanie terenów rolniczych do lokowania OZE; wykorzysty-
wanie urządzeń piętrzących będących własnością Skarbu Państwa 
do produkcji energii elektrycznej; ochrona lasów przed nadmier-
nym ich eksploatowaniem (MG 2011); 2) Krajowy Plan Działania  
w zakresie energii ze źródeł odnawialnych uchwalony dnia 7 grud-
nia 2010 roku mający skłaniać do inwestowania w tym zakresie,  
z jednoczesnym określeniem środków niezbędnych do osiągnięcia 
tego celu; 3) Kierunki Rozwoju Biogazowni Rolniczych w Polsce na 
lata 2010-2020 powstały poprzez porozumienie Polskiej Izby Gospo-
darczej Energii Odnawialnej, Polskiej Izby Biomasy, Stowarzyszenia 
Energii Odnawialnej oraz Stowarzyszenia Niezależnych Wytwórców 
Energii Skojarzonej. Inicjatywą tego dokumentu jest inwestowanie 
w budowę biogazowi, gdzie przewiduje się, że do 2020 roku ma po-
wstać około 2 000 biogazowni (MG 2010). Ustawa o odnawialnych 
źródłach energii ogłoszona dnia 20 lutego 2015 roku jest szansą 
Polski na spełnienie wymogów UE – osiągnięcie 15% udziału OZE 
w konsumpcji finalnej do 2020 roku. Ustawa ta wspomaga rozwój 
budownictwa energooszczędnego oraz pozwala przedsiębiorcom  
i gospodarstwom domowym na odsprzedaż nadwyżek energetycz-
nych (Kowalska 2017; Dmowski 2017). Rozwój OZE w Polsce zwią-
zany jest z następującymi zagadnieniami: 1) potencjał OZE – cał-

UNEP podaje, iż zielona gospodarka ma służyć poprawie dobrobytu 
człowieka, zmniejszać ryzyko dla środowiska naturalnego. Kluczowe 
elementy tworzące tę gospodarkę to publiczne i prywatne inwestycje 
redukujące emisję gazów cieplarnianych i zanieczyszczenia, jedno-
cześnie zwiększające efektywność wykorzystania surowców i energii,  
i chroniące bioróżnorodność oraz ekosystem, przyczyniając się tym 
samym do wzrostu dochodów i zatrudnienia. Zieloną gospodarkę 
opisują trzy atrybuty: niska emisyjność – ograniczenie wnikania szko-
dliwych substancji do środowiska, w szczególności dwutlenku węgla, 
podczas realizacji procesów produkcyjnych i transportowych; wy-
dajność surowców – efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych  
w procesach produkcyjnych; włączenie społeczne – poprawa jakości 
i warunków życia społeczeństwa, niwelowanie ubóstwa. Zielona go-
spodarka obejmuje następujące elementy: zielone produkty i usługi 
– w całym cyklu życia takie wyroby w niewielkim stopniu wpływają 
na środowisko naturalne, dzięki użyciu surowców nieszkodliwych dla 
otoczenia, które mogą być poddane recyklingowi i ponownie użyte; 
zielone inwestycje – budowa infrastruktury wspomagającej czerpanie 
energii ze źródeł odnawialnych; zielone sektory gospodarki – uwzględ-
nia energetykę odnawialną, technologie przyjazne środowisku; zie-
lone zamówienia publiczne – według KE „proces, w którym władze 
publiczne starają się uzyskać towary, usługi i prace o ograniczonym 
oddziaływaniu na środowisko naturalne w całym cyklu ich życia  
w stosunku do towarów, usług i prac o tych samych funkcjach podsta-
wowych, które w innym przypadku byłyby pobierane” (Commission 
Of The European Communities 2008: 4); zielone miejsca pracy – ogra-
niczają konsumpcję energii i zasobów naturalnych, redukują emisję 
gazów cieplarnianych oraz ilość odpadów i zanieczyszczeń, chronią 
i przywracają pierwotny stan ekosystemów. Pomyślne wdrożenie 
powyższych elementów zielonej gospodarki jest zależne od: państw 
mających w dyspozycji narzędzia i instrumenty kształtujące politykę 
kraju; przedsiębiorstw, które państwo powinno zachęcać i wspierać 
w stosowaniu przyjaznych technologii; społeczeństwa, które należy 
uświadamiać w zakresie ekologii poprzez organizowanie kampanii 
edukacyjnych (Szyja 2013). Rozważając tematykę zielonej gospodar-
ki należy wytłumaczyć kwestię powiązania z ideą zrównoważonego  
i trwałego rozwoju, za pomocą trzech podejść: 1) Green economy 
jako współczesna odpowiedź na rozważania z lat 80. XX wieku, umiej-
scawiająca koncepcję zrównoważonego rozwoju w teorii ekonomii  
i uzasadniająca konieczność jej wdrażania; 2) Przezwyciężanie skut-
ków kryzysu gospodarczego poprzez podejmowanie praktycznych 
działań w zakresie zrównoważonego i trwałego rozwoju; 3) Zmiany  
w obszarach związanych z rozwojem OZE, przekształcenia budynków 
w mikroelektrownie, projektowanie rozwiązań technologicznych ma-
gazynujących energię pochodzącą z budynków, tworzenie sieci ener-
getycznej wymieniającej pomiędzy kontynentami nadwyżkę energii 
ze źródeł odnawialnych (Ryszawska 2013; Burchard-Dziubińska 2013). 
Koncepcja zielonej gospodarki ma szanse powodzenia, gdyż warto-
ściuje kapitał naturalny i poszukuje alternatywnych sposobów jego 
wykorzystania. Wielu ekspertów podkreśla, iż zielona gospodarka jest 
praktycznym wcieleniem idei zrównoważonego rozwoju. Zagadnienie 
to zostało podjęte na konferencji Narodów Zjednoczonych w 2012 
roku, gdzie przyjęto deklaracje, w której uznano zieloną gospodarkę 
za jedno z najważniejszych instrumentów osiągnięcia zrównoważone-
go rozwoju. Kształtowanie zielonej gospodarki odbywa się w sposób 
planowy i programowy, poprzez szereg zmian strukturalnych. Przede 
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cia energii w transporcie (http://inwestycje.pl 2018). W 2017 roku 
wskaźnik udziału energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto 
zmniejszył się o 0,3% do 11% w porównaniu z rokiem 2016, w którym 
wynosił 11,3%, jak podaje Główny Urząd Statystyczny (GUS). Przy-
czyną takiego stanu jest przede wszystkim wzrost końcowego zuży-
cia energii brutto do 100,4 Mtoe, czyli o około 6,5% w porównaniu  
z rokiem 2016. Jak wynika z tabeli 1 najwyższy udział energii z OZE był  
w roku 2015, w którym wynosił 11,8%, tym bardziej, iż zużycie energii 
pierwotnej wynosiło 90 Mtoe. Należy zwrócić także uwagę na uza-
leżnienie Polski od importu energii, które niewiele, ale sukcesywnie 
wzrasta z roku na rok, porównując rok 2015 do 2016 – jest to wzrost  
o 1,7%. Z danych statystycznych wynika, iż udział energii z OZE w la-
tach 2014-2016 rósł zarówno w elektroenergetyce, ciepłownictwie  
i chłodnictwie, jak i w transporcie. Natomiast w 2017 roku ten 
udział w wyżej wymienionych sektorach spada. Udział OZE w koń-
cowym zużyciu energii brutto w elektroenergetyce spada o 0,3%  
w stosunku do roku 2016, co wynika ze wzrostu zużycia energii od-
nawialnej o około 0,4% przy jednoczesnym dużym wzroście zużycia 
ogólnego energii elektrycznej o około 2,5%. Udział energii ze źródeł 
odnawialnych w końcowym zużyciu energii w transporcie wzrósł  
o 0,3% w porównaniu z rokiem 2016, co spowodowało wzrost zuży-
cia energii odnawialnej o 25% przy jednoczesnym mniejszym wzro-
ście zużycia ogólnego energii w transporcie o około 17%. Udział 
energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brut-
to w ciepłownictwie i chłodnictwie obniżył się o 0,1% względem 
2016 roku, ma to związek ze wzrostem zużycia energii odnawialnej 
o około 2% przy jednoczesnym wzroście zużycia ogólnego energii  
o około 3% (https://stat.gov.pl 2018).

Tabela 1. Zestawienie informacji o sektorze energii odnawialnej Polski

Wyszczególnienie 2014 2015 2016 2017

Zużycie energii pierwotnej 
[Mtoe] 89,1 90,0 94,3 100,4

Zużycie krajowe energii ze 
źródeł odnawialnych  
w Polsce

361 665 376 811 368 697 373 709

Udział energii ze źródeł 
odnawialnych w końcowym 
zużyciu energii brutto [%]

11,4 11,8 11,3 11,0

Pozyskanie energii ze źródeł 
odnawialnych  
w Polsce [TJ]

339 835 372 050 380 134 383 168

Uzależnienie od importu 
energii [%] 28,6 29,3 30,3 -

Udział energii elektrycznej z 
OZE zużyciu energii brutto w 
elektroenergetyce [%]

12,4 13,4 13,4 13,1

Udział OZE w końcowym 
zużyciu energii brutto  
w ciepłownictwie i chłod-
nictwie [%]

14,0 14,5 14,7 14,6

Udział energii z OZE w 
końcowym zużyciu energii 
w transporcie [%]

6,2 5,6 3,9 4,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://europa.eu [21.11.2018]; 
https://www.pse.pl [21.11.2018], https://www.ure.gov.pl [21.11.2018].

Najwyższa Izba Kontroli wydała raport, w którym podważa szansę 
osiągnięcia przez Polskę założonego celu 15% udziału OZE w ogólnym 
zużyciu energii brutto w 2020 roku. Swoją opinię opiera na danych 
GUS, gdzie wskaźnik ten nieznacznie przekroczył tylko 11% i był naj-
niższy od 2014 roku. Powoduje to, że Polska będzie musiała skorzy-
stać z transferu energii z OZE od państw UE, które mają nadwyżkę 

kowity, techniczny i ekonomiczny należy okresowo badać, gdyż są 
one zmienne w czasie, co wynika m.in. z rozwoju technologii, do-
stępności i zmienności cen surowców energetycznych; 2) otoczenie 
prawne wokół OZE – Ustawa o OZE wdraża m.in. dwie podstawowe 
dyrektywy: Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/
WE z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie promowania stosowa-
nia energii ze źródeł odnawialnych oraz Dyrektywę Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 roku  
w sprawie efektywności energetycznej; 3) efektywny system wspar-
cia OZE ze środków publicznych – dotychczasowo w Polsce mecha-
nizmy wsparcia przedsiębiorców wytwarzających energię elektryczną  
w OZE polega na obligatoryjnym zakupie tej energii przez sprzedaw-
cę z urzędu i dystrybucji przez odpowiedniego operatora oraz wy-
dawaniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki tzw. „zielonych 
certyfikatów”. Z racji tego, iż koszty tych certyfikatów są bardzo wy-
sokie Ustawa o OZE wdraża system aukcyjny jako nowy mechanizm 
wsparcia. System ten polega na tym, że inwestor, który wygra aukcję, 
bo zaoferuje najbardziej atrakcyjną cenę energii, będzie mieć prawo 
odsprzedaży tej energii do sieci po stałej cenie; 4) zrównoważenie 
technologii OZE – czyli zrównoważenie produkcji i rozwoju, efektywne 
wykorzystanie energii pierwotnej, elastyczność systemu wsparcia; 5) 
zagadnienia techniczne, związane z rosnącym udziałem OZE w Kra-
jowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE) – dotyczą stanu tech-
nicznego systemu dystrybucyjnego, źródeł wytwórczych, prognozy 
zapotrzebowania na energię, możliwości przesyłowych systemu elek-
troenergetycznego i jego odporności na zakłócenia; 6) badania na-
ukowe – nad rozwiązaniami systemowymi pozyskiwania i stosowania 
biomasy w energetyce, identyfikacją problemów technologicznych, 
rozwojem plantacji biomasy i technologii efektywnego wykorzystania 
energii wodnej, szacowaniem skali oddziaływania działalności ener-
getycznej na środowisko; 7) zagadnienia socjoekonomiczne związane  
z OZE – do których należą: wspieranie OZE przez społeczeństwo, rosną-
ce zainteresowanie społeczeństwa w odgrywaniu aktywnej roli w tym 
zakresie, niedostateczna wiedza lokalnej społeczności odnośnie korzy-
ści i kosztów związanych z zastosowaniem OZE (Skoczkowski, Bielec-
ki, Baran 2016). Zgodnie z prawem unijnym Polska musi w 2020 roku 
osiągnąć 15% udział energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto. 
GUS tłumaczy, że wskaźnik udziału energii z OZE w końcowym zużyciu 
energii brutto, obliczany jako iloraz wartości końcowego zużycia brutto 
ze źródeł odnawialnych oraz wartości końcowego zużycia energii ze 
wszystkich źródeł i wyrażony w procentach. Łączna wartość energe-
tyczna pozyskanej energii pierwotnej ze źródeł odnawianych w Polsce  
w 2017 roku wyniosła 383 168 TJ. Zużycie energii ze źródeł odna-
wialnych zwiększyło się nieznacznie w ciągu ostatnich lat i wzrosło  
z 362 tys. TJ w 2014 roku do 374 tys. TJ w 2017 roku (http://www.
farmer.pl 2018). Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie promowania 
stosowania energii ze źródeł odnawialnych państwa członkowskie 
są zobowiązane do zapewnienia określonego udziału energii ze źró-
deł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 roku. 
Obowiązkowe krajowe cele ogólne składają się na założony 20% 
udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii 
brutto we Wspólnocie. Dla Polski cel ten został ustalony na poziomie 
15%. Ponadto, każde państwo członkowskie powinno zapewnić, aby  
w 2020 roku udział energii ze źródeł odnawialnych we wszystkich 
rodzajach transportu wynosił co najmniej 10% końcowego zuży-
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efekt cieplarniany. Ponadto, wzrosło również zużycie gazu ziemnego, 
szczególnie ma to odzwierciedlenie w motoryzacji. Podnoszenie się 
cen benzyny powoduje, że część społeczeństwa, która posiada samo-
chód, inwestuje w instalacje gazowe. Poza tym rosnące ceny ogrzewa-
nia cieplnego zmuszają obywateli do przejścia na ogrzewanie gazowe. 
To przekłada się na spadek zainteresowania ciepłem z sieci. 

Tabela 3. Struktura zużycia energii w gospodarstwach domowych w przeli-
czeniu na 1 mieszkańca w podziale na poszczególne nośniki energii [%]

Rodzaj źródła
Struktura zużycia energii w gospodar-
stwach domowych na 1 mieszkańca 
2014 2015 2016

Węgiel kamienny 32,4 32 32,5
Ciepło z sieci 20,5 20,6 19,7
Gaz ziemny 16,6 16,8 17,6
Biomasa stała 13,3 13,4 13,5
Energia elektryczna 12,7 12,9 12,6
LPG 2,8 2,7 2,6
Pozostałe nośniki energii 1,2 1,2 1,2
Lekki olej opałowy 0,4 0,4 0,4

Źródło: GUS 2016b; GUS 2017c; GUS 2018.

Z roku na rok produkujemy coraz więcej energii elektrycznej, co 
jest niesprzecznie związane z rozwojem gospodarki, jej unowocze-
śnieniem, a także z rosnącymi potrzebami społeczeństwa. W tabeli 
4 zaprezentowano ilość energii ogółem pochodzącej z elektrowni za-
równo opartych na konwencjonalnych źródłach energii, jak i na od-
nawialnych. Przede wszystkim na tle innych wyróżnia się elektrownia 
wiatrowa. Szczególny wzrost nastąpił miedzy 2014 a 2015 rokiem – 
około 3 000 GWh, ale także w 2017 roku w stosunku do 2016 zwięk-
szyła się o ponad 2 200 GWh. Przyczyny należy szukać w powziętych 
inwestycjach w farmy wiatrowe i rozbudowie parku maszynowego 
– wiatraków. Elektrownie wodne również zyskują porównując bie-
żący rok z ubiegłym, chociaż po 2014 roku nastał spadek pozyskiwa-
nia energii z elektrowni wodnych. W Polsce inwestuje się głownie 
w budowę małych elektrowni, z uwagi na ubogie zasoby wodne,  
w porównaniu z innymi państwami UE, a także ograniczone możli-
wości retencji wody. Zasoby te obejmują Wisłę, Odrę, dorzecza Wisły  
i Odry oraz rzeki Pomorza (http://ioze.pl 2018; http://www.uwm.edu.
pl 2018). Oczywiście nadal największy udział w produkcji mają elek-
trownie zawodowe cieplne na węglu kamiennym i brunatnym. Wy-
nika to z faktu bogactwa Polski w tego rodzaju złoża jak już wcześniej 
wspomniano (http://gramwzielone.pl 2018). Według Ministerstwa 
Gospodarki mamy do czynienia z „zielonym rozwojem gospodarki”, 
co oznacza „nową ścieżkę rozwoju społeczno-gospodarczego, w bar-
dziej efektywny sposób realizującego cele zrównoważonego rozwoju”. 
Jednym z etapów tworzenia zielonej gospodarki jest tzw. zielenienie, 
które przez tą instytucję rozpatrywane jest wielopłaszczyznowo obej-
mując przy tym szereg zagadnień tj. inwestowanie w czyste technolo-
gie, poprawę efektywności energetycznej, zrównoważoną konsumpcję  
i produkcję, zielone miejsca pracy itp. Należy podkreślić, iż żaden doku-
ment związany z rozwojem nie wskazuje bezpośrednio stworzenie zie-
lonej gospodarki jako głównego celu. Dokumenty te zawierają kwestię 
dążenia do gospodarki niskoemisyjnej. Jednak program „Polska 2030. 
Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa strategia rozwoju kraju”  
z 2012 roku eksponuje takie działania jak zapewnienie bezpieczeństwa 
i ochrony środowiska, uruchomienie inicjatyw proefektywnościowych, 
dywersyfikację źródeł energii, by wspomagać transformację Polski kie-
runku zielonej gospodarki (MAiC 2013). Kolejny dokument odnoszący 
się do green economy to projekt „Strategii Bezpieczeństwa Energetycz-

tej energii, a koszty mogą wynieść nawet 8 mld zł (https://magazyn-
biomasa.pl 2018). NIK wskazuje również czynniki, które negatywnie 
wpływały na rozwój energetyki odnawialnej w naszym kraju, m.in.: 
brak konsekwentnej polityki państwa wobec odnawialnych źródeł 
energii, opóźnienia w wydawaniu przepisów wykonawczych oraz brak 
stabilnego i przyjaznego otoczenia prawnego, zapewniającego bezpie-
czeństwo i przewidywalność inwestycji w OZE, w szczególności w sek-
torze energii elektrycznej. Redukcja CO2 jest kluczowym zagadnieniem 
klimatycznym na świecie. Niestety, Polska ma jedną z najwyższych  
w Europie emisji dwutlenku węgla w stosunku do wyprodukowanej 
energii elektrycznej (1 kWh) (https://www.nik.gov.pl 2018). Struktura 
pozyskania energii z OZE wynika bowiem z warunków geograficznych 
naszego kraju i możliwych do zagospodarowania zasobów. Jak przed-
stawiono w tabeli 2 w Polsce energia odnawialna pozyskiwana jest 
przede wszystkim z biopaliw stałych, gdzie w 2017 roku pozyskanie 
energii z tego źródła wynosiło 69,7%. Jest to najbardziej popularne 
źródło, gdyż stałe biopaliwa są pozyskiwane z biomasy przetworzo-
nej i nieprzetworzonej, tj.: drewno, zrębki, pellety, brykiety drzewne,  
a także węgiel drzewny. Do tej kategorii zalicza się również ziarna zbóż, 
w handlu bowiem dostępne są kotły zdolne do spalania nie tylko mia-
łu węglowego, ale również owsa. Polska gospodarka charakteryzuje 
się dużą ilością upraw rolnych, z których odpady są przeznaczane na 
produkcję właśnie biopaliw. Stąd też taki wysoki udział tego źródła  
w pozyskiwaniu energii. Jednak widać trend spadkowy, ponieważ róż-
nica miedzy rokiem 2014 a 2017 jest równa około 7%. W dużej mierze 
przyczyną takiego stanu są zachodzące dynamiczne zmiany klimatycz-
ne, gdzie mogliśmy w ostatnich latach zaobserwować suszę w lecie 
oraz zbyt wysokie temperatury w zimie. Powodowało to ograniczenie 
wzrostu plonów oraz obumieranie dopiero co zasianych ziaren. Na 
kolejnych miejscach znalazły się: energia wiatrowa – 14% i biopaliwa 
ciekłe – 10%. Mimo tego, iż obniża się ilość wykorzystania biopaliw 
stałych do pozyskania energii, rośnie w zastępstwie predyspozycja do 
korzystania ze źródła energii wiatrowej. W roku 2017 poczyniono re-
kordowe inwestycje w sektor wiatrowy, ponadto warunki pogodowe 
sprzyjały większej produkcji energii z wiatru.

Tabela 2. Struktura pozyskania energii pierwotnej ze źródeł odnawialnych

Rodzaj źródła
Struktura pozyskania energii pierwotnej  

ze źródeł odnawialnych [%]
2014 2015 2016 2017 

Biopaliwa stałe 76,62 72,18 70,7 69,7
Energia wiatru 8,18 10,75 11,9 14,0
Biopaliwa ciekłe 9,23 10,77 10,2 10,0
Biogaz 2,57 2,64 2,9 3,9
Energia wody 2,33 1,81 2,0 3,07
Odpady komunalne 0,46 0,46 0,9 1,3
Energia słoneczna 0,21 0,57 0,7 1,0
Pompa ciepła 0,15 0,56 0,6 0,8
Energia geotermalna 0,25 0,25 0,2 0,3

Źródło: GUS 2016b; GUS 2017c; GUS 2018.

Tabela 3 przedstawia jaki rodzaj i jaką ilość energii zużywa 1 
mieszkaniec gospodarstwa domowego. Analizując dane można 
stwierdzić, że nadal węgiel kamienny jest na pierwszym miejscu no-
śnikiem energii dla społeczeństwa. Dlaczego? Ponieważ gospodarka 
Polski opiera się na węglu, nasz kraj ma ogromną ilość pokładu złóż 
tego surowca i jest to jeden z ważniejszych czynników wpływają-
cych na bogactwo Polski. Z jednej strony węgiel jest kapitałem kraju,  
a z drugiej negatywnie wpływa na środowisko naturalne, powodując 
uwalnianie się do atmosfery szkodliwych związków CO2, powodujących 
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nego i Środowiska – perspektywa do 2020 roku” z 2013 roku, gdzie 
podkreślono, iż aby ułatwić Polsce osiągnąć ten cel należy zagwaran-
tować bezpieczeństwo energetyczne oraz dostęp do innowacyjnych 
technologii (MG, MŚ 2013) Dokument „Strategia Innowacyjności  
i Efektywności Gospodarki – „Dynamiczna Polska 2020” akcentuje cel, 
jakim jest wzrost efektywności wykorzystania zasobów naturalnych  
i surowców, przy czym należy podjąć transformację systemu społecz-
no-gospodarczego, czyli wejść na zieloną ścieżkę poprzez ograniczenie 
energo- i materiałochłonności gospodarki (MG 2013).

Tabela 4. Struktura produkcji energii elektrycznej w elektrowniach krajowych, 
wielkości wymiany energii elektrycznej z zagranicą i krajowe zużycie energii 
elektrycznej w latach 2014 – 2017 [GWh]

Lp. Wyszczególnienie 2014 2015 2016 2017

1. Produkcja ogółem 
(1.1+1.2+1.3+1.4) 156 567 161 772 162 626 165 852

1.1 Elektrownie zawodowe 140 290 141 901 140 727 141 790

1.1.1 Elektrownie zawodowe 
wodne 2 520 2 261 2 399 2 767

1.1.2 Elektrownie zawodowe 
cieplne 137 770 139 640 138 328 139 023

1.1.2.1     na węglu kamiennym 80 284 81 883 81 348 79 868

1.1.2.1     na węglu brunatnym 54 212 53 564 51 204 51 983

1.1.2.1     gazowe 3 274 4 193 5 776 7 172

1.2 Elektrownie wiatrowe  
i inne odnawialne 7 256 10 114 11 769 14 005

1.3 Elektrownie  
przemysłowe 9020 9 757 10 130 10 057

2. Saldo wymiany  
zagranicznej 2 167 -334 1 999 2 287

3. Krajowe zużycie energii 
elektrycznej 158 734 161 438 164 625 168 139

Źródło: https://www.pse.pl 2018.

Do opracowań związanych z polityką gospodarczą poruszają-
cych zagadnienie zielonej gospodarki należą (Szyja 2015): „Krajo-
wy Plan Działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych” (2010); 
„Strategia zmian wzorców produkcji i konsumpcji na sprzyjające re-
alizacji zasad trwałego, zrównoważonego rozwoju” (2003); „Mapa 
drogowa wdrażania planu działań na rzecz technologii środowisko-
wych” (2006); „Program wykonawczy do Krajowego Planu Działań 
na rzecz Technologii Środowiskowych na lata 2007-2009 z uwzględ-
nieniem perspektywy 2010-2012” (2007); „Krajowy Plan Działań 
w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych 2013-2016” 
(2013). Z chwilą wejścia do UE Polska zobligowała się do przyjęcia  
i spełnienia wymagań środowiskowych stawianych przez Wspólnotę. 
„Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030” z 2012 
roku wspomagają Polskę w sprostaniu normom ustalonym przez 
UE, a także wyzwaniom związanym z zachodzącymi stale zmianami 
klimatycznymi, ograniczoności nieodnawialnych zasobów energe-
tycznych oraz konkurencji w zakresie rozwiązań czystych techno-
logii. Perspektywy te uwypuklają fakt wzrastającej roli gospodarki 
opartej na wiedzy i innowacjach, dążeniu do energooszczędności,  
a zmniejszeniu energochłonności Polskiej gospodarki produkcyjnej. 
Konsumenci w Polsce stają się coraz bardziej świadomi w zakresie 
ochrony środowiska, a na co dzień starają się żyć w zgodzie z podej-
ściem proekologicznym. Na rynku pojawia się coraz więcej produktów 
i usług przyjaznych środowisku naturalnemu. Asortyment bogaty jest 
w ekologiczne produkty rolne i kosmetyki. Rośnie również zaintereso-
wanie budownictwem energooszczędnym. Równocześnie rozwijają się 
technologie związane z wykorzystywaniem OZE, wspomagające ener-
gooszczędność i zasobooszczędność w procesach produkcyjnych. Wła-

dze Polski podejmują inicjatywy mające spopularyzować i zwiększyć 
sprzedaż „zielonych” produktów. Mimo tego istnieją bariery zarówno 
po stronie konsumenta (zbyt wysoka cena), jak i producenta (konku-
rencja producentów chińskich) (Stodulski 2001). Promowanie polityki 
zielonej gospodarki wymaga zrozumienia czynników determinujących 
zielony wzrost i uwzględnienia współzależności miedzy trzema pod-
stawowymi filarami green economy: gospodarki, społeczeństwa oraz 
środowiska naturalnego. By takie działania były możliwe, niezbędne 
są informacje odnośnie tych obszarów, co pozwoli na podejmowanie 
decyzji i monitorowanie ich efektywności. Niezbędne jest więc wy-
odrębnienie uniwersalnych zestawów wskaźników przedstawionych 
w tabeli 5, z których korzysta nie tylko Polska, ale także inne kraje UE. 

Tabela 5. Wskaźniki polityki gospodarczej

Zagadnienia Nazwy wskaźników/miar

Rolnictwo

Gospodarstwa ekologiczne
• udział powierzchni użytków rolnych gospodarstw ekologicz-

nych w ogólnej powierzchni użytków rolnych
• liczba ekologicznych gospodarstw rolnych
• odsetek płatności dla rolnictwa ekologicznego  

w ramach programu rolno-środowiskowego

Ochrona 
środowiska 

Wydatki inwestycyjne na ochronę środowiska 
• sektora publicznego w relacji do PKB 
• sektora publicznego na mieszkańca

Podatki 
Podatki związane ze środowiskiem 
• w relacji do całkowitych wpływów z podatków i składek 
• w relacji do PKB

Technologie  
i innowacje 

Działalność badawcza i rozwojowa (B+R)
• intensywność prac B+R 
• nakłady na działalność B+R na mieszkańca 
Wynalazki i patenty 
• odsetek wynalazków z zakresu technologii ochrony środowi-

ska zgłoszonych do Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO)
• odsetek patentów z zakresu technologii ochrony środowiska 

udzielonych przez EPO
• odsetek wynalazków z zakresu technologii ochrony środowi-

ska zgłoszonych do Urzędu Patentowego RP 
• odsetek patentów z zakresu technologii ochrony środowiska 

udzielonych przez Urząd Patentowy RP 
Ekoinnowacje 
• indeks ekoinnowacyjności
Zielone technologie 
• uczestnicy Akceleratora Zielonych Technologii  (GreenEvo) 

Zarządzanie 
System Ekozarządzania i Audytu EMAS 

• organizacje zarejestrowane w EMAS
• obiekty organizacji zarejestrowanych w EMAS

Zamówienia 
publiczne 

Zielone zamówienia publiczne 
• odsetek zielonych zamówień publicznych

Źródło: Wyszkowska, Rogalewska 2016: 59.

Gospodarstwo ekologiczne to gospodarstwo rolne, które posia-
da certyfikat nadany przez jednostkę certyfikującą lub jest w trakcie 
przestawiania na ekologiczne metody produkcji rolniczej pod kontro-
lą jednostki certyfikującej. Nakłady na ochronę środowiska to suma 
nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska i kosztów 
bieżących, ponoszone przez sektor publiczny, gospodarczy oraz przez 
gospodarstwa domowe. Podatek środowiskowy oznacza podatek lub 
opłatę, w których podstawą opodatkowania jest jednostka fizyczna 
(lub odpowiednik jednostki fizycznej) czegoś, co ma udowodniony 
określony negatywny wpływ na środowisko i które są uznawane 
za podatek w systemie ESA 2010. Działalność badawcza i rozwojo-
wa (B+R) to praca twórcza podejmowana w sposób systematyczny  
w celu zwiększenia zasobów wiedzy, w tym o człowieku, kulturze  
i społeczeństwie oraz wykorzystanie tych zasobów wiedzy do two-
rzenia nowych zastosowań. Nakłady na działalność B+R to wszystkie 
nakłady na działalność B+R wykonywaną w danym okresie w ramach 
danej jednostki statystycznej lub sektora gospodarki, niezależnie od 
źródła, z którego pochodzą wydatkowane środki. Obejmują one na-
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Polski podjęły działania wspomagające dostosowanie polityki środowi-
skowej i energetycznej do uregulowań, przed jakimi stanęła w związku 
z przystąpieniem do Wspólnoty. Warunki geograficzne naszego kraju 
to jedna z ważniejszych barier wpływających na ograniczone możli-
wości zwiększenia udziału OZE w wytwarzaniu energii. Jak wynika  
z danych statystycznych GUS najpopularniejszym odnawialnym źró-
dłem energii w Polsce są biopaliwa stałe. Polska również podejmuje 
wysiłki, by przejść na zieloną i zasobooszczędną gospodarkę. Jednak, 
jak widać w przeanalizowanych danych, rozwój tego sektora w Polsce 
w badanym okresie nie był jednakowy. 
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kłady bieżące i inwestycyjne na środki trwałe związane z działalnością 
B+R, z wyłączeniem amortyzacji tych środków (GUS 2016a, 2017a).

Tabela 6. Wartość poszczególnych wskaźników zielonej gospodarki w latach 
2012-2016

Wskaźnik
Wartość w roku

2012 2013 2014 2015 2016

Gospodarstwa 
ekologiczne [tys.] 26 376 26 598 24 829 22 227 22 435

Nakłady na ochronę 
środowiska [mln zł] 10 128 10 852 14 249 15 160 6 517

Podatki środowiskowe 
[mln zł] 43 000 41 416 43 118 47 678 -

Nakłady na B+R [mln zł] 14 353 14 424 16 168 18 061 17 943

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS 2013; GUS 2015; GUS 2017b.

W analizowanym okresie 2012-2016 liczba gospodarstw 
ekologicznych do 2013 roku miała trend wzrostowy a od 2014 
roku tendencja ta uległa zmianie. W 2015 roku zmniejszyła się 
o 10,3% w relacji do poprzedniego roku. W 2016 roku liczba ta 
nieco wzrosła o 0,9%. Dynamiczny rozwój rolnictwa ekologicz-
nego mogły determinować: wsparcie uzyskiwane przez rolni-
ków ze środków PROW (2007-2013 i 2014-2020), finansowanego  
z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich oraz współfinansowanego z budżetu krajowego, mające na celu 
pobudzenie rynkowej produkcji ekologicznej (GUS 2013, 2015, 2017b). 
Nakłady na ochronę środowiska najwyższe były w 2015 roku, jednak 
w 2016 roku drastycznie spadły aż o 57%. Wynika to z zakończenia 
w 2015 roku wielu dużych, kosztownych inwestycji, finansowanych  
z kończącej się unijnej perspektywy na lata 2007-2013. W 2016 roku 
środki z nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 nie zo-
stały jeszcze w pełni zainwestowane (https://stat.gov.pl 2018). Naj-
większe wpływy z podatków środowiskowych odnotowano w 2015 
roku, wynika to z faktu ogólnego wzrostu korzystania z energii elek-
trycznej w działalności gospodarczej, ale również kwestie związane  
z transportem i jego negatywnym wpływem na środowisko naturalne 
(GUS 2016a; 2017a). Nakłady na badania i rozwój w Polsce są stosun-
kowo niskie, ale wykazują tendencje wzrostową. Polska gospodarka 
w ostatnich latach nabrała na atrakcyjności, stała się silniejsza kon-
kurencyjnie, bardziej zaawansowana technologicznie, co jest jednym  
z ważniejszych czynników determinujących lokowanie inwestycji cha-
rakterze B+R.

Podsumowanie

Rozwój energetyki Polski w XX wieku opierał się głównie na na-
kazowych zasobach węgla kamiennego i brunatnego. Jednak obecnie 
polski sektor energetyczny jest regulowany przez ustawodawstwo UE. 
Innymi słowy polityka energetyczna Polski jest zobligowana dostoso-
wać się do wymagań stawianych przez UE. W związku z powyższym 
Polska ukierunkowała swój rozwój w stronę odnawialnych źródeł 
energii, które stają się coraz bardziej powszechne i perspektywiczne.  
W Polsce istnieje jednak wiele ograniczeń w tym zakresie, wynikają-
cych m.in. z przestarzałych technologii, a także braku finansowania 
sektora OZE. Ponadto wymogi dotyczące redukcji emisji dwutlenku 
węgla generują duże koszty dla polskiej gospodarki i wywierają nega-
tywny wpływ na grupy energetyczne opierające się na węglu. Władze 
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przedsiębiorstw energetycznych zgodnie z ustawą i założeniami poli-
tyki energetycznej państwa, zmierzając do równoważenia interesów 
przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców paliw i energii. Nie ulega 
wątpliwości, że postępowanie odrębne w sprawach z zakresu ener-
getyki ma istotne znaczenie dla rozwoju gospodarki. Ma ono na celu 
przyśpieszenie spraw z zakresu regulacji energetyki, a także handlu 
paliwami. Jest to szczególne dla osób, które bezpośrednio są związa-
ne z handlem paliwami, a także działania w celu ochrony środowiska. 

 
Kompetencje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Wśród kompetencji Prezesa URE najważniejsze są te, które wiążą 
się bezpośrednio z przyznaniem mu uprawnienia do wydawania aktów 
administracyjnych obejmujących w szczególności: udzielanie, odmo-
wę udzielenia, zmianę i cofanie koncesji; zatwierdzenie i kontrolowa-
nie taryf paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła pod względem 
zgodności z zasadami określonymi w art. 44, 45 i 46 p.e.; rozstrzyga-
nie sporów w zakresie określonym w art. 8 ust. 1 p.e.; nakładanie kar 
pieniężnych na zasadach określonych w p.e. Szczególnie znaczenie  
w tym kontekście ma art. 8 p.e., albowiem o ile sprawy dotyczące wy-
konania umów o dostarczenie paliw lub energii należą do orzecznic-
twa Prezesa URE, o tyle regułą jest, że rozpoznawanie sporów z nimi 
związanych pozostawiono na zasadach ogólnych sądom powszechnym. 
Prezes URE nie rozstrzyga spraw dotyczących sporów, które jedynie 
formalnie mieszczą się w zakresie art. 8. ust.1 – pomiędzy lokatorami 
(odbiorcami), administratorami budynków lub wspólnotami mieszka-
niowymi w związku z odcięciem gazu przez te podmioty niebędące 
przedsiębiorstwami energetycznymi. Zdaniem K. Flagi-Gieruszyńskiej 
(Flaga-Gieruszyńska 2013) tak określony zakres podmiotowy i przed-
miotowy sprawy przed Prezesem URE kształtuje kognicję sądu ochrony 
konkurencji i konsumentów rozpoznającego odwołanie od jego decy-
zji. Pogląd ten został również poparty wyrokiem Sądu Najwyższego  
z dnia 25 września 2002 roku (sygn. akt I CKN 964/00). Warto  
w tym kontekście przypomnieć treść przepisu art. 479⁴⁶ k.p.c, który 
stanowi, że Sąd Okręgowy w Warszawie – sąd ochrony konkurencji 
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Wstęp

Na gruncie polskiego postępowania cywilnego można rozróżnić 
postępowanie sądowe oraz pozasądowe. Postępowanie cywilne toczą-
ce się przed sądami powszechnymi unormowane jest przede wszyst-
kim w Ustawie z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania 
cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296 ze zm.). Sądami powszechnymi 
rozpoznającymi sprawy cywilne są sądy rejonowe, sądy okręgowe 
oraz sądy apelacyjne. Na podstawie przepisów Kodeksu można od-
różnić poszczególne rodzaje postępowań cywilnych, toczących się 
przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym m.in. postępo-
wanie rozpoznawcze, postępowania pomocnicze oraz postępowanie 
egzekucyjne. Postępowanie rozpoznawcze ma w szczególności za 
zadanie rozpoznanie i rozstrzygnięcie spraw cywilnych. Postępowa-
nie to może toczyć się w dwojakim trybie: procesu i postępowania 
nieprocesowego. Sprawy mogą być rozpoznawane w myśl przepisów 
ustawy procesowej, albo w postępowaniu zwykłym lub w postępowa-
niach odrębnych (Siedlecki, Świeboda 1998). Postępowania odrębne 
zostały uregulowane osobno ze względu na szczególnych charakter 
spraw w nich rozpoznawany. Są to postępowania dostosowane do 
określonej kategorii spraw. Przepis o procesie stosuje się odpowied-
nio do nich, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej (art. 13 § 2 
k.p.c.). Wśród postępowań odrębnych na szczególną uwagę zasłu-
guje postępowanie w sprawach z zakresu regulacji energetyki. Ma 
ono bowiem sztandarowe znaczenie dla realizacji zadań z zakresu 
regulacji gospodarki paliwami i energią, promowania konkurencji,  
a także działania w celu podnoszenia standardów środowiska w zakre-
sie rozwoju państwa. Szczególny charakter tego postępowania polega 
również na tym, że obok ustawy procesowej, do spraw rozpoznawa-
nych w tym postępowaniu mają również zastosowanie poszczególne 
przepisy określone w Ustawie Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 
poz. 348 ze zm., dalej: p.e.). Z punktu widzenia tych rozważań naj-
bardziej istotne znaczenie ma art. 23 ust. 1 p.e., który stanowi, że 
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: URE) reguluje działalność 
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i konsumentów (dalej: SOKiK) jest właściwy w sprawach odwołań 
od decyzji Prezesa URE oraz w sprawach zażaleń na postanowienia 
wydawane przez Prezesa w postępowaniach prowadzonych na pod-
stawie ustawy p.e. lub przepisów odrębnych. Jest to przepis ma-
jący szczególne znaczenie, albowiem ustanawia właściwość sądu  
w związku z rozpoznawaniem spraw z zakresu regulacji energety-
ki. Do kompetencji SOKiK nie należy jednak rozpoznawanie skarg 
na bezczynność Prezesa URE. Sąd ten również nie jest właściwy do 
stwierdzenia nieważności decyzji wydanej przez Prezesa. Natomiast 
do kompetencji sądu ochrony konkurencji i konsumentów należy roz-
poznawanie odwołania od decyzji w sprawie stwierdzenia nieważności 
decyzji wydanej przez Prezesa URE (Flaga-Gieruszyńska 2013). Zgodnie  
z treścią art. 479⁴⁷ k.p.c. odwołanie od decyzji Prezesa URE wnosi się 
za jego pośrednictwem do SOKiK w terminie dwutygodniowym od 
dnia doręczenia decyzji. SOKiK odrzuca odwołanie wniesione po upły-
wie terminu do jego wniesienia, niedopuszczalne z innych przyczyn,  
a także wtedy, gdy nie uzupełniono w wyznaczonymi terminie braków 
odwołania. Termin do wniesienia odwołania ma charakter terminu 
ustawowego. Nie może on być więc przedłużony czynnością prawną, 
stroną, ani orzeczeniem sądu. W razie potrzeb przywrócenia terminu 
do wniesienia odwołania niezbędne będzie spełnienie przesłanki dla 
uwzględnienia wniosku o przywrócenie terminu, stosownie do art. 169 
§ 2 i 3 k.p.c. poprzez uprawdopodobnienie okoliczności uzasadniają-
cych wniosek oraz jednoczesne dopełnienie czynności procesowej. 
Konieczne tu jest poczynienie poszczególnych uwag co do charakteru 
prawnego odwołania od decyzji. Pojęciem „odwołania” bowiem posłu-
guje się ustawodawca w kilku aktach prawnych. Niezbędne jest więc 
omówienie specyfiki tego środka prawnego inicjującego postępowanie 
cywilne przed sądem ochrony konkurencji i konsumentów. Istotny jest 
również fakt, że w przypadku tego rodzaju spraw ustawodawca od-
szedł od właściwości ogólnej w sprawach i wprowadził przepis, który 
dla spraw z zakresu regulacji energetyki określa właściwość szczególną. 
Przede wszystkim było to konieczne ze względu na specyfikę spraw roz-
poznawanych w tym postępowaniu. Wydaje się, że wiadomości spe-
cjalistyczne posiadane przez sędziów sądów powszechnych na temat 
spraw z zakresu regulacji energetyki mogłyby okazać się niewystarcza-
jące. Tego typu zabieg legislacyjny został również uczyniony względem 
odwołania od decyzji Prezesa Urzędu Konkurencji i Konsumenta.

Charakter prawny odwołania

Zgodnie z poglądami prezentowanymi w doktrynie (Cudak 2016) 
odwołanie uregulowane w sprawach z zakresu regulacji energetyki jest 
w istocie środkiem prawnym inicjującym postępowanie cywilne, zbli-
żonym do pozwu. Wniesienie odwołania do sądu otwiera możliwość 
wszczęcia kontradyktoryjnego postępowania sądowego w tej sprawie, 
które uprzednio było przedmiotem postępowania administracyjnego 
przed Prezesem URE. Należy zwrócić uwagę, że w tym kontekście 
mamy do czynienia ze szczególnym zabiegiem legislacyjnym, albowiem 
środkiem prawnym od decyzji wydanej w jednoinstancyjnym postępo-
waniu administracyjnym jest odwołanie, które jednocześnie wszczyna 
dwuinstancyjne postępowanie cywilne w celu weryfikacji decyzji ad-
ministracyjnej wydanej przez Prezesa URE. Biorąc pod uwagę poglądy 
doktryny (Cudak 2016) należy stwierdzić, że odwołania określonego  
w postępowaniu z zakresu regulacji energetyki nie należy utożsamiać 
ze środkiem zaskarżenia o tej samej nazwie określonym w art. 127 

i nast. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania 
Administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168 ze zm.). Ustawodawca 
najprawdopodobniej wzorował się na odwołaniu od decyzji Preze-
sa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ten środek prawny 
występuje także w odwołaniu od decyzji organu rentowego. Jak już 
stwierdzono powyżej, odwołanie wnoszone jest do sądu ochrony 
konkurencji i konsumentów za pośrednictwem Prezesa URE. Przyjęto 
zatem pośredni sposób wnoszenia środka prawnego, który jest cha-
rakterystyczny dla postępowania cywilnego. Występuje on bowiem  
w takich środkach zaskarżenia jak: apelacja (art. 369 § 2 k.p.c.), za-
żalenie (art. 369 § 1 w zw. z art. 397 § 2 k.p.c.) oraz skarga kasacyj-
na (art. 398⁵ k.p.c.). Takie rozwiązanie przyjęto również w kodeksie 
postępowania administracyjnego odnośnie odwołania (art. 129 § 1 
k.p.a.) i zażalenia (art. 129 § 1 w zw. z art. 144 k.p.a.). Najprawdopo-
dobniej główną przyczyną wprowadzenia tego typu rozwiązania jest 
chęć przyśpieszenia postępowania, albowiem tryb pośredni umożli-
wia Prezesowi URE, do którego wnoszony jest ten środek, niezwłocz-
ne przystąpienie do czynności mających na celu nadanie sprawie 
dalszego biegu. Kolejną przyczyną jest również możliwość zachowa-
nia prawidłowej kolejności, ponieważ organ, do którego wniesiony 
jest środek, ma możliwość natychmiastowego ustosunkowania się 
do zarzutów powołanych w odwołaniu, a także dokonania swoistej 
kontroli w zakresie swojej właściwości. W przypadku wniesienia od-
wołania bezpośrednio do sądu byłoby to niemożliwe. Jednakże należy 
stwierdzić, że z treści art. 479⁴⁷ k.p.c. wynika, że wniesienie odwołania 
bezpośrednio do sądu jest bezskuteczne i nie powoduje zachowania 
terminu. W przypadku wniesienia odwołania bezpośrednio do Sądu 
ochrony konkurencji i konsumentów, sąd ten powinien niezwłocznie 
przekazać sprawę właściwemu organowi, a o zachowaniu terminu do 
wniesienia odwołania decyduje data nadania odwołania przed sąd 
pod adres właściwego organu. Należy w tym kontekście przytoczyć 
uchwałę dwóch połączonych izb Sądu Najwyższego tj. Izby Cywilnej 
i Administracyjnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 
28 listopada 1987 roku (sygn. akt III CZP 33/87), w której stwierdzo-
no, że wniesienie rewizji w terminie dwutygodniowym od doręczenia 
stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem wprost do sądu rewizyjne-
go, z pominięciem sądu, który wydał zaskarżony wyrok, nie może być 
traktowane jako wniesienie rewizji w terminie. Należy jednocześnie 
przyjąć, że w przypadku gdy minął termin do wniesienia odwołania, 
a skarżący jednocześnie wniósł odwołanie bezpośrednio do Sądu, to 
Sąd ten nie powinien już przekazywać tego pisma bezpośrednio do 
właściwego organu administracji publicznej, lecz odrzucić wniesiony 
środek prawny. Wniesienie przez stronę środka prawnego bezpośred-
nio do Sądu nie stanowi także przesłanki uprawdopodobnienia braku 
winy w razie chęci złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wnie-
sienia odwołania. Nieuwagi, czy też niedbalstwo nie można bowiem 
w żadnym razie kwalifikować jako brak winy, jeżeli strona została pra-
widłowo pouczona o wniesieniu środka prawnego. Nie leży bowiem 
w interesie sądu dbałość o to, by środek prawny trafił do organu w 
przepisanym terminie. Pomimo tego, że prawidłowo odwołanie na-
leży wnosić za pośrednictwem Prezesa URE, nie oznacza to, że organ 
ten jest w jakiejś mierze uprawniony do wstępnej kontroli formalnej 
tego środka prawnego. Kontroli takiej bezpośrednio dokonuje SOKiK. 
Można więc stwierdzić, że nawet jeżeli istnieje oczywista przyczyna 
odrzucenia odwołania, to i tak organ jest obowiązany przekazać ten 
środek prawny do sądu. W ramach wstępnej kontroli formalnej odwo-
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łanie należy badać biorąc pod uwagę dochowanie dwutygodniowego 
terminu do wniesienia odwołania, pod kątem dopuszczalności, a także  
w aspekcie zachowania wymogów formalnych odwołania. W przypad-
ku uchybienia terminowi do wniesienia odwołania, Sąd postanowie-
niem odrzuca odwołanie. 

Autokontrola 

Zgodnie z treścią art. 479⁴⁸ k.p.c. jeżeli Prezes URE uzna odwo-
łanie za słuszne, może – nie przekazując akt sądowi – uchylić albo 
zmienić swoją decyzję w całości lub w części, o czym bezzwłocznie po-
wiadamia stronę, przesyłając jej nową decyzję, od której stronie służy 
odwołanie. W doktrynie pojęcie to zwane jest „autokontrolą” (Cudak 
2016). Wprowadzenie tej regulacji ma na celu umożliwienie organowi 
administracji publicznej kontroli własnego działania bez potrzeby roz-
poznawania sprawy przez sąd. Głównym postulatem wprowadzenia 
tego rozwiązania była realizacja zasady szybkości. Przepis ten stano-
wi pewnego rodzaju odstępstwo od zawartej w art. 110 k.p.a. zasady 
związania organu administracyjnego wydaną przez siebie decyzją od 
chwili jej doręczenia lub ogłoszenia. Warunkiem zastosowania wspo-
mnianej autokontroli przez organ jest uznanie odwołania za słuszne. 
Organ administracyjny w tym kontekście niejako wchodzi w uprawnie-
nia sądu i kontroluje wydaną przez siebie decyzję. Taka sytuacja może 
mieć miejsce w przypadku, gdy strona wnosząca odwołanie uzupełni 
materiał dowodowy, załączając dodatkowe dowody. W przypadku, gdy 
Prezes URE uzna, że zachodzą przesłanki do dokonania autokontroli, 
wtedy wydaje nową decyzję, w której uchyla lub zmienia w całości 
lub w części swoją wcześniejszą decyzję. W takiej sytuacji organ nie 
przekazuje akt sprawy wraz z uwzględnionym odwołaniem do sądu. 
Ponowna decyzja może być zaskarżona odwołaniem, o czym należy 
pouczyć stronę w treści decyzji. Sytuacja taka wydaje się jednak mało 
prawdopodobna, albowiem w razie uwzględnienia przedmiotowej de-
cyzji, strona skarżąca nie będzie posiadała interesu w jej zaskarżeniu.

Odwołanie jako pismo procesowe

Zgodnie z treścią art. 479⁴⁹ k.p.c. odwołanie od decyzji Prezesa 
URE powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma 
procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i warto-
ści przedmiotu sporu, przytoczenia zarzutów, zwięzłe ich uzasadnie-
nie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo 
zmianę decyzji w całości lub w części. Odwołanie jest kwalifikowanym 
pismem procesowym, więc powinno odpowiadać wymaganiom proce-
sowym określonym w art. 126 k.p.c. Ponadto, z treści art. 479⁴⁹ k.p.c. 
wynikają dodatkowe wymogi formalne, które spełniać powinno od-
wołanie. Wszystkie braki formalne odwołania, zarówno te określone 
w art. 126-128 k.p.c., jak i te wynikające z przepisu szczególnego są 
usuwalne, po uprzednim wezwaniu przewodniczącego. Skutkiem nie-
uzupełnienia braków formalnych jest odrzucenie odwołania (art. 479⁴⁷ 
k.p.c.). Pierwszym ze szczególnych wymogów odwołania określonym  
w art. 479⁴⁹ k.p.c. jest obowiązek oznaczenia zaskarżonej decyzji. Nale-
ży więc wskazać precyzyjnie sądowi rozpoznającemu sprawę konkret-
ną decyzję, od której przysługuje odwołanie. Istotne w tym zakresie 
jest podanie sygnatury akt, czy też załączenie do odwołania odpisu 
zaskarżonej decyzji. Kolejnym wymogiem jest wskazanie wartości 
przedmiotu sporu. Wydaje się, że wymienienie w przepisie szczegól-

nym obowiązku wskazania wartości przedmiotu sporu jest zbędne. 
Wynika to bezpośrednio z faktu, że skoro ustawodawca wprowadził 
unormowanie, zgodnie z którym odwołanie powinno czynić zadość 
warunkom przepisanym dla pisma procesowego, to klarownym jest, 
że zastosowanie do odwołania będzie miała również treść art. 126¹ 
k.p.c. Przepis ten stanowi, że w każdym piśmie należy podać wartość 
przedmiotu sporu lub wartość przedmiotu zaskarżenia, jeżeli od tej 
wartości zależy właściwość rzeczowa sądu, wysokość opłaty lub do-
puszczalność środka odwoławczego, a przedmiotem sprawy nie jest 
oznaczona kwota pieniężna. Kolejnym szczególnym wymogiem formal-
nym odwołania jest przytoczenie zarzutów oraz zwięzłe ich uzasadnie-
nie. Ustawodawca jednocześnie nie wprowadza ustawowych podstaw, 
na których można oprzeć odwołanie. Wydaje się, że taki katalog za-
rzutów, na które można powołać się w odwołaniu jest otwarty. Strona 
skarżąca może więc w piśmie procesowym zarzucić decyzji Prezesa 
URE zarówno naruszenie prawa materialnego, jak i przepisów postę-
powania. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 2 kwietnia 2003 roku (sygn. 
akt I CKN 160/01) stwierdził, że naruszenie prawa materialnego może 
nastąpić w dwojaki sposób: przez błędną jego wykładnię lub niewłaści-
we zastosowanie. Pierwszy sposób naruszenia prawa materialnego po-
lega na mylnym zrozumieniu treści zastosowanego przepisu. Ta postać 
naruszenia obejmuje także ustalenie treści ogólnych pojęć prawnych, 
do których niewątpliwie należy pojęcie „podstępu”. Naruszenie prawa 
przez niewłaściwe zastosowanie to kwestia prawidłowego odniesienia 
normy prawa materialnego do ustalonego stanu faktycznego, sprawa 
właściwego skonfrontowania okoliczności stanu faktycznego z hipotezą 
odnośnie normy prawnej i poddanie tego stanu ocenie prawnej na 
podstawie treści tej normy. W doktrynie przyjmuje się, że przepis art. 
479⁴⁹ nie wymaga w odwołaniu wyczerpującego wywodu prawnego 
czy wskazania konkretnego przepisu, albo przepisów prawa, które 
zostały naruszone (Cudak 2016). Kolejnym wymogiem jest wskaza-
nie dowodów. Jest to szczególnie istotne w przypadku, gdy strona  
w odwołaniu chce powołać dowody, które nie zostały wcześniej przed-
stawione, albo kwestionuje ustalenie stanu faktycznego poczynione 
przez organ administracji publicznej, czy też chce wskazać wadliwość 
przeprowadzonego postępowania dowodowego. Ostatnim wymogiem 
jest wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części.

Strony postępowania

Zgodnie z treścią art. 479⁵⁰ k.p.c. w sprawach z zakresu regulacji 
energetyki stronami są także Prezes Urzędu i zainteresowany. Jedno-
cześnie w § 2 omawianego przepisu wskazano, że zainteresowanym 
jest ten, czyje prawa lub obowiązki zależą od rozstrzygnięcia procesu. 
Jeżeli zainteresowany nie został wezwany do udziału w sprawie, SOKiK 
wezwie go na wniosek strony, albo z urzędu. Legitymację czynną do 
wniesienia odwołania mają strony postępowania administracyjnego, 
toczącego się przed Prezesem URE. Dotyczy to bezpośrednio podmio-
tów mających przymiot strony w rozumieniu art. 28 k.p.a. Przepis ten 
stanowi, że stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku 
dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na 
swój interes prawny lub obowiązek. Należy więc stwierdzić, że strona 
postępowania administracyjnego z momentem wniesienia odwoła-
nia do Sądu ochrony konkurencji i konsumentów staje się stroną po-
stępowania cywilnego i uzyskuje status powoda. Z chwilą wniesienia 
odwołania od decyzji ulega zmianie także status Prezesa URE. W po-
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niach odrębnych. Jednym z postępowań odrębnych rozpoznawanych 
w trybie procesowym jest postępowanie w sprawach regulacji ener-
getyki. Jest to bardzo zróżnicowane postępowanie, albowiem jest ono 
wszczynane nie na skutek wniesienia pozwu, ale odwołania od decyzji 
Prezesa URE. Przede wszystkim w tym postępowaniu rozpoznawane 
są sprawy z zakresu energetyki, a także handlu paliwami. Głównym 
postulatem wyodrębnienia tego postępowania na gruncie polskiej pro-
cedury cywilnej jest szybkość i efektywność działania. Przepisy doty-
czące tego postępowania wprowadziły również odmienną właściwość 
sadu, ponieważ sądem uprawnionym do rozpoznania odwołania od 
decyzji jest Sąd Okręgowy w Warszawie – SOKiK. Zgodnie z art. 13 § 2 
k.p.c. przepisy o procesie stosuje się odpowiednio do innych rodzajów 
postępowań unormowanych w niniejszym kodeksie, chyba że przepisy 
szczególne stanowią inaczej. Oznacza to, że sąd rozpoznający sprawę 
powinien stosować nie tylko przepisy o postępowaniu w sprawach re-
gulacji energetyki, ale również przepisy o procesie. W razie wniesienia 
odwołania przez skarżącego Prezes URE uzyskuje status pozwanego, 
natomiast strona skarżąca uzyskuje status powoda. Przepis art. art. 
479⁵⁰ k.p.c. wprowadził także trzecią kategorię podmiotów. Jest nim 
tzw. zainteresowany. Zgodnie z definicją legalną zainteresowanym 
jest ten, czyje prawa i obowiązki zależą od rozstrzygnięcia procesu.  
W doktrynie natomiast przyjmuje się, że zainteresowanym jest pod-
miot, który był stroną postępowania administracyjnego prowadzonego 
przez Prezesa URE, ale który nie złożył odwołania. Również zaintereso-
wanym może być podmiot, który nie brał udziału w poprzedzającym 
postępowaniu administracyjnym, zaś od rozstrzygnięcia procesu zależą 
jego prawa i obowiązki. Należy pamiętać, że postępowanie w spra-
wach regulacji energetyki można podzielić na dwa etapy. W począt-
kowym etapie sprawa toczy się na gruncie postępowania administra-
cyjnego, dopiero w momencie złożenia przez skarżącego odwołania 
od decyzji Prezesa Urzędu, sprawa rozpoznawana jest na gruncie po-
stępowania cywilnego. Dochodzi więc to zrównania sytuacji prawnej 
podmiotów. W postępowaniu administracyjnym bowiem obowiązuje 
zasada porządkowania.
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stępowaniu administracyjnym występował on bowiem jako organ pro-
wadzący postępowanie. Pomiędzy nim a skarżącym zachodziła relacja 
tzw. podporządkowania, ponieważ Prezes mógł władczo określać pra-
wa i obowiązki stron postępowania. Na skutek wniesienia odwołania 
następuje zmiana pozycji procesowej. Organ administracji publicznej 
staje się stroną postępowania i uzyskuje status pozwanego. W związ-
ku z tym, posiada takie same prawa i obowiązki, jak pozostałe strony, 
co wynika bezpośrednio z obowiązującej na gruncie polskiego postę-
powania cywilnego zasady równości stron. W doktrynie przyjmuje się, 
że następuje zrównanie sytuacji prawnej strony wnoszącej odwołanie 
oraz organu, który wcześniej prowadził postępowania administracyjne 
(Cudak 2016). Ustawodawca, w omawianym przepisie, do kategorii 
strony wprowadził również trzecią grupę podmiotów, którą jest zainte-
resowany. Jednocześnie została również wprowadzona definicja legal-
na zainteresowanego. Jest ona bardzo podobna do definicji zawartej  
w art. 28 k.p.a., według której stroną postępowania administracyjnego 
jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępo-
wanie. W doktrynie wskazuje się, że praktyka rozwiązała problem zain-
teresowanego w ten sposób, że po wpłynięciu odwołania i odpowie-
dzi Prezesa URE na to odwołanie, SOKiK z urzędu przesyła dokumenty 
podmiotowi, który występował w postępowaniu administracyjnym,  
a nie wniósł odwołania (Ereciński 2016). Wstępuje on do toczącego się 
postępowania lub ustosunkowuje się na piśmie do przesłanych mu pism 
procesowych.

Orzeczenia sądu

Zgodnie z treścią przepisu art. 479⁵³§ 1 k.p.c. SOKiK oddala od-
wołanie od decyzji Prezesa Urzędu, jeżeli nie ma podstaw do jego 
uwzględniania. Natomiast § 2 tego przepisu stanowi, że w razie 
uwzględnienia odwołania, SOKiK zaskarżoną decyzję albo uchyla, albo 
zmienia w całości lub w części i orzeka co do istoty sprawy. Z przepisu 
tego wynika, że możliwe są rozstrzygnięcia trojakiego rodzaju: 1)sąd 
może oddalić odwołanie, jeżeli nie ma podstaw do jego uwzględnie-
nia; 2) sąd może zmienić decyzję w całości lub w części, 3) sąd jest 
uprawniony również do uchylenia decyzji w całości lub w części. Cha-
rakterystyczne dla postępowania odrębnego z zakresu regulacji ener-
getyki jest to, że wprawdzie Sąd Okręgowy – Sąd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów jest sądem pierwszej instancji, a odwołanie wszczyna 
jedynie postępowanie sądowe, to sposoby rozstrzygnięcia są charak-
terystyczne dla orzeczeń sądów drugiej instancji. SOKiK może więc 
wydać wyrok reformatoryjny albo kasacyjny w zależności od potrzeb. 
Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 7 października 1998 roku (sygn. 
akt I CKN 265/98) stwierdził, że postępowanie sądowe w sprawach  
z zakresu regulacji energetyki nie ogranicza się do kontroli zaskarżone-
go aktu administracyjnego, lecz zmierza także do merytorycznego roz-
poznania sprawy. W razie skutecznego cofnięcia odwołania od decyzji 
Prezesa URE, SOKiK postępowanie w sprawie umarza.

Podsumowanie

Na gruncie polskiego postępowania cywilnego można wyróżnić 
dwa tryby, czyli tryb procesowy oraz postępowanie nieprocesowe. 
Zgodnie z treścią art. 13 § 2 k.p.c. sąd rozpoznaje sprawy w proce-
sie, chyba że ustawa stanowi inaczej. W wypadkach przewidzianych  
w ustawie sąd rozpoznaje sprawy według przepisów o postępowa-
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zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb 
poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesne-
go pokolenia, jak i przyszłych pokoleń (art. 3 ust. 50 PrOchrŚrod). 
Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, iż ustawodawca podkreślił, 
że nie każde kształtowanie środowiska jest pożądane — jest nim 
tylko takie, które jest racjonalne. A zatem można domniemywać, że 
racjonalne kształtowanie środowiska dotyczy przestrzegania głów-
nych zasad formułujących politykę i prawo w zakresie ochrony śro-
dowiska, m.in. zasady: prewencji i przezorności, zrównoważonego 
rozwoju oraz powszechnego korzystania ze środowiska. Ważne jest 
także, aby pamiętać, że środowisko, a w szczególności jego zaso-
by, jest także przedmiotem gospodarki, z którego należy korzystać 
rozsądnie. 

Korzystanie ze środowiska

Ustawodawca w podstawowej regulacji prawnej dotyczącej 
ochrony środowiska jaką jest ustawa Prawo ochrony środowiska 
określił zakres powszechnego korzystania ze środowiska (rysunek 
1), które przysługuje każdemu w celu zaspokojenia potrzeb osobi-
stych oraz gospodarstwa domowego, w tym wypoczynku i upra-
wiania sportu (art. 4 ust. 1 PrOchrŚrod). W zakresie tym mieści się 
wprowadzanie (emisja1) do środowiska substancji lub energii pod 
warunkiem, że odbywa się bez użycia instalacji tj. stacjonarnych 
urządzeń lub ich zespołów. Mieści się w nim również korzystanie 
z wód w tym publicznych śródlądowych wód powierzchniowych, 
morskich wód wewnętrznych oraz z wód morza terytorialnego, do 
zaspokajania potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego lub 
rolnego, także do wypoczynku, uprawiania turystyki, sportów wod-

1 rozumie się przez to wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku 
działalności człowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi a) substancje, b) 
energie, takie jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne (art. 
3 ust. 4 PrOchrŚrod).

Wstęp

Codziennie korzystając z dóbr środowiska naturalnego, nie 
zastanawiamy się nad tym, czy robimy to zgodnie z prawem lub 
czy nie naruszamy ogólnie przyjętych zasad ochrony środowiska. 
Pobierając wodę, odprowadzając ścieki czy codziennie wytwarza-
jąc odpady (jak podaje GUS, w 2017 roku przeciętny mieszkaniec 
Polski rocznie wytwarza 283 kg odpadów komunalnych w gospo-
darstwach domowych) zużywamy zasoby środowiska, stając się 
jednocześnie podmiotem korzystającym ze środowiska. Jednak aby 
zasobów naturalnych nie zabrakło, albo abyśmy nie dopuścili do ich 
nadmiernej eksploatacji, nasze działania powinny być spójne z ideą 
zrównoważonego rozwoju, która jest jedną z najważniejszych za-
sad polityki ekologicznej, nie tylko na szczeblu krajowym, ale także 
międzynarodowym. Dokumentem definiującym, regulującym oraz 
promującym to pojęcie jest Agenda 21, który podpisany został przez 
wiele państw, w tym przez Polskę w 1992 roku na II Konferencji  
w Rio De Janeiro („Środowisko i Rozwój”) zorganizowanej z inicjaty-
wy Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) (Zalewska 2015). Za-
pisy tego dokumentu znalazły odzwierciedlenie w prawie krajowym. 
Wprowadzenie zasady zrównoważonego rozwoju na grunt prawo-
dawstwa krajowego nastąpiło poprzez treść przepisu art. 5 Konsty-
tucji RP („Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaru-
szalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka  
i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa na-
rodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą 
zrównoważonego rozwoju”). Natomiast uszczegółowienie i dopre-
cyzowanie definicji możemy znaleźć w Ustawie z dnia 27 kwietnia 
2001 roku Prawo ochrony środowiska (dalej: PrOchrŚrod), gdzie za 
zrównoważony rozwój uznaje się taki rozwój społeczno-gospodar-
czy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, 
gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodni-
czej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu 
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Nadzór nad korzystaniem ze środowiska
Supervision on the use of the environment

This article presents chosen issues related to the rational use of 
the environment in the sustainable development context. It is also 
an attempt to explain the term environment using entity and outline 
its basic obligations. The usage of the natural environment definition 
and its types are also presented. The article also discusses the issue 
of supervision over the use of the environment. The institutions with 
the controlling role are characterized by their main goals and tasks. 
The tools of their supervision are described. 

Keywords: entities using the environment, entrepreneur, using the 
environment, environmental protection authorities, supervising.  

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z racjonalnym 
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nych oraz amatorskiego połowu ryb, o ile odbywa się bez stosowa-
nia specjalnych urządzeń technicznych (art. 32 Prawo wodne, dalej: 
PrWod). Korzystanie ze środowiska wykraczające poza ramy korzy-
stania powszechnego może być, w drodze ustawy, obwarowane 
obowiązkiem uzyskania pozwolenia, ustalającego w szczególności 
zakres i warunki tego korzystania, wydanego przez właściwy organ 
ochrony środowiska (art. 4 ust. 2 PrOchrŚrod). Przykładami takich 
form korzystania ze środowiska, które są obwarowane niniejszym 
obowiązkiem są: pozwolenia na wytwarzanie odpadów; pozwo-
lenie na wprowadzanie gazów i pyłów do atmosfery; pozwolenie 
wodnoprawne; pozwolenie zintegrowane. Ustawodawca wpro-
wadził też pojęcie zwykłego korzystania ze środowiska, które co 
prawda wykracza poza ramy korzystania powszechnego (nie służy 
zaspokajaniu własnych potrzeb i potrzeb gospodarstwa domowe-
go lub emisja substancji i energii pochodzi z eksploatacji instalacji), 
ale nie skutkuje jeszcze obowiązkiem uzyskania pozwolenia (art. 
4 ust. 3 PrOchrŚrod). Zwykłe korzystanie z wód zostało natomiast 
przez ustawodawcę dookreślone ze wskazaniem na pobór wód 
podziemnych lub wód powierzchniowych w ilości średniorocznie 
nieprzekraczającej 5 m3 na dobę i/lub wprowadzanie ścieków do 
wód lub do ziemi w ilości nieprzekraczającej łącznie 5 m3 na dobę 
(art. 33 ust. 4 pkt. 1-2 PrWod). Dodatkowo ustawodawca wprowa-
dza pojęcie szczególnego korzystania z wód, którym jest korzystanie  
z wód wykraczające poza powszechne korzystanie z wód oraz zwykłe 
korzystanie z wód, obejmujące (art. 34. PrWod): 1/ odwadnianie 
gruntów i upraw; 2/ użytkowanie wód znajdujących się w stawach 
i rowach; 3/ wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących 
własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych zawierają-
cych substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego; 
4/ wykonywanie na nieruchomości o powierzchni powyżej 3 500 
m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z grun-
tem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji tereno-
wej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości  
z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w sys-
temy kanalizacji otwartej lub zamkniętej; 5/ rybackie korzystanie 
ze śródlądowych wód powierzchniowych; 6/ wykorzystywanie wód 
do celów żeglugi oraz spławu; 7/ przerzuty wód oraz sztuczne zasi-
lanie wód podziemnych; 8/ wydobywanie z wód powierzchniowych,  
w tym z morskich wód wewnętrznych wraz z wodami wewnętrznymi 
Zatoki Gdańskiej oraz wód morza terytorialnego, kamienia, żwiru, 
piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub 
brzegu; 9/ uprawianie na wodach sportu, turystyki lub rekreacji przy 
pomocy jednostek pływających wyposażonych w silnik spalinowy 
o mocy silnika powyżej 10 kW, z wyłączeniem dróg wodnych; 10/ 
chów ryb w sadzach; 11/ zapewnienie wody dla funkcjonowania 
urządzeń umożliwiających migrację ryb; 12/ nawadnianie gruntów 
lub upraw wodami w ilości większej niż średniorocznie 5 m3 na 
dobę; 13/ korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej; 
14/ rolnicze wykorzystanie ścieków, jeżeli ich łączna ilość jest więk-
sza niż 5 m3 na dobę; 15/ korzystanie z wód w sztucznych zbiorni-
kach wodnych usytuowanych na wodach płynących, przeznaczonych 
do chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych; 16/ 
organizacja wypoczynku lub sportów wodnych w ramach działalno-
ści gospodarczej. Mając zamiar szczególnie korzystać z wód należy 
liczyć się z koniecznością uzyskania niezbędnego pozwolenia wod-
noprawnego.

Rysunek 1. Schemat korzystania ze środowiska

Źródło: opracowanie własne.

Specyfika podmiotu korzystającego ze środowiska 

Zagadnienie definicji podmiotu korzystającego ze środowiska jest 
dość skomplikowane, szczególnie ze względu na fakt, iż taki podmiot 
podlega różnego rodzaju regulacjom i kontrolom, a jednocześnie każ-
dy z nas, codziennie korzysta ze środowiska. Obowiązki wynikające  
z korzystania ze środowiska przypisano konkretnym podmiotom, 
podlegającym działaniom kontrolnym wyspecjalizowanego orga-
nu ochrony środowiska, jakim jest Inspekcja Ochrony Środowiska. 
Ustawodawca w katalogu podmiotów korzystających ze środowiska 
ujął: przedsiębiorców, w tym również przedsiębiorców zagranicz-
nych, a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie,  
w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, 
warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego; jednostki organi-
zacyjne niebędące przedsiębiorcami; osoby fizyczne, które korzystają 
ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie to wymaga uzyskania 
pozwolenia (art. 3 pkt. 20 lit. a-c PrOchrŚrod). Przedsiębiorcę, także 
jako podmiot korzystający ze środowiska definiuje art. 4 ust. 1 i 2 
Ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (dalej: Pr-
Przed) zaliczając do takich podmiotów osoby fizyczne, osoby prawne 
lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym 
odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonujące działalność 
gospodarczą, w tym także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wyko-
nywanej przez nich działalności gospodarczej. Działalnością o takim 
charakterze jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywa-
na we własnym imieniu i w sposób ciągły (art. 3 PrPrzed), za wyjąt-
kiem działalności wykonywanej przez osobę fizyczną, której uzyskany 
przychód nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego 
wynagrodzenia za pracę i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie 
wykonywała działalności gospodarczej (art. 5 ust. 1 PrPrzed). Działal-
ność wytwórcza w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub 
hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa 
śródlądowego także mieści się w definicji ujętej w przepisie art. 3 pkt 
20 lit. a PrOchrŚrod, określającym podmioty korzystające ze środo-
wiska, co nie wyklucza, że tego rodzaju działalność może prowadzić 
osoba fizyczna, która podmiotem korzystającym ze środowiska staje 
się wtedy, kiedy korzystanie to wymaga uzyskania pozwolenia. Rol-
nicy ujęci w ewidencji producentów rolnych są zatem osobami ko-
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rzystającymi ze środowiska w rozumieniu przepisu art. 3 pkt 20 lit. a 
PrOchrŚrod jako osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnic-
twie. Natomiast samo ewidencyjne przeznaczenie gruntów na cele 
rolne lub opłacanie za dany grunt podatku rolnego nie implikuje, że 
każda prowadzona na danym gruncie działalność jest działalnością 
rolniczą. Oznacza to, że nie każda działalność prowadzona na terenie 
gospodarstwa jest wytwórczą działalnością rolniczą. Działalność rol-
nicza może być więc kwalifikowana jako działalność gospodarcza, 
a kryterium uznania jej za taką jest przede wszystkim jej zarobkowy 
charakter. To że ustawodawca w art. 6 ust. 1 pkt. 1 PrPrzed wyłączył 
stosowanie przepisów PrPrzed względem działalności wytwórczej  
w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, 
ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego nie 
oznacza, że nie może to być działalność gospodarcza. Rolnicy, o ile 
prowadzą działalność zarobkową prowadzą działalność gospodar-
czą, ale nie stosuje się do niej przepisów tej ustawy. Ustawodawca 
stwierdza, że działalność rolnicza jest działalnością gospodarczą,  
a następnie dokonuje wyłączenia stosowania jej przepisów. Gdyby 
działalność rolnicza nie mogła być działalnością gospodarczą, nie by-
łoby potrzeby takiego wyłączania. Potwierdza to także wyrok Sądu 
Administracyjnego w Białymstoku: „Na gruncie art. 431 ustawy z dnia 
23kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2018 
r. poz. 1025 ze zm.; dalej KC) rolnik indywidualny prowadzący we 
własnym imieniu działalność wytwórczą w zakresie upraw o wymie-
nionych cechach działalności gospodarczej, a więc także działający 
bez zamiaru osiągnięcia zysku, jest przedsiębiorcą. Do kategorii tej 
nie należą rolnicy nieuczestniczący w obrocie gospodarczym, którzy 
prowadzą gospodarstwo rolne zaspakajające jedynie potrzeby wła-
snej rodziny, wymaganie bowiem uczestnictwa w obrocie polega na 
realizowaniu swojej działalności przez odpłatne ekwiwalentne świad-
czenia wzajemne spełniane za pomocą wielorazowych czynności fak-
tycznych i prawnych np. umów kontraktacji lub sprzedaży produktów 
rolnych. Nie ma jednego wzorca określającego w sposób uniwersalny 
status rolnika jako przedsiębiorcy; zagadnienie to podlega indywidu-
alnemu rozstrzygnięciu przy uwzględnieniu konkretnych okoliczności 
danego przypadku, pośród których istotne są m.in. zakres prowadzo-
nej działalności rolniczej, jej model oraz stopień organizacyjny (Wyr. 
SA w Białymstoku – I Wydział Cywilny z 2 lutego 2018 roku, sygn. akt 
I ACa 731/17). 

Nadzór nad przestrzeganiem warunków korzystania 
ze środowiska 

Jeżeli wiadomo już kto i kiedy staje się podmiotem korzystającym 
ze środowiska, należy poruszyć kwestie jego odpowiedzialności za ra-
cjonalne i prawidłowe korzystanie z zasobów środowiska naturalnego. 
Wyspecjalizowanym organem powołanym do kontroli przestrzegania 
przepisów o ochronie środowiska oraz badania i oceny stanu środo-
wiska jest Inspekcja Ochrony Środowiska (art. 1 ustawy z dnia 20 
lipca 2001 roku o Inspekcji Ochrony Środowiska, dalej: IOŚU). Do jej 
zadań należy m.in. kontrola podmiotów korzystających ze środowi-
ska w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz 
decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska, w tym także 
przestrzegania zakresu, częstotliwości i sposobu prowadzenia pomia-
rów wielkości emisji i jej wpływu na stan środowiska (art. 2 ust. 1 
pkt 1 IOŚU). W zadaniach Inspekcji mieści się również podejmowa-

nie decyzji wstrzymujących działalność prowadzoną z naruszeniem 
wymagań związanych z ochroną środowiska lub naruszeniem wa-
runków korzystania ze środowiska (art. 2 ust. 1 pkt 3 IOŚU). Co do 
zasady organem właściwym do prowadzenia kontroli jest wojewódzki 
inspektor ochrony środowiska poprzez upoważnionych inspektorów 
korzystających z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym 
(rysunek 2). Najczęściej wykorzystywanym narzędziem Inspekcji są 
kontrole planowe i pozaplanowe, w tym interwencyjne. Należy jed-
nak pamiętać, że zakres zadań Inspekcji jest bardzo szeroki, wynika 
zarówno z IOŚU, jak również innych przepisów, dlatego ich omówienie  
w ograniczonej objętości tekstu jest wręcz niemożliwe. Mimo to war-
to jednak poruszyć kwestie uprawnień inspektorów ochrony środowi-
ska oraz możliwości i sposobu prowadzenia kontroli (narzędzi), gdyż 
to są zagadnienia najbardziej istotne z punktu widzenia podmiotów 
korzystających ze środowiska. 
Rysunek 2. Inspekcja Ochrony środowi
Rysunek 1. Schemat korzystania ze środowiskaa

Źródło: opracowanie własne.

Uprawnienia Inspektora

Opierając się na obowiązujących przepisach prawa wylistowa-
no podstawowe uprawnienia Inspektorów ochrony środowiska: 
1) wstęp przez całą dobę wraz z niezbędnym sprzętem: a) na te-
ren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona 
jest działalność gospodarcza; b) do środków transportu; c) na teren 
niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej; 2) prze-
prowadzanie niezbędnych pomiarów lub badań, w tym pobiera-
nia próbek lub wykonywania innych czynności kontrolnych, w tym  
z użyciem bezzałogowych statków powietrznych, w celu ustalenia 
na terenie kontrolowanej nieruchomości, w obiekcie lub jego części, 
w kontrolowanym środku transportu, stanu środowiska oraz oce-
ny tego stanu w świetle przepisów o ochronie środowiska, a także 
warunków wykonywania działalności wpływającej na środowisko 
indywidualnie określonych w decyzjach administracyjnych; 3) żą-
danie wstrzymania ruchu lub uruchomienia instalacji lub urzą-
dzeń, w tym środków transportu oraz powstrzymania się od wy-
konywania innych czynności w zakresie, w jakim jest to niezbędne 
dla przeprowadzenia badań, w tym pobrania próbek i wykonania 
pomiarów; 4) ocena sposobu eksploatacji instalacji lub urządzeń, 
w tym środków transportu; 5) ocena stosowanych technologii i roz-
wiązań technicznych; 6) żądanie pisemnych lub ustnych informa-
cji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym 
dla ustalenia stanu faktycznego przy jednoczesnym pouczeniu ich  
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częstotliwość ta nie może być mniejsza niż 3 lata (art. 5a ust. 4 IOŚU). 
Jeżeli kontrola instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego 
lub zakładu o zwiększonym ryzyku lub zakładu o dużym ryzyku wyka-
że istotne naruszenie wymogów określonych w tym pozwoleniu lub  
w zakresie przeciwdziałania poważnej awarii przemysłowej, w termi-
nie 6 miesięcy od dnia zakończenia tej kontroli przeprowadza się po-
nowną kontrolę, o której mowa w art. 55 ust. 7 PrPrzed. Do kontroli 
pozaplanowych zalicza się kontrole (art. 9 ust. 1b IOŚU): przeprowa-
dzane na wniosek organów administracji publicznej lub podmiotów, 
o ile przepisy szczególne przewidują możliwość występowania z takim 
wnioskiem; interwencyjne. Przez kontrole interwencyjne rozumie się 
kontrole przeprowadzane w związku z rozpatrywaniem skarg i inter-
wencji dotyczących zanieczyszczenia środowiska lub podejrzenia wy-
stąpienia takiego zanieczyszczenia, wystąpienia poważnych awarii lub 
w celu przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia. 
Kontrole pozaplanowe przeprowadza się w szczególności w celu jak 
najszybszego zbadania: skarg i wniosków o interwencję; wystąpienia 
poważnych awarii; stwierdzenia naruszeń wymogów określonych  
w pozwoleniach zintegrowanych; w stosownych przypadkach, przed 
udzieleniem lub zmianą pozwolenia zintegrowanego (art. 5a ust. 7 
IOŚU). Tu ważne jest, aby pamiętać, iż składając wniosek lub przy-
chodząc z prośbą o interwencję do Inspektora WIOŚ nie możemy 
pozostać anonimowi. 

Skutki ustaleń podczas kontroli 

Kontrole Inspektorów WIOŚ co do zasady są czasochłonne i bar-
dzo wnikliwe. Jednak pamiętajmy, że ich działania przede wszystkim 
służą środowisku oraz umożliwiają zrównoważony rozwój. A zatem 
każda wizyta Inspektora powinna kończyć się konkluzjami stwierdza-
jącymi prawidłowość działań podmiotu korzystającego ze środowiska 
lub dawać szereg wskazówek naprawczych, po wdrożeniu których je-
dynym wygranym będzie środowisko naturalne. Jednak nie należy za-
pominać, że głównym celem działań Inspektora jest kontrola. Dlatego 
też może on już w czasie kontroli wydać decyzję podlegającą natych-
miastowemu wykonaniu w przedmiocie wstrzymania: działalności  
w zakresie stwarzającym zagrożenie zdrowia lub życia ludzi albo zagro-
żenie zniszczenia środowiska; oddania do użytku obiektu budowlane-
go, zespołu obiektów lub instalacji niespełniających wymagań ochro-
ny środowiska. Jednak, zazwyczaj, wizyty Inspektora WIOŚ łączą się  
z wydaniem zarządzenia pokontrolnego (z obowiązkiem informacji 
o wyeliminowaniu naruszeń). Zarządzenie pokontrolne sporządza się 
w związku z nieprawidłowościami ujawnionymi w czasie kontroli. Jest 
ono aktem o charakterze władczym organu administracji publicznej 
nakładający na adresata określone obowiązki. Inspektor WIOŚ może 
także: wydać zalecenia pokontrolne; wydać decyzję administracyj-
ną; wszcząć egzekucję (w wypadku istotnego naruszenia przepisów 
PrOchrSrod lub stwierdzenie nieprawidłowości mogącej zagrażać ży-
ciu i zdrowiu ludności bądź środowisku) (art. 12 ust. 1 IOŚU). Podmiot 
korzystający ze środowiska zawsze ma jednak możliwość obrony. Na 
zarządzenie pokontrolne przysługuje skarga do sądu administracyj-
nego na podstawie art. 3 § 2 pkt 4 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 
roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w ter-
minie określonym w art. 53 § 2 tej ustawy. Zarządzenia nie wydaje 
się w trybie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego  
i nie jest ono decyzją administracyjną, a więc naruszenia kodeksu ad-

o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, o któ-
rej mowa w Kodeksie karnym; 7) żądanie okazania dokumentów, 
w tym dokumentów finansowych i udostępnienia wszelkich danych 
mających związek z problematyką kontroli; 8) ustalanie tożsamości 
osób oraz żądania okazania dokumentów niezbędnych do wymie-
rzenia grzywny w drodze mandatu karnego lub sporządzenia wnio-
sku o ukaranie; 9) ocena sposobu wykonywania pomiarów emisji, 
ilości pobranej wody oraz odprowadzanych ścieków przez jednost-
kę prowadzącą pomiary, w tym poprawności sposobu pobierania  
i analizy próbek; 10) określenie składu morfologicznego odpadów 
w oparciu o wiedzę ekspercką. Jeżeli przeprowadzenie niezbęd-
nych pomiarów, w tym pobieranie próbek lub wykonanie innych 
czynności kontrolnych, wymaga specjalistycznej wiedzy lub umie-
jętności, Główny Inspektor Ochrony Środowiska lub wojewódzki 
inspektor ochrony środowiska może upoważnić do udziału w kon-
troli osobę niebędącą inspektorem, posiadającą taką wiedzę lub 
takie umiejętności. Jak już wcześniej wspominano, zarówno zakres 
działań Inspekcji, jak i upoważnienia i możliwości Inspektorów są 
bardzo szerokie, na rysunku 3 przedstawiono główne uprawnienia 
Inspektora WIOŚ, które każdy podmiot korzystający ze środowiska  
(a głównie przedsiębiorca) znać powinien. 

Rysunek 3. Uprawnienia Inspektora WIOŚ

Źródło: opracowanie własne.

Narzędzia Inspekcji Ochrony Środowiska

Inspekcja Ochrony Środowiska przeprowadza kontrole plano-
we i pozaplanowe (art. 9 st. 1 IOŚU). Kontrole planowe planuje się, 
uwzględniając potrzebę zapewnienia systematycznej oceny zagrożeń 
życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, w szczególności wynikających  
z działalności podmiotów korzystających ze środowiska, i ustala się je  
w planach kontroli (art. 9 ust. 1a IOŚU). Kontrolami planowanymi 
objęte są zakłady, których oddziaływanie na środowisko może być 
źródłem szczególnych zagrożeń. Są to zakłady, w których eksploatu-
je się instalacje wymagające uzyskania pozwolenia zintegrowanego 
oraz zakłady zaliczane do grupy zakładów o zwiększonym lub dużym 
ryzyku (art. 5a ust. 2 IOŚU). W odniesieniu do instalacji wymagają-
cych uzyskania pozwolenia zintegrowanego stwarzających największe 
zagrożenie okres pomiędzy kontrolami nie może przekraczać roku. 
W przypadku instalacji objętych pozwoleniem zintegrowanym, ale 
stwarzających najmniejsze zagrożenie, lub prowadzonych przez orga-
nizację zarejestrowaną w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) 
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ministracyjnego nie mogą być podstawą zaskarżenia. W przypadku 
stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie wydawania przez orga-
ny ochrony środowiska decyzji ustalających warunki korzystania ze 
środowiska organ IOŚ kieruje wystąpienie, którego treścią może być  
w szczególności wniosek o stwierdzenie nieważności tej decyzji. Kon-
troli Inspektorów WIOŚ należy się poddać, ustalając termin i prze-
strzegając obowiązujących przepisów prawa. Jest to istotne, ponieważ 
sankcje za uniemożliwianie lub utrudnianie kontroli są bardzo dotkli-
we. A zatem kto: uniemożliwia organowi IOŚ przeprowadzanie kon-
troli albo utrudnia organowi IOŚ przeprowadzanie kontroli podlega 
karze pieniężnej w wysokości od 10 000 zł do 100 000 zł. Natomiast 
kto: w wyznaczonym terminie nie informuje organu IOŚ o zakresie 
wykonania zarządzeń pokontrolnych albo o przeprowadzeniu postę-
powania służbowego lub innego przewidzianego prawem postępowa-
nia przeciw osobom winnym dopuszczenia do uchybień; niezgodnie  
z prawdą informuje organ IOŚ o wykonaniu zarządzeń pokontrolnych 
lub przeprowadzeniu postępowania służbowego lub innego przewi-
dzianego prawem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności lub 
grzywny. Kary wymierza, w drodze decyzji, właściwy organ Inspekcji 
Ochrony Środowiska. 

Podsumowanie

Każdy z nas ma prawo do powszechnego korzystania ze środo-
wiska. Robiąc to, musimy mieć świadomość zmian, jakie wprowadza-
my oraz możliwości naprawy i przeciwdziałania ewentualnym zanie-
czyszczeniom. Musimy także wiedzieć, jak korzystać ze środowiska 
naturalnego w racjonalny sposób, zgodnie z zasadą zrównoważone-
go rozwoju. Jest to szczególnie istotne w odniesieniu do podmiotów 
korzystających ze środowiska, które czerpią z tego wymierny zysk, 
prowadząc różnego rodzaju działalność gospodarczą. Chociaż rabun-
kowa gospodarka, która nie zważała na potrzeby ochrony środowiska, 
odchodzi już do przeszłości (przynajmniej w krajach rozwiniętych), 
warto mieć świadomość, że nasze działania w kwestii gospodarki są 
uregulowane i kontrolowane. Ma to pomagać w procesie ciągłego 
doskonalenia i dążenia do gospodarki zrównoważonej. 
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Procedura udzielania zgód i pozwoleń wodnoprawnych

The procedure of granting water-law permits and water permits

Valid from 1 January 2018, the Act of 20 July 2017 – Wa-
ter Law. settled interpretation doubts regarding the issuing of 
consents and water law commitments and integrated permits. 
It also introduced a new legal institution as a water law agree-
ment. In the intention of the legislator, the water law agree-
ment is a collective concept covering various forms of admin-
istrative regulation of water use. However, the law - water law 
still contains errors requiring an urgent amendment, as they 
may prevent proper construction of the content of permits.

Keywords: water law, water law agreement, water law permits.

Obowiązująca od 1 stycznia 2018 roku Ustawa z dnia 20 lipca 
2017 roku – Prawo wodne rozstrzygnęła wątpliwości interpretacyjne 
w zakresie wydawania zgód i przyrzeczeń wodnoprawnych oraz po-
zwoleń zintegrowanych. Wprowadziła także nową instytucję prawną 
jaką jest zgoda wodnoprawna. W zamyśle ustawodawcy zgoda wod-
noprawna jest pewnym pojęciem zbiorczym, obejmującym różne for-
my administracyjnej reglamentacji korzystania z wód. Jednak nadal 
w ustawie Prawo wodne znaleźć można błędy wymagające pilnej no-
welizacji, gdyż mogą uniemożliwić prawidłowe konstruowanie treści 
pozwoleń.

Słowa kluczowe: prawo wodne, zgoda wodnoprawna, pozwolenia 
wodnoprawne. 

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy.
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Wstęp 

Chociaż z punktu widzenia chemicznego woda jest nieskompli-
kowanym związkiem dwóch cząsteczek wodoru i cząsteczki wody, 
to jednak woda jest przedmiotem regulacji stosunków prawnych  
z różnorakiego punktu widzenia. Ten związek chemiczny może być 
ujmowany jurydycznie ze względu na jej występowanie w przyro-
dzie jako element środowiska (Szwedko 2017; Radecki, Rotko 2016).  
W takim też znaczeniu woda jest przedmiotem regulacji Prawa wod-
nego z 2017 roku (dalej upw). Z drugiej jednak strony woda może 
być utożsamiana w kontekście podstawowego i niezbędnego do ży-
cia składnika. Powyższa kwestia natomiast unormowana jest ustawie 
z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbio-
rowym odprowadzaniu ścieków. W tym wypadku woda występuje 
w kontekście dostarczania jej ludności do spożycia (Wiśniewski 2001; 
Rozwadowska-Palarz 2002; Koryna 2003; Gałbuda 2003). Woda jako 
element przyrodniczy występuje także w Prawie ochrony środowiska. 
Woda może być także utożsamiana z dobrem publicznym (Kuśnierz-
-Chmiel, Kubas 2012). Ustawa Prawo wodne dotyczy wody, ale nie  
w każdym z zaprezentowanych wyżej ujęć. Można wskazać, że Prawo 
wodne obejmuje wodę z punktu widzenia geograficznego, z punktu 
widzenia ochrony środowiska i z punktu widzenia postrzegającego 
wodę jako dobro wspólne. Obowiązująca od 1 stycznia 2018 roku 
ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne rozstrzygnęła wątpli-
wości interpretacyjne w zakresie wydawania zgód i przyrzeczeń wod-
noprawnych oraz pozwoleń zintegrowanych. Głównym założeniem 
reformy gospodarki wodnej było osiągnięcie fundamentalnego celu 
jakim jest Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 23 października 2000 roku (tak zwanej Ramowej Dyrektywy 
Wodnej), czy też realizacji zlewniowej polityki gospodarowania wo-
dami przez wprowadzenie zarządzania na każdym poziomie: zlewni, 

regionu wodnego i dorzecza przez jeden podmiot. Nadto brak imple-
mentacji powyższych aktów prawa międzynarodowego stawiał pod 
znakiem zapytania unijne dofinansowanie projektów w gospodarce 
wodnej1. Nowe przepisy ustawy miały także zapewnić organizacjom 
pozarządowym udział w postępowaniach dotyczących wydania po-
zwolenia wodnoprawnego, zgodnie z ratyfikowaną przez Polskę Kon-
wencję z Aarhus2. 

Zgoda wodnoprawna 

W ustawie po raz pierwszy wprowadzono nową konstrukcję 
prawną, nazwaną „zgodą wodnoprawną”, regulowaną przede wszyst-
kim przepisami zawartymi w dziale IX, chociaż oczywiście nie tylko. 
Pojęcie to wcale nie oddaje istoty tego, co ono obejmuje. Nazwa jest 
bowiem myląca, gdyż sugeruje, że chodzi tu o instytucję prawa wod-
nego, która polega na tym, iż na jakieś działania związane z wodami 
jakiś podmiot udziela zgody. Ponadto pojęcie to nie było znane wcze-
śniej w polskim ustawodawstwie, chociaż nie wszystkie instytucje 
prawne nim objęte mają też taki charakter (Górki 2018). W zamyśle 
ustawodawcy zgoda wodnoprawna jest pewnym pojęciem zbiorczym, 
obejmującym różne formy administracyjnej reglamentacji korzystania 

1 Ustawa powinna również prawidłowo wypełnić obowiązek wykonania orze-
czeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej: wyroku z dnia 30 czerwca 
2016 roku w sprawie Komisja przeciwko Polsce, sygn. C-648/13, w którym 
TSUE orzekł, że Polska naruszyła swoje zobowiązania wynikające z Ramowej 
Dyrektywy Wodnej oraz wyroku z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie Ko-
misja przeciwko Polsce, sygn. C-356/13, w którym TSUE orzekł, że Polska na-
ruszyła swoje zobowiązania wynikające z dyrektywy azotanowej.
2 Przyjęta 20 lipca 2017 roku ustawa Prawo wodne jednak nie rozwiała tych 
obaw, a nadto naruszyła zapisy Konwencji z Aarhus. Konwencja o dostępie 
do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostę-
pie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzona  
w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 roku Dz.U. 2003 nr 78 poz. 706.
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niowych oraz po gruntach pokrytych wodami (art. 77 ust. 8 upw), 
niektórych robót lub czynności, które mogą wpływać na szczelność 
lub stabilność wałów przeciwpowodziowych (art. 176 ust. 4 upw) (Fi-
lipek, Kucharski, Michalski 2017).

Pozwolenie wodnoprawne jako jedna forma  
zgody wodnoprawnej 

Zgodnie z nową ustawą Prawo wodne, pozwolenie wodnopraw-
ne wymagane jest m.in. na usługi wodne, szczególne korzystanie  
z wód, czy też na wykonywanie urządzeń wodnych. Decyzje trzeba 
również uzyskać na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagro-
żenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziały-
wać na środowisko oraz nowych obiektów budowlanych. Uregulowa-
ne w ustawie zagadnienia dotyczące zgody wodnoprawnej zostały 
ściśle powiązane z problematyką procesowego prawa administracyj-
nego i nie uległy znaczącym zmianom w stosunku do wcześniejszych 
rozwiązań. Należy w pełni zaakceptować uregulowanie zagad-
nień stricte dotyczących postępowań administracyjnych w zakresie 
korzystania i ochrony wód w Prawie wodnym z 2017 roku, co jednak 
nie zmienia oceny, że związek z prawem procesowym jest tu niezwy-
kle ścisły. Tego typu rozwiązanie wpisuje się w dostrzeganą już w pi-
śmiennictwie tendencję legislacyjną, polegającą na dekompozycji 
postępowania administracyjnego przez wprowadzanie rozwiązań 
odrębnych (Adamiak 2010; Łaszczyca 2017). Tym samym przepisy 
ustawy dotyczące postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia 
wodnoprawnego jako przepisy szczególne względem kpa, mają przed 
nim pierwszeństwo, co oznacza, że w przypadku różnego uregulowa-
nia danej materii w tych ustawach zastosowanie będzie miał przepis 
zawarty w Prawie wodnym. Z drugiej strony jednak, w sprawach nie-
uregulowanych w ustawie Prawo wodne, które obejmują kwestie 
proceduralne, stosować będziemy właśnie przepisy kpa (Górski, Pcha-
łek, Radecki 2014). Nowość stanowi przepis wskazujący, kiedy w trak-
cie realizacji przedsięwzięcia (przed jakimi innymi decyzjami lub zgło-
szeniami) ma być wydane pozwolenie wodnoprawne lub dokonane 
zgłoszenie wodnoprawne. Nowy element stanowi też konieczność 
przeprowadzenia oceny wodnoprawnej, która będzie wymagana  
w przypadku planowanego podjęcia inwestycji lub działania mogące-
go wpłynąć na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o któ-
rych mowa w ustawie (Chochowski 2016). Rodzaje inwestycji i działań 
wymagających oceny wodnoprawnej ma określić, w drodze rozporzą-
dzenia, minister właściwy do spraw gospodarki wodnej. Procedura 
oceny przewiduje wydawanie stosownych deklaracji zgodności z ce-
lami środowiskowymi, na potrzeby sporządzania wniosków o współ-
finansowanie z budżetu Unii Europejskiej (Filipek, Kucharski, Michal-
ski 2017). Bardzo charakterystyczną cechą nowego Prawa wodnego 
jest także przekazanie kompetencji do wyrażania tych zgód, w tym 
poprzez wydanie decyzji, nie organom administracji publicznej, a or-
ganom jednostek organizacyjnych nowo powołanego tą ustawą pod-

stwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10% (tzw. woda dziesię-
cioletnia); obszary między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub 
naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano wał przeciwpowodzio-
wy, a także wyspy i przymuliska (powstałe w sposób naturalny na gruntach 
pokrytych wodami powierzchniowymi), stanowiące działki ewidencyjne; 
pas techniczny, rozumiany jako strefa wzajemnego bezpośredniego oddzia-
ływania morza i lądu, jest to obszar przeznaczony do utrzymania brzegu  
w stanie zgodnym z wymogami bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

z wód. Zgoda wodnoprawna może być udzielana bowiem przez: wy-
danie pozwolenia wodnoprawnego; przyjęcie zgłoszenia wodnopraw-
nego; ocenę wodnoprawną; wydanie decyzji zwalniającej z zakazu 
gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, 
innych substancji lub materiałów, które mogą zanieczyścić wody, pro-
wadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w szczególności 
ich składowania oraz lokalizowania nowych cmentarzy na obszarach 
szczególnego zagrożenia powodzią; wydanie na czas określony decyzji 
zwalniającej z zakazu poruszania się pojazdami w wodach powierzch-
niowych oraz po gruntach pokrytych wodami; wydanie decyzji zwal-
niającej z zakazu wykonywania robót na wale przeciwpowodziowym, 
uprawy gruntu, sadzenia drzew lub krzewów w odległości mniejszej 
niż 3 m od stopy wału oraz wykonywania obiektów budowlanych, 
kopania studni, sadzawek, dołów oraz rowów w odległości mniejszej 
niż 50 m od stopy wału. Dwie z tych form administracyjnej regulacji 
korzystania z wód mają charakter władczy – pozwolenie wodnopraw-
ne i wydanie decyzji, o której mowa w art. 77 ust. 3 i 8 oraz w art. 176 
ust. 4 upw. Natomiast przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego3 nie jest 
formą władczą, podobnie jak i wydanie oceny wodnoprawnej. Tym 
samym pod pojęciem zgody wodnoprawnej kryją się różnorodne za-
równo pod względem formy prawnej (w większości jednak decyzje 
administracyjne), charakteru prawnego (akty zakazujące, dozwalające 
bądź zobowiązujące), jak i celów ich podejmowania i związanej z tym 
treści rozstrzygnięć organów państwowych. Wymóg uzyskania zgody 
wodnoprawnej ma na celu ochronę wód przed nadmiernym ich zanie-
czyszczeniem. Ochrona wód polega na zapewnieniu jej jak najlepszej 
jakości, w tym utrzymywaniu ilości wody na poziomie zapewniającym 
ochronę równowagi biologicznej, a zwłaszcza poprzez utrzymywanie 
jakości wód powyżej albo co najmniej na poziomie wymaganym  
w przepisach oraz na doprowadzaniu jakości wód co najmniej do wy-
maganego przepisami poziomu, w przypadku gdy nie jest on osiągnię-
ty (Wąchalewski 1997). Wydanie oceny wodnoprawnej jako jednego  
z elementów zgody wodnoprawnej, jest nową konstrukcją wprowa-
dzoną w ustawie o prawie wodnym. Ta forma administracyjnej regu-
lacji korzystania z wód ma postać decyzji administracyjnej (chociaż  
w literaturze znajdziemy także odmienne stanowiska), pod względem 
merytorycznym zbliżona do decyzji o środowiskowych uwarunkowa-
niach z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko. O takim właśnie jej charakterze ma-
terialnym świadczy założenie z art. 428 – oceny wodnoprawnej nie 
sporządza się w odniesieniu do przedsięwzięć, w przypadku których 
wymagana jest właśnie decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych 
(Górski 2018). Forma zgody wodnoprawnej to przede wszystkim de-
cyzja administracyjna, w tym decyzja o udzieleniu pozwolenia wod-
noprawnego. Decyzja, rozumiana jako zgoda wodnoprawna, ma być 
również wydawana po spełnieniu warunków określonych w upw dla 
zwolnień z zakazów wynikających z uregulowań dla obszarów szcze-
gólnego zagrożenia powodzią4 – m.in. zakaz lokalizowania cmentarzy, 
gromadzenia odpadów i niektórych innych substancji i materiałów 
(art. 77 ust. 3 upw), poruszania się pojazdami w wodach powierzch-

3 Forma polegająca na obowiązku poinformowania organu o zamiarze pod-
jęcia danej działalności, przy czym organ może się temu sprzeciwić – brak 
sprzeciwu w określonym czasie oznacza tak zwaną zgodę dorozumianą.
4 PrWod definiuje obszar szczególnego zagrożenia powodzią i zalicza do nich: 
obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie 
i wynosi 1% (tzw. woda stuletnia); obszary, na których prawdopodobień-
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miotu w postaci Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Pol-
skie5, będącego państwową osobą prawną powołaną – najogólniej – 
do gospodarowania wodami. Natomiast organem właściwym  
w sprawie zgód wodnoprawnych jest minister właściwy do spraw go-
spodarki wodnej, jeżeli wnioskodawcą są Wody Polskie. Natomiast 
jeszcze do końca 2017 roku pozwolenia wodnoprawne wydawali,  
w zależności od kwalifikacji i rodzaju przedsięwzięć, marszałkowie 
województw oraz starostowie. Jeżeli wykonywanie urządzeń wodnych 
lub samo szczególne korzystanie z wód odbywa się na terenach za-
mkniętych, decyzje wydaje dyrektor RZGW6. Podkreślenia także wy-
maga, że wydane do 31 grudnia 2017 roku pozwolenia wodnoprawne 
nie stracą ważności – ustawodawca nie wprowadził obowiązku uzy-
skiwania nowych pozwoleń wodnoprawnych w miejsce pozwoleń 
wydanych na podstawie przepisów wcześniejszych. Pozwolenia wod-
noprawne wydane na gruncie dotychczas obowiązujących przepisów 
zachowają moc także po wejściu w życie upw z kilkoma wyjątkami. 
Pozwolenia wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód do celów 
rybackich, wydane na podstawie nieobowiązującej prawa wodnego, 
wygasną w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie upw (Filipek, Ku-
charski, Michalski 2017). Ponadto zakłady wprowadzające do urzą-
dzeń kanalizacyjnych ścieki zawierające pewne substancje szczególnie 
szkodliwe dla środowiska wodnego, będą miały obowiązek uzyskania 
nowych pozwoleń wodnoprawnych na rekultywację wód powierzch-
niowych lub podziemnych. Będą miały na to 3 lata od dnia wejścia  
w życie upw. W zakresie urządzeń wodnych organ właściwy do wyda-
nia pozwolenia wodnoprawnego będzie mógł w drodze decyzji nało-
żyć na zakład posiadający urządzenia wodne wykonane przed dniem 
wejścia w życie upw obowiązek dostosowania tych urządzeń do jej 
przepisów, ustalając rozmiar, sposób i termin wykonania obowiązku. 
Na przegląd takich urządzeń i wydanie decyzji dostosowującej organy 
będą miały również 3 lata od dnia wejścia w życie upw (Chochowski 
2016). W zapisach dotyczących udzielania pozwoleń wodnoprawnych 

5 Organem właściwym w rozumieniu Kodeksu postępowania administra-
cyjnego w sprawie zgód wodnoprawnych jest więc dyrektor regionalnego 
zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich w sprawach: pozwoleń wodno-
prawnych, jeżeli korzystanie z usług wodnych, wykonywanie urządzeń wod-
nych lub eksploatacja instalacji lub urządzeń wodnych są związane z przed-
sięwzięciami lub instalacjami, o których mowa w przepisach Prawa ochrony 
środowiska: na wykonanie budowli przeciwpowodziowych, na przerzuty 
wody i wykonanie niezbędnych do tego urządzeń wodnych, na wprowa-
dzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów, 
na działania związane z rekultywacją wód powierzchniowych lub wód pod-
ziemnych, na wydobywanie z wód powierzchniowych, w tym z morskich 
wód wewnętrznych wraz z wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej oraz 
wód morza terytorialnego, kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, 
a także na wycinanie roślin z wód lub brzegu, na wprowadzanie do urządzeń 
kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczegól-
nie szkodliwe dla środowiska, określone w przepisach wydanych na podsta-
wie art. 100 ust. 1, pochodzących z eksploatacji instalacji związanej z przed-
sięwzięciami, o których mowa w art. 378 ust. 2a p.o.ś.; jeżeli korzystanie 
z usług wodnych lub wykonywanie urządzeń wodnych odbywa się w cało-
ści lub w części na terenach zamkniętych w rozumieniu art. 3 pkt 40 p.o.ś. 
Nową i ważną regulacją jest zapis, że w kompetencji dyrektora regionalnego 
zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich znajdą się zaświadczenia i decyzje 
w toku nowej procedury wydania oceny wodnoprawnej.
6 Zgodnie z art. 528 ust. 6 upw organy, które po wejściu w życie upw utra-
ciły właściwość do wydawania pozwoleń wodnoprawnych, niezwłocznie 
przekażą sprawy wszczęte i niezakończone organom właściwym do wydania 
zgody wodnoprawnej. Zatem w przypadku postępowań o wydanie pozwo-
leń wodnoprawnych, wszczętych przed 1 stycznia 2018 roku, lecz niezakoń-
czonych przed tym dniem, organem właściwym do ich wydania będą Wody 
Polskie, a dotychczasowe organy muszą toczące się sprawy przekazać do 
Wód Polskich, które będą stosowały dotychczasowe przepisy.

upw nie wprowadza dużych modyfikacji – większość zmian ma na celu 
poprawę spójności i przejrzystości. Podobnie jak w upw przepisy art. 
389 i 390 upw zawierają katalog sytuacji, w których określony pod-
miot zobligowany jest do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. 
Jednocześnie ustawodawca posłużył się sformułowaniem „jeśli usta-
wa nie stanowi inaczej”, które dopuszcza możliwość szczególnego lub 
odmiennego uregulowania konieczności uzyskania pozwolenia w in-
nych, zazwyczaj doraźnych aktach prawnych. Ustawodawca dodał 
także w art. 396 upw zapis o konieczności uwzględnienia zapisów 
planów ochrony dla obszarów chronionych, w tym dla powierzchnio-
wych form ochrony przyrody (parki narodowe, parki krajobrazowe, 
obszary Natura 2000) przy udzielaniu pozwoleń wodnoprawnych 
(uzasadnienie). Pozwolenie wodnoprawne musi uwzględniać szereg 
norm o charakterze planistycznym i programowym, mającym różno-
rodny charakter prawny. Pozwolenie wodnoprawne nie może naru-
szać ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, 
z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w art. 66 upw; ustaleń 
planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronio-
nych; ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym; ustaleń 
planu przeciwdziałania skutkom suszy; ustaleń programu ochrony 
wód morskich; ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków 
komunalnych; ustaleń miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego, decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu loka-
lizacji inwestycji celu publicznego; wymagań ochrony zdrowia ludzi, 
środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru 
zabytków oraz wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów od-
rębnych. Natomiast w przypadku, gdy została wydana ocena wodno-
prawna, nie ocenia się zgodności pozwolenia wodnoprawnego z usta-
leniami planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza (Rako-
czy 2013; Wierzbowski, Rakoczy 2004; Kałużny 2016). Ciekawym 
rozwiązaniem jest także możliwość przeniesienia na następcę praw-
nego przedsiębiorstwa pozwolenia wodnego (art. 411, 411a i 412 
upw). Efektem tej zmiany jest wyeliminowanie wątpliwości interpre-
tacyjnych, związanych z ustaleniem sposobu postępowania przez or-
gany wydające pozwolenia wodnoprawne w przypadku przeniesienia 
pozwolenia wodnoprawnego na następcę prawnego podmiotu, który 
to pozwolenie wodnoprawne uzyskał. Ustawodawca wykluczył także 
możliwość wszczęcia i prowadzenia postępowania w sprawie udziele-
nia pozwolenia wodnoprawnego z urzędu. Do rozpoczęcia postępo-
wania wymagana jest inicjatywa uprawnionego podmiotu. Prze-
pis art. 61 § 2 k.p.a przewiduje możliwość wszczęcia postępowania  
z urzędu wówczas, gdy wymagany jest wniosek strony, jedynie ze 
względu na szczególnie ważny interes strony. Organ natomiast musi 
uzyskać na to zgodę strony w toku postępowania, a w przeciwnym 
wypadku – postępowanie umorzyć (Rakoczy 2018). Warto pamiętać, 
iż samo złożenie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego nie 
jest równoznaczne z wydaniem tegoż pozwolenia. Podkreśla to 
w swym wyroku z dnia 8 czerwca 2015 roku, WSA w Krakowie, II SA/
Kr 296/15 stwierdzając, że nie można odnaleźć w obowiązujących 
przepisach prawa żadnego uzasadnienia dla traktowania czynności 
złożenia wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego za równo-
znaczne z wydaniem tego pozwolenia, nawet biorąc pod uwagę fakt, 
że przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne musi świadczyć swo-
je usługi (m.in. dostawę wody) w sposób nieprzerwany (Lex LEX nr 
1749076). Procedurę uzyskania pozwolenia wodnoprawnego inicjuje 
złożenie wniosku do właściwego organu administracji publicznej przez 
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tej zmiany będzie zmniejszenie ryzyka gospodarczego, związanego  
z koniecznością odnawiania pozwolenia wodnoprawnego w przypad-
ku kapitałochłonnych inwestycji w urządzenia wodne (Rakoczy 2018). 
Ustawodawca zdecydował się także utrzymać w mocy „stare pozwo-
lenia”. Taką decyzję ustawodawcy należy ocenić pozytywnie. Warto 
przy tym dodać, że dodatkowym ułatwieniem dla podmiotów obo-
wiązanych do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego są przepisy 
umożliwiające przedłużenie ważności pozwolenia wodnoprawnego. 
Prawo wodne określa też wysokość opłat za udzielenie zgód wodno-
prawnych. Za przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego opłata wyniesie 
87 zł, a za wydanie pozwolenia wodnoprawnego 217 zł. Jeżeli w jed-
nej decyzji wydano co najmniej dwa pozwolenia wodnoprawne, któ-
re nie są tożsame rodzajowo, wskazaną opłatę mnoży się przez liczbę 
tych pozwoleń wodnoprawnych, przy czym maksymalna wysokość 
opłaty nie może przekroczyć 4 340 zł. Opłata za wydanie oceny wod-
noprawnej wynosi 868 zł. Opłaty te będą stanowiły przychód Wód 
Polskich. Każdego roku stawki te ulegają zmianie w stopniu odpowia-
dającym średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług kon-
sumpcyjnych ogółem za rok poprzedni. Minister Środowiska nie póź-
niej niż do 31 października ogłasza w Monitorze Polskim wysokość 
stawek tych opłat.

Podsumowanie 

Dokonane w nowej ustawie Prawo wodne z 2017 roku licznych 
zmian wpłynęło nie tylko na uporządkowanie konstrukcji zgód admi-
nistracyjnych na korzystanie z wód, ale również wprowadzono nową 
konstrukcję prawną, jaką jest zgoda wodnoprawna. Instytucja ta nie-
wątpliwie spełnia rolę porządkującą w ustawie. Jednak nadal w usta-
wie znaleźć można błędy wymagające pilnej nowelizacji, gdyż mogą 
uniemożliwić prawidłowe konstruowanie treści pozwoleń. Przykłado-
wo, konstrukcja prawna art. 400 upw budzi wątpliwości, uzasadnione 
byłoby dodanie w ust. 1a zdania drugiego „W takim przypadku ust. 1 
nie stosuje się”. Bez tego zastrzeżenia, pomiędzy ust. 1 i 1a zachodzić 
będzie sprzeczność, która będzie musiała być usuwana przez pod-
mioty stosujące prawo poprzez ocenę stosunku tych norm jako lex 
generalis i lex specialis. 
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ukazała wiele istotnych niejasności i luk w normach prawnych, któ-
re zostały wcześniej ustanowione w celu zarządzania bezpiecznym 
i pokojowym wykorzystaniem energii atomowej. Awaria czarno-
bylska miała wielki wpływ na ewolucję prawa międzynarodowego 
dotyczącego notyfikacji o negatywnych zdarzeniach związanych  
z energią atomową oraz udzielania pomocy państwu, na terytorium 
którego nastąpił wypadek. Wszakże zanieczyszczenia spowodowały 
szkodę nie tylko na terytorium ZSRR, ale również w wielu innych 
państwach. Specyfika tego rodzaju zanieczyszczeń nie ogranicza się 
do ściśle określonego obszaru. W wyniku procesów naturalnych pro-
mieniowanie rozprzestrzenia się w sposób niekontrolowany. Stąd 
też istnieje duże prawdopodobieństwo, że skutki takiego wypadku 
oddziaływać będą na inne państwa. Duża część wypadków jądro-
wych ma charakter transgraniczny – promieniowanie przekracza 
granice państw. Szacuje się, że katastrofa czarnobylska spowodowa-
ła uwolnienie do atmosfery dużych ilości substancji radioaktywnych, 
które swoim zasięgiem objęły praktycznie całą półkulę północną 
(Schwartz 2006). Od czasu awarii w Czarnobylu Międzynarodowa 
Agencja Energii Atomowej przyjęła wiele instrumentów prawnych 

Wstęp

Awaria z dnia 26 kwietnia 1986 roku, która miała miejsce w blo-
ku nr 4 Czarnobylskiej Elektrowni Atomowej (ukr. Чорнобильська 
атомна електростанція, Czornobylśka atomna ełektrostancija)  
w byłej Ukraińskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej, w pobliżu 
obecnych granic Białorusi, została zaklasyfikowana jako „najbardziej 
niszczący wypadek w historii energetyki jądrowej” (Rautenbach, 
Tonhauser, Wetherall 2006: 7). Wciąż trwa ocenianie skutków zdro-
wotnych, środowiskowych i społeczno-ekonomicznych awarii w celu 
udzielenia definitywnych i autorytatywnych odpowiedzi. Szacuje się, 
że katastrofa w różnym stopniu dotknęła ponad 300 000 osób (Trigt 
2016). Nie ulega wątpliwości, że awaria reaktora jądrowego wywar-
ła ogromny wpływ na globalną społeczność. Przede wszystkim zmie-
niła stosunek państw do bezpieczeństwa atomowego. Po wypadku 
opracowano nowe standardy i strategie mające na celu: poprawę 
bezpieczeństwa atomowego oraz radiacyjnego, prawidłowe reago-
wanie w sytuacjach kryzysowych i łagodzenie skutków przyszłych 
katastrof. Ponadto na gruncie prawa międzynarodowego awaria 
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Prawnomiędzynarodowe znaczenie katastrofy  
elektrowni atomowej w Czarnobylu

Legal and international significance of the Chernobyl 
nuclear power plant disaster

On April 26, 1986, the nuclear reactor broke down at the Cher-
nobyl Nuclear Power Plant in the territory of present-day Ukraine and 
Belarus (formerly the USSR). A fire in block 4 of the nuclear power plant 
has released vast quantities of radioactive material into the air. It was 
the worst nuclear disaster in the history of humankind, even worse 
than the tragic events at the Fukushima nuclear power plant that took 
place in 2011. This event has caused severe negative environmental, 
health and socio-economic effects. As for international practice, the 
international community reacted quickly to the catastrophe. From 
a legal point of view, the Chernobyl tragedy has helped: strengthen 
and expand international cooperation in the event of nuclear acci-
dents, ensure the adoption of international conventions in areas that 
were previously subject to soft law standards and unify international 
agreements on civil liability for nuclear damage. New instruments 
adopted following the Chernobyl accident, as well as amendments 
to existing conventions, strengthened and expanded the framework 
for international cooperation in the atomic field, improved the po-
sition of potential victims of nuclear accidents and increased the 
security, physical protection of nuclear materials and installations. 

Keywords: Chernobyl, Pripyat, nuclear energy, atomic law, interna-
tional law, environment.

26 kwietnia 1986 roku miała miejsce awaria reaktora jądrowe-
go w elektrowni atomowej w Czarnobylu na terytorium dzisiejszej 
Ukrainy i Białorusi (dawniej ZSRR). Pożar w bloku nr 4 elektrowni 
atomowej wypuścił do powietrza ogromne ilości materiału radioak-
tywnego. Była to najgorsza katastrofa nuklearna w dziejach histo-
rii ludzkości, gorsza nawet od tragicznych wydarzeń w elektrowni 
atomowej w Fukushimie, mających miejsce w 2011 roku. Zdarzenie 
to wywołało poważne negatywne skutki środowiskowe, zdrowotne 
i społeczno-gospodarcze. Społeczność międzynarodowa na awarię 
zareagowała szybko, jak na praktykę międzynarodową. Z prawnego 
punktu widzenia tragedia w Czarnobylu pomogła: wzmocnić i roz-
szerzyć międzynarodową współpracę w przypadku awarii jądrowych, 
zapewnić przyjęcie międzynarodowych konwencji w dziedzinach, 
które wcześniej podlegały normom soft law oraz uskutecznić mię-
dzynarodowe konwencje w sprawie odpowiedzialności cywilnej za 
szkody jądrowe. Nowe instrumenty przyjęte w następstwie wypadku 
w Czarnobylu, a także poprawki do istniejących konwencji, wzmoc-
niły i rozszerzyły ramy współpracy międzynarodowej w dziedzinie 
jądrowej, poprawiły pozycję potencjalnych ofiar wypadków jądro-
wych oraz zwiększyły bezpieczeństwo, fizyczną ochronę materiałów 
i instalacji jądrowych.

Słowa kluczowe: Czarnobyl, Prypeć, energia jądrowa, prawo atomo-
we, prawo międzynarodowe, środowisko.
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związanych z bezpieczeństwem, które mają na celu zwiększenie bez-
pieczeństwa jądrowego na poziomie globalnym i krajowym. Celem 
publikacji jest dokonanie analizy wpływu katastrofy w Czarnobylu na 
obecne regulacje związane z bezpieczeństwem jądrowym.

Geneza zmian

Z korzystaniem z energii jądrowej związane jest znaczne ryzy-
ko, o czym przekonał się ZSRR. W sobotę 26 kwietnia 1986 roku, 
o godzinie 1:23 miał miejsce wypadek jądrowy, który uświado-
mił społeczności międzynarodowej, jakie konsekwencje wiążą się  
z awarią reaktora. Była to największa katastrofa w historii energe-
tyki jądrowej i jedna z największych katastrof przemysłowych XX 
wieku. Została zakwalifikowana w Międzynarodowej skali zdarzeń 
jądrowych i radiologicznych (ang. International Nuclear and Radio-
logical Event Scale), stworzonej wspólnie przez Międzynarodową 
Agencję Energii Atomowej oraz Agencję Energii Jądrowej OECD jako 
„wielka awaria”. Oprócz katastrofy czarnobylskiej taką ocenę do-
stała tylko awaria elektrowni jądrowej Fukushima I po trzęsieniu 
ziemi u wybrzeży Honsiu (Japonia), mająca miejsce w 2011 roku 
(Srinivasan, Rethinaraj 2013). Zdarzenie to miało decydujący wpływ 
na rozwój międzynarodowego prawa atomowego w ciągu następ-
nych lat. Przed katastrofą nuklearną w Czarnobylu prawo atomowe 
składało się głównie z międzynarodowych zaleceń technicznych, 
które nie obowiązywały, o ile nie zostały włączone do prawa krajo-
wego lub umów dwustronnych czy wielostronnych (Guttry 2012). 
Zaś od czasu awarii w Czarnobylu ramy prawne dotyczące energii 
atomowej oraz bezpieczeństwa jądrowego znacznie się zmieniły. 
W następstwie awarii w Czarnobylu jednym z wniosków, skierowa-
nych do Dyrektora Generalnego Międzynarodowej Agencji Energii 
Atomowej przez Radę Gubernatorów na specjalnej sesji w dniu 21 
maja 1986 roku, było zwołanie rządowych grup ekspertów w celu 
sporządzenia, w trybie pilnym, dwóch umów międzynarodowych, 
które uwzględniałyby wytyczne Agencji określone odpowiednio  
w dokumentach INFCIRC/321 i INFCIRC/310. Jedna umowa dotyczy-
łaby wczesnego powiadamiania i dostarczania wyczerpujących infor-
macji na temat awarii jądrowych o potencjalnych skutkach transgra-
nicznych, a druga regulowałaby koordynację działań pomocowych 
w sytuacjach kryzysowych. W tym celu zwołane zostało zebranie 
ekspertów rządowych, w którym uczestniczyć mogły wszystkie pań-
stwa członkowskie. Trwało ono od 21 lipca do 8 sierpnia 1986 roku. 
Co ważne, na zebranie zaproszonych zostało wielu przedstawicieli 
organizacji międzynarodowych i regionalnych (Adede 1987). Spo-
tkanie, w którym wzięli udział eksperci z 62 państw członkowskich 
i przedstawiciele 10 organizacji międzynarodowych, zakończyło się 
przyjęciem w drodze konsensusu tekstów dwóch umów międzyna-
rodowych: Konwencji o pomocy w przypadku awarii jądrowej lub 
zagrożenia radiologicznego (Dz.U. 1988 nr 31 poz. 218) oraz Kon-
wencji o wczesnym powiadamianiu o awarii jądrowej (Dz.U. 1988 
nr 31 poz. 216). Obie konwencje, które następnie zatwierdziła Rada 
Gubernatorów, zostały przyjęte na pierwszej specjalnej sesji Konfe-
rencji Generalnej Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, która 
odbyła się w dniach 24-26 września 1986 roku (Adede, Emmerson 
1988).

Przedkładanie informacji

Wydawać mogłoby się, że w związku z zaistnieniem awarii 
reaktora elektrowni atomowej, w szczególności, gdy promienio-
wanie wykracza poza granice państwa, istnieje wymóg notyfikacji 
określonych informacji państwom oraz organizacjom międzyna-
rodowym. W przypadku awarii reaktora jądrowego w Czarnobyl-
skiej Elektrowni Atomowej, ZSRR nie przekazał natychmiastowo 
informacji innym państwom, które mogły potencjalnie zostać na-
rażone na promieniowanie (Oxhorn 1992). Powstała chmura ra-
dioaktywna pierwotnie rozprzestrzeniła się na Norwegię, Finlandię 
i Szwecję, aby później w wyniku zmiennych wiatrów przesunąć się 
w centrum Europy. Wśród państw, które bezpośrednio zostały do-
tknięte radioaktywnymi substancjami uwolnionymi przez wypadek  
w Czarnobylu były: Holandia, Finlandia, Włochy, Niemcy, Norwegia, 
Szwecja, Szwajcaria, Polska i Węgry. Szacuje się, że ilość promie-
niowania wykrytego w Szwecji była piętnastokrotnie większa od 
normalnej, cztery razy większa w Szwajcarii i dwa razy większa we 
Włoszech (Abramson 1986). Jako pierwsze podwyższone promienio-
wanie w atmosferze wykryły monitory promieniowania elektrow-
ni atomowej Forsmark w Szwecji, oddalonej ponad 1 000 km od 
miejsca awarii. Dopiero siedemdziesiąt dwie godziny po wypadku 
sowiecki przedstawiciel Międzynarodowej Agencji Energii Atomo-
wej poinformował dyrektora generalnego agencji, Hansa Blixa, że 
w Czarnobylskiej Elektrowni Atomowej miał miejsce wypadek 26 
kwietnia o godzinie 1:23. Lakoniczne oświadczenie Rady Ministrów 
brzmiało następująco: „W elektrowni atomowej w Czarnobylu do-
szło do wypadku, ponieważ jeden z reaktorów został uszkodzony. 
Podjęte zostały środki w celu wyeliminowania skutków wypadku. 
Osobom poszkodowanym została udzielona pomoc. Utworzono 
specjalną komisję rządową” (Schmemann 1996). Jednakże dopiero 
10 maja 1986 roku władze ZSRR powiadomiły świat o skali kata-
strofy. ZSRR nie publikował również żadnych informacji dotyczących 
awarii i promieniowania w swoim państwie. Ludność zamieszku-
jąca skażone obszary narażona została tym samym na ekspozycje 
na nadmierne dawki promieniowania jonizującego, co skutkowało 
występowaniem choroby popromiennej, a czasami nawet kończyło 
się śmiercią (Oxhorn 1992). Kongresmen George Gekas stwierdził 
wręcz, że władze radzieckie popełniły międzynarodową zbrodnię nie 
zgłaszając tragedii (https://www.gpo.gov/ 2018). Zaś Senat Stanów 
Zjednoczonych wezwał zarówno do przeprowadzenia dokładnego 
dochodzenia przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej, jak 
i wprowadzenia międzynarodowego wymogu, aby każde państwo 
po wypadku jądrowym natychmiast powiadamiało wszystkie sąsia-
dujące kraje (https://www.gpo.gov/ 2018). Zauważyć jednak trzeba, 
że żadna konwencja międzynarodowa do czasu awarii czarnobylskiej 
nie zawierała regulacji związanych z obowiązkiem szybkiego powia-
domienia o jakichkolwiek wypadkach jądrowych. Nie mniej jednak 
zawartych zostało wiele bilateralnych oraz wielostronnych umów 
międzynarodowych między poszczególnymi państwami, w których 
wprowadzone zostały normy dotyczące wzajemnego informowania 
o wszelkich poważnych incydentach w obiektach jądrowych. Przy-
kładowo Francja podpisała ze Szwajcarią i Republiką Federalną Nie-
miec odpowiednio w 1979 i 1981 roku umowy międzynarodowe do-
tyczące obowiązku dostarczania informacji o wszelkich zdarzeniach, 
które mogą mieć transgraniczne skutki radiologiczne, z wyjątkiem 
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informacji podlegających tajemnicy z przyczyn wojskowych (Collins, 
Emmerson, Phuong 1986). Taka praktyka, w opinii Sharon McBrayer, 
dowodziła ogólnej akceptacji takich działań jako zwyczajowej normy 
prawnej (McBrayer 1987). Taki zwyczaj ustanawia regułę prawną 
wiążącą wszystkie państwa na arenie międzynarodowej za wyjąt-
kiem tych, które otwarcie się temu sprzeciwiają podczas jego kształ-
towania się (Baxter 1970). Trudno jest zatem stwierdzić, jak długo 
radzieckie władze ukrywałyby przed światem zdarzenie, gdyby nie 
szwedzkie alarmy radiologiczne. Wobec tego niezbędne stało się 
wprowadzenie systemu, za pomocą którego państwa przekazywa-
łyby informacje o wszelkich awariach elektrowni atomowych, które 
miały miejsce na ich terytorium. Stąd też, aby uniknąć w przyszło-
ści bierności państw, jak to miało miejsce w katastrofie czarnobyl-
skiej ze strony ZSRR, w trybie pilnym społeczność międzynarodowa  
w ramach Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej przyjęła 26 
września 1986 roku w Wiedniu Konwencję o wczesnym powiada-
mianiu o awarii jądrowej (Dz.U. 1988 nr 31 poz. 216). Weszła ona  
w życie 27 października 1986 roku. Przyjęcie Konwencji miało na celu 
wypracowanie porozumienia między państwami, w ramach którego 
nałożony zostałby obowiązek informacyjny pozwalający minimali-
zować ewentualne skutki awarii w razie ich wystąpienia. Zgodnie  
z art. 1 Konwencję stosuje się w przypadku wystąpienia jakiejkol-
wiek awarii związanej z: reaktorem jądrowym, obiektem związanym 
z jądrowym cyklem paliwowym, obiektem służącym postępowaniu 
z odpadami radioaktywnym, transportem oraz przechowywaniem 
paliwa jądrowego lub odpadów radioaktywnych, jak również wy-
twarzaniem, wykorzystywaniem, przechowywaniem i transportem 
radioizotopów wykorzystywanych w rolnictwie, przemyśle, medy-
cynie oraz w pokrewnych celach naukowych i badawczych oraz wy-
korzystaniem radioizotopów do wytwarzania energii w pojazdach 
kosmicznych. Co więcej: aby obowiązek notyfikacji zaistniał, obiekty 
lub prowadzona działalność muszą znajdować się pod jurysdykcją 
lub kontrolą Państwa-Strony Konwencji, a w wyniku awarii nastą-
pił lub może nastąpić wyciek materiałów radioaktywnych mogący  
z punktu widzenia bezpieczeństwa radiologicznego stanowić istotne 
zagrożenie dla innego państw, a zatem awaria potencjalnie musi 
mieć charakter transgraniczny. Aczkolwiek zakres stosowania Kon-
wencji jest jednak ograniczony, ponieważ powiadomienie o wypad-
kach wynikających z użycia lub testowania broni jądrowej nie jest 
obowiązkowe (McBrayer 1987). W takich okolicznościach będzie 
miał zastosowanie art. 3, w którym stwierdzone zostało, że w celu 
zminimalizowania skutków radiologicznych Państwa-Strony Kon-
wencji mogą informować na zasadach dobrowolności. W przypadku 
awarii Państwo-Strona Konwencji niezwłocznie powiadamia, bez-
pośrednio lub za pośrednictwem Międzynarodowej Agencji Energii 
Atomowej państwa, których dotyczy lub może dotyczyć awaria oraz 
Agencję o awarii jądrowej, charakterze awarii, czasie jej wystąpienia 
oraz, w stosownych przypadkach, jej dokładnej lokalizacji. Ponadto 
niezwłocznie dostarcza państwom oraz Agencji dostępne informacje 
dotyczące zminimalizowania skutków radiologicznych (art. 2 Kon-
wencji). Podczas gdy Konwencja wyraźnie określa, jakie informacje 
musi dostarczyć państwo, nie wskazuje dokładnie, jak szybko pań-
stwa muszą dostarczać takie informacje. Pod tym względem Kon-
wencja nie zmienia ani nie ulepsza obowiązującego prawa. Autorzy 
powinni zastrzec, że państwa mają obowiązek zawiadomić o awarii 
jądrowej nie później niż w ciągu pewnej liczby godzin po wypadku. 

Taki przepis zapewniłby bardziej jednolite i sprawiedliwe stosowanie 
Konwencji. Konwencja budzi także wątpliwości co do efektywności 
jej stosowania, gdyż zezwala każdemu państwu na ustalenie, kto 
zostanie powiadomiony – każde państwo samo decyduje, które 
państwa są lub mogą być dotknięte skutkami wypadku (McBrayer 
1987). Mimo przyjęcia Konwencji wiele państw zabezpieczyło się  
w ten sposób, że podpisało umowy międzynarodowe dwustronne  
z państwami, które mają dużo szerszy zakres stosowania (Shaw 
2011). 

Problematyka udzielania pomocy

Pierwszą umową międzynarodową, w której przewidziane zo-
stały regulacje dotyczące udzielania pomocy w razie awarii jądro-
wych, była Nordycka umowa o pomocy nadzwyczajnej w związku 
z wypadkami radiacyjnymi z 17 października 1963 roku (The Nor-
dic Mutual Emergency Assistance Agreement in Connection with 
Radiation Accidents 2018). W umowie zawarte zostały kwestie 
związane z udzielaniem pomocy ze strony innych państw oraz Mię-
dzynarodowej Agencji Energii Atomowej (finansowanie, ponosze-
nie odpowiedzialności, przywileje czy immunitety). W 1977 roku 
Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej zawarła z Biurem 
Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy w razie Katastrof (ang. 
United Nations Disaster Relief Organization) umowę w przedmiocie 
ścisłej koordynacji działań w zakresie udzielania pomocy w związku 
z wypadkami jądrowymi (Shaw 2011). Na początku lat 80. pomiędzy 
sąsiadującymi państwami podpisanych zostało wiele dwustronnych 
umów, w których przewidziano wzajemną pomoc w przypadku awa-
rii jądrowej lub zagrożenia radiologicznego o potencjalnie transgra-
nicznym skutku. W tym kontekście warto zauważyć, że praktycznie 
wszystkie takie porozumienia dotyczyły sytuacji kryzysowych, wyni-
kających z pokojowych działań nuklearnych. W 1984 roku w ramach 
porozumienia pomiędzy Agencją a Biurem Narodów Zjednoczonych 
do spraw Pomocy w razie Katastrof opracowano i przyjęto wiele 
wytycznych, dotyczących przede wszystkim odpowiedzialności, 
kosztów, przywilejów oraz immunitetów. Wprowadzały one również 
mechanizmy współpracy między państwami (Shaw 2011). Katastrofa 
czarnobylska miała także bezpośredni wpływ na przyjęcie 26 wrze-
śnia 1986 roku w Wiedniu Konwencji o pomocy w przypadku awarii 
jądrowej lub zagrożenia radiologicznego (Dz.U. 1988 nr 31 poz. 218). 
Weszła ona w życie 26 lutego 1987 roku. Celem Konwencji było 
ustanowienie ram międzynarodowych, umożliwiających szybkie 
zapewnienie pomocy w przypadku awarii jądrowej lub zagrożenia 
radiologicznego. Zgodnie z ogólnymi postanowieniami Konwencji 
(art. 1) Państwa-Strony Konwencji są zobowiązane do współpracy 
między sobą oraz z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej  
w celu ułatwienia szybkiej pomocy w razie awarii jądrowej lub 
zagrożenia radiologicznego, aby zminimalizować ich skutki oraz 
chronić życie, mienie oraz środowisko przed skutkami uwolnienia 
się materiałów radioaktywnych. W przeciwieństwie do Konwencji  
o wczesnym powiadamianiu o awarii jądrowej nie zostały wskazane 
ściśle określone sytuacje, w których uruchamiane byłyby zawarte  
w niej instrumenty. Poza tym państwo może wnioskować o pomoc 
niezależnie od tego, czy określona awaria lub zagrożenie radiolo-
giczne miało miejsce na jego terytorium lub obszarze podlegającym 
jego jurysdykcji lub kontroli (Shaw 2011). W każdym przypadku pań-
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stwo może zwrócić się do innego państwa o pomoc w sposób bez-
pośredni lub za pośrednictwem Agencji. Warto zauważyć, że wnioski 
mogą obejmować pomoc związaną z leczeniem lub tymczasowym 
przeniesieniem na terytorium innego Państwa-Strony Konwencji 
osób zagrożonych awarią (Adede, Emmerson 1988). Państwo wnio-
skujące o pomoc określa zakres i rodzaj wymaganej pomocy oraz, 
jeśli to możliwe, przekazuje stronie udzielającej pomocy informa-
cje niezbędne tej stronie do ustalenia zakresu, w jakim będzie ona  
w stanie odpowiedzieć na wniosek. W sytuacji, gdy państwo wnio-
skujące nie jest w stanie określić zakresu i rodzaju wymaganej 
pomocy, państwo wnioskujące oraz strona udzielająca pomocy 
decydują o zakresie i rodzaju wymaganej pomocy w drodze konsul-
tacji (art. 2). Każde państwo będące stroną Konwencji otrzymując 
wniosek o pomoc musi bezzwłocznie podjąć decyzję i powiadomić 
państwo wnioskujące, bezpośrednio lub za pośrednictwem Agencji,  
w jakim zakresie i na jakich warunkach można udzielić takiej pomo-
cy. Z kolei Państwo wnioskujące odpowiedzialne jest za całościowe 
kierowanie, kontrolę, koordynację i nadzór nad pomocą. W przypad-
kach świadczenia pomocy z udziałem personelu strona udzielająca 
pomocy w porozumieniu z państwem wnioskującym mianuje osobę 
odpowiedzialną, która zachowa bezpośredni nadzór operacyjny nad 
zapewnianym przez tę stronę personelem oraz sprzętem. Jednakże 
nie ma to wpływu na własność dostarczonego sprzętu lub materia-
łów i należy zapewnić ich zwrot do państwa udzielającego pomocy 
(art. 3). Ponadto na żądanie państwa udzielającego pomocy, pań-
stwo wnioskujące musi zorganizować odkażanie każdego możliwego 
do odzyskania sprzętu przed jego zwrotem. Państwo wnioskujące 
musi również przyznać personelowi przysłanemu przez stronę udzie-
lającą pomocy niezbędnych przywilejów oraz udogodnień na potrze-
by pełnienia funkcji pomocniczych. Zapewnia także immunitety per-
sonelowi strony udzielającej pomocy lub personelowi działającemu 
w jej imieniu, który został w należytym trybie zgłoszony do państwa 
wnioskującego oraz zatwierdzony przez to państwo: a) immunitet 
chroniący przed aresztowaniem, zatrzymaniem i postępowaniem 
sądowym, w tym w sprawach karnych, cywilnych i administracyj-
nych pozostających w jurysdykcji państwa wnioskującego, w związku  
z działaniami lub zaniedbaniami w trakcie wykonywania obowiąz-
ków; b) zwolnienie od podatków, ceł i innych opłat z wyjątkiem tych, 
które są w zwykłym trybie wliczane w cenę towarów lub w opłaty 
za świadczone usługi w odniesieniu do wykonywania przez ten per-
sonel zadań związanych z udzielaniem pomocy.

W kontekście zwrotu kosztów pomocy należy wskazać, że pań-
stwo wnioskujące zwraca stronie udzielającej pomocy koszty po-
niesione z tytułu usług świadczonych przez działające w jej imieniu 
osoby lub organizacje oraz wszystkie koszty związane z pomocą  
w zakresie, w jakim nie są one bezpośrednio pokrywane przez Pań-
stwo wnioskujące. O ile nie uzgodniono inaczej, zwrot następuje  
w miarę możliwości jak najszybciej po złożeniu przez stronę udziela-
jącą pomocy wniosku o zwrot kosztów do państwa wnioskującego. 
Strona udzielająca pomocy może w dowolnym momencie zrzec się 
zwrotu całości lub części kosztów lub wyrazić zgodę na jego odro-
czenie. Co więcej, strona udzielająca pomocy może oferować pomoc 
bez obciążania kosztami państwa wnioskującego. Rozważając moż-
liwość zaoferowania pomocy w takim trybie, strona udzielająca po-
mocy uwzględnia: a) charakter awarii jądrowej lub zagrożenia radio-
logicznego; b) miejsce wystąpienia awarii jądrowej lub zagrożenia 

radiologicznego; c) potrzeby krajów rozwijających się; d) szczególne 
potrzeby krajów nieposiadających instalacji jądrowych; e) wszel-
kie inne istotne czynniki. Wskazać należy, że państwa przyjmując 
Konwencję starały się zachować swoistą równowagę pomiędzy su-
werennością państwa, które wnioskuje o pomoc a uzasadnionymi 
interesami państwa udzielającego pomocy. Wszakże wprowadzone 
regulacje są pozytywne dla całej społeczności międzynarodowej, 
stąd oczekiwany jest konsensus w zakresie stosowania Konwencji. 
Wszystkim przecież państwom powinno należeć, aby zminimalizo-
wać następstwa awarii jądrowych.

Bezpieczeństwo jądrowe

Umową międzynarodową, która także sporządzona została  
w wyniku awarii czarnobylskiej była sporządzona w Wiedniu 20 
września 1994 roku Konwencja bezpieczeństwa jądrowego (Dz.U. 
1997 nr 42 poz. 262). Intensywne prace nad ostatecznym tekstem 
Konwencji prowadzone były w latach 1992–1994. Celem wprowa-
dzenia Konwencji było osiągnięcie i utrzymanie wysokiego pozio-
mu bezpieczeństwa jądrowego na świecie poprzez poprawę wyko-
rzystania środków krajowych oraz współpracy międzynarodowej,  
w tym także współpracy technicznej związanej z bezpieczeństwem, 
tam gdzie jest to uzasadnione oraz ustanowienie i utrzymanie  
w obiektach jądrowych skutecznych zabezpieczeń przed powsta-
niem potencjalnych zagrożeń radiologicznych, aby chronić po-
szczególnych ludzi, społeczeństwo i środowisko naturalne przed 
szkodliwymi skutkami promieniowania jonizującego pochodzącego  
z takich obiektów, jak również zapobieganie awariom pociągającym 
za sobą skutki radiologiczne oraz łagodzenie takich skutków, jeśli 
już powstały. Przyjęto w niej, że odpowiedzialność za obiekty ją-
drowe spoczywa na państwie, które sprawuje nad nimi jurysdykcję. 
Państwa-Strony Konwencji zobligowały się do ustanowienia i wpro-
wadzenia w życie aktów prawnych i postanowień z zakresu bezpie-
czeństwa obiektów jądrowych. Co więcej każde państwo ustano-
wi lub wyznaczy organ nadzorujący, któremu powierzy wdrażanie 
ustawodawstwa i postanowień. Organ wyposażony musi zostać  
w odpowiednie uprawnienia, kompetencje oraz środki finansowe  
i kadrowe potrzebne do wypełniania przypisanych mu obowiązków. 
Zgodnie z postanowieniami Konwencji wprowadzony musi zostać 
instrument reglamentacyjny w postaci zezwoleń na prowadzenie 
obiektów jądrowych. Ponadto w Konwencji określonych zostało 
wiele standardów oraz wymogów bezpieczeństwa związanych np.  
z czynnikiem ludzkim, jakością obiektów, ich lokalizacją, projekto-
waniem czy eksploatacją.

Odpowiedzialność

W kontekście rozwoju prawa międzynarodowego po katastro-
fie w Czarnobylu należy także wskazać, że przyjęty został podczas 
konferencji Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wied-
niu Wspólny protokół dotyczący stosowania konwencji wiedeńskiej 
i konwencji paryskiej 21 września 1988 roku – o odpowiedzialno-
ści za szkody jądrowe (Dz.U. 1994 nr 129 poz. 633). W rozumieniu 
protokołu „konwencja wiedeńska” oznacza zawartą 21 maja 1963 
roku Konwencję Wiedeńską o odpowiedzialności cywilnej za szkodę 
jądrową (Dz.U. 1990 nr 63 poz. 370) i wszystkie poprawki do niej, 
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które obowiązują, natomiast „konwencja paryska” oznacza przyjętą  
w Paryżu Konwencję o odpowiedzialności strony trzeciej  
w dziedzinie energii jądrowej z dnia 29 lipca 1960 roku (EUR-Lex-
-32004D0294) i wszystkie poprawki do niej. Obydwie konwencje 
stworzyły odrębne, konkurujące ze sobą systemy odpowiedzialności 
zwane od miejsc ich podpisania - systemem wiedeńskim i systemem 
paryskim (Ciechanowicz-McLean 2018). Wprowadzenie protokołu 
miało ustanowić związek między Konwencją wiedeńską i Konwen-
cją paryską poprzez wzajemne rozszerzenie korzyści płynących ze 
specjalnych zasad odpowiedzialności cywilnej za szkody jądrowe, za-
wartych w każdej z tych konwencji, i wykluczyć konflikty wynikające 
z jednoczesnego stosowania obydwu konwencji. Zawarcie protokołu 
podyktowane było tym, że obydwie konwencje mają zbliżoną treść 
a żadne państwo nie było stroną obydwu konwencji. Z kolei przy-
stąpienie przez określone państwo do obu mogłoby doprowadzić 
do trudności w rozstrzyganiu, który akt należy w danym przypad-
ku stosować. Stąd też w art. II zawarte zostało, że: „W rozumieniu 
niniejszego protokołu: a) osoba eksploatująca urządzenie jądrowe 
znajdujące się na terytorium strony Konwencji wiedeńskiej ponosi 
odpowiedzialność zgodnie z tą Konwencją za szkodę atomową na 
terytorium strony zarówno Konwencji paryskiej, jak niniejszego pro-
tokołu, b) osoba eksploatująca urządzenie jądrowe znajdujące się 
na terytorium państwa strony Konwencji paryskiej ponosi odpowie-
dzialność zgodnie z tą konwencją za szkodę jądrową na terytorium 
strony zarówno Konwencji wiedeńskiej, jak i niniejszego protokołu”. 
Twórcy protokołu dążyli zatem do uskutecznienia międzynarodo-
wego systemu dotyczącego ponoszenia odpowiedzialności w zda-
rzeniach związanych z energią jądrową poprzez połączenie dwóch 
systemów.

Podsumowanie

Awaria reaktora jądrowego w Czarnobylu pokazała słabość 
systemu międzynarodowego. Katastrofa w rzeczywistości była sy-
gnałem ostrzegawczym dla międzynarodowej społeczności i jasno 
pokazała wagę awarii i jej skutków dla zdrowia ludzkiego i środo-
wiska naturalnego. Uwidoczniła luki i niespójności w przepisach 
prawnych dotyczących pokojowego wykorzystania energii jądrowej  
i pokazała, jak ważne jest posiadanie jasnych i skutecznych prze-
pisów zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. 
Przyczyniła się jednak do podjęcia szybkich działań ze strony spo-
łeczności międzynarodowej. Z prawnego punktu widzenia tragedia 
w Czarnobylu pomogła: wzmocnić i rozszerzyć międzynarodową 
współpracę w przypadku awarii jądrowych, zapewnić przyjęcie mię-
dzynarodowych konwencji w dziedzinach, które wcześniej podlega-
ły normom soft law oraz uskutecznić międzynarodowe konwencje  
w sprawie odpowiedzialności cywilnej za szkody jądrowe. Nowe in-
strumenty przyjęte w następstwie wypadku w Czarnobylu, a także 
poprawki do istniejących konwencji, wzmocniły i rozszerzyły ramy 
współpracy międzynarodowej w dziedzinie jądrowej, poprawiły 
pozycję potencjalnych ofiar wypadków jądrowych oraz zwiększyły 
bezpieczeństwo, fizyczną ochronę materiałów i instalacji jądrowych. 
Niemniej jednak kwestie te powinny być przedmiotem dalszej ana-
lizy i należy wspierać wszelkie wysiłki i inicjatywy mające na celu 
rozszerzenie treści wyżej wymienionych norm, a także wysiłki zmie-
rzające do monitorowania ich przestrzegania.
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Analiza strategiczna PGE Polska Grupa Energetyczna SA  
z zastosowaniem analizy SWOT

Strategic analysis of PGE Polska Grupa Energetyczna Plc 
with the use of SWOT analysis

The purpose of this article is to present the enterprise within the 
Green Economy concept. The research was conducted on the exam-
ple of the PGE Polska Grupa Energetyczna Plc. The aim of the study 
is to present the methodology used in the analysis of the company 
and its strategy formulation. The article also points out the concept of 
the company’s vision, mission, and strategy. The analysis is focused on  
a description of one method, which is a complex SWOT analysis. 

Keywords: green economy, enterprise analysis, strategy, SWOT anal-
ysis. 

Praca jest próbą przedstawienia jednostki działającej w obszarze 
Zielonej Gospodarki. Zaprezentowanym przykładem jest PGE Polska 
Grupa Energetyczna SA. Artykuł ma na celu przedstawienie metodo-
logii używanej w analizie przedsiębiorstwa, a także tworzenia strategii. 
Opisane zostaną również takie pojęcia jak wizja, misja, czy też pojęcie 
strategii. W analizie skoncentrowano się na pokazaniu jednej metody, 
jaką jest kompleksowa analiza SWOT.

Słowa kluczowe: zielona gospodarka, analiza przedsiębiorstwa, stra-
tegia, analiza SWOT.

Typ artykułu: przeglądowy.
Źródło finansowania badań i artykułu: środki własne Autorki.
Cytowanie: Bazan M., (2018) Analiza strategiczna PGE Polska Grupa Energetyczna SA z zastosowaniem analizy SWOT, „Rynek-Społeczeństwo-Kultura”  
nr 4(30)/2018, s. 106-108, https://kwartalnikrsk.pl/Artykuły/RSK-4-2018/RSK-4-2018-Bazan-Analiza-strategiczna-PGE-SWOT.pdf
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„W sensie czynnościowym analiza strategiczna jest zbio-
rem działań diagnozujących organizację i jej otoczenie, umoż-
liwiających zbudowanie planu strategicznego i jego realizację. 
W sensie narzędziowym analiza strategiczna jest zestawem 
metod analizy, które pozwalają na zbadanie, ocenę i przewidy-
wanie przyszłych stanów wybranych elementów przedsiębior-
stwa i jego otoczenia z punktu widzenia możliwości przetrwania  
i rozwoju”. G. Gierszewska oraz M. Romanowska podają 2 cechy 
wyróżniające analizę strategiczną od innych analiz. Analiza ta łączy 
ze sobą sposób patrzenia i źródła informacji z perspektywy badania 
otoczenia oraz organizacji. Następnie wyniki obu stron są ze sobą 
porównane. Analiza strategiczna jest też analizą interdyscyplinar-
ną. Wykorzystuje się zarówno metody ilościowe, jak i jakościowe  
z różnych dziedzin. Przez lata próbowano przyporządkować formu-
łowanie strategii na podstawie dokonanej analizy. Wykształcono  
w ten sposób 4 szkoły. Szkołę planistyczną zarządzania strategicznego, 
szkołę ewolucyjną, pozycyjną oraz zasobową. Na potrzeby dalszych 
rozważań, zostaną opisane założenia szkoły planistycznej. Prekurso-
rzy przedstawiali ją jako plan strategiczny, budowany przez ludzi na 
najwyższych szczeblach organizacji. Była rekomendowana do reali-
zacji długoterminowych planów. W całym procesie należało jednak 
badać czynniki zewnętrzne oraz wewnętrzne i ten warunek stworzył 
potrzebę posiadania uporządkowanej analizy. Pierwszą propozycją 
była analiza LCAG umożliwiająca analizę słabych i mocnych stron, a 
także szans i zagrożeń. Była ona prekursorem analizy SWOT (Gierszew-
ska, Romanowska 2017: 11-14). Warto wspomnieć o tym, czym jest 
strategia. Literatura określa ją jako plan działań uwzględniający takie 
zagadnienia jak: długoterminowy kierunek rozwoju organizacji, zakres 
działań organizacji (czyli na czym konkretnie organizacja się koncen-
truje), przewaga nad konkurentami (jak jest definiowana oraz jakimi 
sposobami można ją zyskać), strategiczne dostosowanie do środo-

wiska biznesowego (zajęcie odpowiedniej pozycji na rynku), zasoby  
i kompetencje jakimi dysponuje organizacja, a także wartości i oczeki-
wania interesariuszy, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji 
(Johnson, Scholes, Whittington 2010: 20-21). Wszystkie te aspekty mu-
szą być brane pod uwagę w trakcie podejmowania decyzji i stworzenia 
jak najlepszej strategii. Proces powstawania strategii można przedsta-
wić dwojako. Można przyjąć pogląd racjonalno-analityczny. Jak wyni-
ka z nazwy, wywodzi się on z procesów racjonalnych i analitycznych, 
nadzorowanych przez managerów najwyższego szczebla. Strategie 
stworzone w ten sposób są zamierzone, wynikają z przemyślanych de-
cyzji. Drugim poglądem jest koncepcja wyłaniającej się strategii. Tutaj 
strategie nie są zamierzone, ani planowane. Te koncepcje kształtują się 
w miarę upływu czasu. Mogą wynikać z działań doraźnych lub nawet 
przypadkowych. W tym przypadku dużą rolę odgrywają doświadczenia 
na niższych szczeblach, które mogą być katalizatorem zmian i inno-
wacyjnych pomysłów. Organizacja uczy się od rynku i zgodnie z nim 
następuje zmiana jej planów (Johnson, Scholes, Whittington 2010: 38). 
Istnieją też formalne różnice w definicji misji, wizji, strategii oraz mo-
delu biznesowego. „Misja oznacza nadrzędne zamierzenia organizacji. 
Idealnie jest wtedy, gdy są one zgodne z wartościami i oczekiwaniami 
głównych interesariuszy oraz dotyczą zakresu i granic działalności or-
ganizacji”. „Wizja (…) to pożądany przyszły stan organizacji. Świadczy  
o aspiracjach stratega, być może dyrektora naczelnego (…) ”. Mo-
del biznesowy definiowany jest jako struktura przepływu wyrobów, 
usług i informacji, a także to jaką rolę mają partnerzy uczestniczący  
w procesach (Johnson, Scholes, Whittington 2010: 29).

Analiza SWOT jako przykład analizy strategicznej

Analiza SWOT jest metodą kompleksową, która pozwala zbadać 
zarówno otoczenie organizacji, jak i jej wnętrze. Nazwa pochodzi 
od pierwszych liter angielskich wyrazów Strengths (mocne strony), 
Weaknesses (słabe strony), Opportunities (szanse w otoczeniu) oraz 
Threats (zagrożenia w otoczeniu). Analiza SWOT jest jednocześnie 
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uproszczoną wersją analizy pola sił. Rysunek 1 przedstawia klasyfi-
kację czynników wpływających na pozycję strategiczną organizacji. 
Czynniki dzieli się na zewnętrzne i wewnętrzne oraz pozytywne i ne-
gatywne. Po ich  skrzyżowaniu można zaobserwować dany schemat 
(Gierszewska, Romanowska 2017: 189-191).

Rysunek 1. Klasyfikacja czynników wpływających na pozycję strategiczną or-
ganizacji
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Źródło: Gierszewska, Romanowska 2017: 190.

Analiza SWOT ma za zadanie zidentyfikowanie przedstawionych 
czynników i opisanie, jaki mają wpływ na rozwój organizacji. Analiza 
SWOT ma przede wszystkim funkcje diagnostyczne, ale pomaga też  
w określeniu pozycji strategicznej i generowaniu nowych pomysłów na 
usprawnienie i rozwój podmiotu. Przedstawia organizację jako całość, 
wyróżniając aspekty wymagające usprawnienia oraz te pozytywne,  
o dużej wartości dla organizacji. „Celem ogólnym analizy SWOT jest 
ocena zachowania się danego systemu oraz określenie perspektyw 
jego działalności”. Analiza bierze pod uwagę różne funkcje przedsię-
biorstwa. Są to m.in: organizacja firmy, działalność operacyjna, fi-
nansowa, logistyka oraz marketing (Stabryła 2005: 190-191). Analiza 
SWOT bazuje przede wszystkim na wyodrębnieniu składników kluczo-
wych, a można je znaleźć poprzez zadanie kluczowych pytań (tabela 1). 

Tabela 1. Przykładowe pytania dotyczące potencjalnych szans, zagrożeń, 
mocnych i słabych stron

Potencjalne szanse Potencjalne zagrożenia

• Znalezienie nowych grup klientów?
• Wejście na nowe rynki?
• Możliwość poszerzenia asortymen-

tów?
• Możliwość produkcji wyrobów kom-

plementarnych?

• Pojawienie się nowych konkurentów?
• Wzrost sprzedaży substytutów?
• Podatność firmy na wahania koniunk-

tury?
• Zmiana potrzeb i gustów nabywców?

Potencjalne mocne strony Potencjalne słabe strony

• Silna pozycja?
• Wystarczające zasoby?
• Własna technologia?
• Zdolność do innowacji produkto-

wych?

• Brak jasno wytyczonej strategii?
• Brak środków?
• Brak kluczowych umiejętności?
• Nienadążanie za postępem naukowo-

-technicznym?

Źródło: opracowanie własne na podstawie Gierszewska, Romanowska 
2017: 192.

Analiza SWOT jest przeprowadzana w czterech etapach. Pierw-
szym etapem jest wybór kluczowych obszarów działalności. Rozbi-
cie organizacji na poszczególne elementy jest dużo bardziej efek-
tywne. Zazwyczaj po analizie sytuacji w otoczeniu oraz w grupie 
strategicznej, sugeruje się od pięciu do siedmiu zbiorów działań. 
Według literatury, są one kluczowe do zbudowania długotermino-
wej przewagi konkurencyjnej. Są to najczęściej: obsługa posprze-
dażowa i serwis, marketing i dystrybucja, finanse, zarządzanie 
ludźmi, technologia, produkcja oraz zarządzanie. Oczywiście w róż-

nych branżach, różne działania będą miały większe znaczenie dla 
ogółu. Drugim etapem jest wybór układu odniesienia do oceny sił  
i słabości firmy. Należy dobrze poznać układ, w którym organizacja 
funkcjonuje, a zatem konkurencję. Wyróżnia się trzy podejścia ben-
chmarkingu. Pierwsze to porównywanie się do niezaprzeczalnego li-
dera w branży. Drugie to równoległa analiza wszystkich konkurentów  
w grupie strategicznej oraz najlepszych firm spoza tej grupy. Ko-
lejne podejście to szukanie liderów poza branżą. Oczywiście liczba 
firm, które faktycznie mogą stwarzać istotne zagrożenie jest ogra-
niczona do tych, które spełniają część warunków marketingowych  
i organizacyjnych. Są to m.in. udział w rynku, agresywna strategia ryn-
kowa, zyski powyżej przeciętnej w branży, lepsza struktura kosztów, 
lepsza technologia, sprawna logistyka. Trzecim etapem jest zbudo-
wanie profilu konkurencyjnego firmy. W tym etapie porównuje się 
firmę z głównym konkurentem. Następnie następuje podsumowanie 
efektów tego porównania poprzez zliczenie słabych i silnych punktów,  
a także dodatkowo dokonanie analizy jakościowej. Ostatnim, czwar-
tym, etapem jest podsumowanie analizy. Budowana jest zbiorcza tabli-
ca, zestawiająca ze sobą ocenę z każdego zbioru działań, wyróżnionego 
w pierwszym etapie. Oceny są porównane do konkurencji. Zaleca się 
skalę trzystopniową, aby wskazać, czy nasza firma jest słabsza, porów-
nywalna, czy lepsza (Obłój 2001: 173-181).

Studium przypadku Grupy Kapitałowej PGE

Wszystkie dane zostały pobrane z udostępnionych publicznie 
informacji na stronie internetowej Grupy Kapitałowej PGE (GK PGE). 
Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem 
sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i genero-
wanego zysku. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa i wytwa-
rzania energii oraz posiadaniu sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje 
bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej do ponad pięciu 
milionów klientów. Misja ogólna PGE jest opisana jako zapewnianie 
bezpieczeństwa i rozwoju poprzez niezawodność dostaw, doskonałość 
techniczną, nowoczesne usługi, a także partnerskie relacje. Nadrzęd-
ny cel działalności Grupy PGE to wzrost jej wartości dla akcjonariu-
szy i kluczowa rola w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego 
kraju. Długoterminowa wizja rozwoju zakłada, że grupa stanie się: 
1) liderem wytwarzania, aktywnie wykorzystującym szanse rozwoju; 
2) niezawodnym i aktywnym dostawcą mediów i usług; 3) liderem 
rozwoju nowych modeli biznesowych i segmentów działalności; 4) 
najbardziej efektywną i elastyczną grupą energetyczną w Polsce.  
Dodatkowo, grupa, utrzymując pozycję lidera wytwarzania, planu-
je osiągnąć po roku 2020 poziom co najmniej 40% udziału w rynku 
wytwarzania energii elektrycznej w Polsce. Natomiast misja Grupy 
PGE w obszarze ciepłownictwa zakłada stymulowanie transformacji  
i rozwoju krajowego ciepłownictwa, przyczyniając się do poprawy 
jakości środowiska, konkurencyjności gospodarki i poziomu dobro-
bytu społecznego oraz bezpieczeństwa energetycznego na pozio-
mie lokalnym i krajowym. Zgodnie z wizją rozwoju PGE stanie się 
firmą ciepłowniczą pierwszego wyboru, liderem innowacyjnego 
rozwoju ciepłownictwa zorientowanym na klienta, efektywność  
i współpracę z lokalnymi samorządami. Strategia będzie realizowa-
na zgodnie z wartościami Grupy PGE – Partnerstwem, Rozwojem  
i Odpowiedzialnością. Do celów strategicznych PGE zalicza się bycie 
najbardziej efektywną firmą ciepłowniczą w Polsce, największym wy-
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twórcą i dostawcą ciepła sieciowego, a także inicjatorem zmian w sek-
torze. PGE ma wydzieloną Strategię Ciepłownictwa, która wynika bez-
pośrednio ze Strategii Grupy PGE. Zakłada wydzielenie linii biznesowej 
Kogeneracja, która ma za zadanie wykorzystywać potencjał wzrostu 
rynku ciepła sieciowego. PGE będzie bazować na 16 elektrociepłow-
niach funkcjonujących w ramach Grupy. Jeśli chodzi o otoczenie rynko-
we, to bezpośrednie otoczenie Grupy PGE stanowią krajowi wytwórcy 
energii elektrycznej, podmioty zajmujące się przesyłaniem i dystrybu-
cją energii oraz jej sprzedażą do odbiorców końcowych. Obecny kształt 
otoczenia rynkowego w sektorze elektroenergetycznym zawdzięczamy 
zmianom, które zostały zapoczątkowane w kwietniu 1997 roku, kie-
dy to w życie weszła ustawa Prawo energetyczne traktująca energię 
elektryczną jako towar. W trakcie zmian utworzone zostały cztery duże 
grupy energetyczne: PGE Polska Grupa Energetyczna SA, Tauron Polska 
Energia SA, ENEA SA, oraz Energa SA. Grupa PGE jest jednym z naj-
większych przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego w Polsce. W 
ramach Grupy Kapitałowej PGE prowadzona jest działalność związana 
z wydobyciem węgla brunatnego, wytwarzaniem energii elektrycznej  
z paliw kopalnych (węgiel brunatny, węgiel kamienny, gaz ziemny), 
jak również z odnawialnych źródeł energii (elektrownie wodne, farmy 
wiatrowe, biomasa) oraz dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej 
odbiorcom końcowym. PGE jest zatem przedsiębiorstwem zintegro-
wanym pionowo, uczestniczącym w całym łańcuchu wartości energii 
elektrycznej. Grupa PGE w oparciu o wszystkie jednostki wytwórcze 
produkuje rocznie energię elektryczną zapewniającą około 36% udział 
na rynku, a oferowana sprzedaż energii klientom z całego kraju od-
powiadała około 33% udziału w rynku (https://www.gkpge.pl 2018).

Analiza SWOT Grupy Kapitałowej PGE

Udostępnione na stronie internetowej Grupy PGE dane zakla-
syfikowano według elementów składowych analizy SWOT (tabela 2). 

Tabela 2. Analiza SWOT Grupy PGE

Opportunities – szanse Threats –  zagrożenia

• możliwość inwestycji w sekto-
rze produkcji ciepła

• mocna ocena w ratingu kre-
dytowym (szansa na finanso-
wanie)

• atrakcyjny Polski rynek ciepła 
sieciowego

• ograniczająca polityka klimatyczna
• zmiany w prawie
• naciski na ceny energii elektrycznej
• formalne i prawne ograniczenia 

podczas realizacji inwestycji
• nadpodaż „zielonych certyfikatów”
• wzrost poziomu konkurencji na ryn-

ku detalicznym
• niższy udział w wolumenie dystry-

bucji od Tauron Polska Energia SA 
(silny konkurent)

Strengths – mocne strony Weaknesses – słabe strony

• własne złoża węgla brunat-
nego

• aktywa wytwórcze najnowszej 
generacji

• znacząca baza klientów
• zdolność do innowacji (reali-

zowane inwestycje strategicz-
ne na kolejne lata, np. projekt 
Opole II, Turów, Rzeszów)

• najlepsza pozycja względem 
konkurentów pod względem 
dochodów

• potencjalne zmiany w wydajności 
mechanizmów

• infrastruktura wymagająca znacz-
nych modernizacji

• spadek zatrudnienia w firmie

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze strony https://www.
gkpge.pl [28.11.2018].

Oczywiście nie jest to pełne zestawienie, lecz z przeprowadzonej 
analizy można zauważyć, że Grupa PGE cechuje się wieloma mocnymi 
stronami, co z pewnością jest dużą podporą jej sukcesu na rynku. 
Natomiast rynek, na którym działa, ma w sobie wiele potencjalnych 
zagrożeń, na które trzeba zwracać uwagę. Największe ograniczenia są 
związane z naciskami cenowymi, a także z ustawami, czy też regula-
cjami, którym należy się podporządkować. Można również zauważyć, 
że mimo swojej pozycji lidera, widoczny jest wzrost poziomu konku-
rencji oraz rywalizacja z konkurentem z bliskiego otoczenia, jakim jest 
Tauron Polska Energia SA. Jeśli chodzi o słabe strony, są to przede 
wszystkim potrzeby zmiany infrastruktury, a być może również zmiany 
na poziomie zarządzania zasobami ludzkimi. Polski rynek jest jednak 
silnym rynkiem ciepła sieciowego i niesie ze sobą duże możliwości 
rozwoju.

Podsumowanie

„Potencjał rozwoju ciepłownictwa w Polsce wynika bezpośrednio 
z uwarunkowań o charakterze ogólnosektorowym – ciepłownictwo 
wpisujące się w wizję rozwoju nowoczesnej 'energetyki jutra’, jak 
również lokalnym – Polska jest jednym z największych rynków ciepła 
sieciowego w Europie i posiada rozwiniętą infrastrukturę pozwalającą 
na przyłączanie nowych klientów, a zapewnienie dostaw ciepła jest 
równie ważne, co zapewnienie dostaw energii elektrycznej. Jednocze-
śnie wysoka sprawność przy wytwarzaniu ciepła sieciowego zagwa-
rantowana jest przez kogenerację czyli produkcję ciepła w skojarzeniu 
z energią elektryczną. Poprawia to efektywność wykorzystania paliw 
przyczyniając się do ochrony środowiska i jest jednym z kluczowych 
narzędzi walki z narastającym problemem smogu w wielu polskich 
miastach. Jednocześnie wpływa na podniesienie bezpieczeństwa 
energetycznego kraju” (https://www.gkpge.pl/ 2018). PGE Polska 
Grupa Energetyczna SA jest przykładem grupy o szerokich perspekty-
wach rozwoju, dobrze ukierunkowanej strategii, wizji i misji, co prze-
kłada się na bycie liderem na rynku i stałego dążenia do utrzymania 
tej pozycji.
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Istota wzrostu i rozwoju społeczno-gospodarczego

Rozwój gospodarczy jest pojęciem powszechnym w naukach 
ekonomicznych. Rozumie się go jako ciągłą ewolucję jakości systemu 
kapitalistycznego, która ściśle powiązana jest ze zmianami dotyczący-
mi struktury ekonomicznej systemu (Romanow 1997: 175). D. Begg,  
S. Fischer oraz R. Dornbusch podkreślają, że jest to zjawisko wska-
zane, gdyż jest bezpośrednio związane z poprawą standardu życia 
społeczeństw, a w rezultacie poprawą jakości życia oraz wzrostem 
dochodu. Ekonomiści przedstawiając problematykę rozwoju kładą 
szczególny nacisk na dynamikę, strukturę oraz poziom i wzrost PKB 
w krajach rozwijających się (Begg, Fischer, Dornbusch 1999: 492-
500). W ujęciu współczesnym rozwój gospodarczy jest rozumiany 
jako proces pozytywnych zmian w działalności wytwórczej i redystry-
bucyjnej dóbr oraz usług, ich wymianie, jak i wykorzystaniu na cele 
konsumpcyjne oraz zwiększeniu potencjału ekonomicznego państwa 
(Marciniak 2013: 373-374). W jego zakres wchodzą zjawiska wzrostu 
gospodarczego, rozwoju społecznego oraz rozwoju społeczno-gospo-
darczego. Wzrost gospodarczy rozumie się jako powiększanie real-
nej wartości PKB w gospodarce. Od jego globalnej wartości zależy 
zdolność społeczeństwa do realizacji przedsięwzięć, natomiast PKB 
per capita służy do określenia poziomu życia mieszkańców (Czarny 
2011: 556). Rozwój społeczny jest jakościowym następstwem rozwoju 
gospodarczego. Definiuje się go jako ukierunkowany ciąg pozytyw-
nych zmian, które prowadzą do długiego i zdrowego życia człowieka, 
możliwości zdobywania wiedzy oraz dostępu do zasobów koniecz-
nych do godnego poziomu życia (UNDP 1990: 10). Wraz z rozwojem 

Wstęp

W czasach globalizacji, społeczeństwa czerpią wzorce z życia jed-
nostek w państwach wysokorozwiniętych. Nierówności, ubóstwo czy 
marginalizacja ludzi demaskują wadliwość modelu, uznającego wzrost 
ekonomiczny jako źródło wszelkiego postępu, również społecznego. 
W ostatnich latach można zaobserwować dynamiczny rozwój społe-
czeństw poszczególnych krajów świata. Indie, Chiny i Brazylia cechują 
się wysoką wartością Produktu Krajowego Brutto (PKB) i w rankingu 
Międzynarodowego Funduszu Walutowego z 2017 roku znajdują się 
między państwami z grupy G7. Uzyskiwanie wysokich wartości PKB 
jest powszechnie uznawane za równoznaczne z zaawansowanym po-
ziomem rozwoju społeczno-gospodarczego. Jednakże nie pozwalają 
one scharakteryzować faktycznego poziomu dobrobytu, gdyż jest to 
zjawisko wielowymiarowe i nie skupia się jedynie na aspekcie pie-
niężnym, ale również bierze pod uwagę czynniki jakościowe, które 
mają bezpośredni wpływ na ludzkie życie. Celem pracy jest próba 
opisu rozwoju społeczno-gospodarczego Indii, Chin i Brazylii na tle 
największych gospodarek świata. Do badania posłużono się danymi 
ze statystyk Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz wskaź-
nikiem Human Development Index i jego komponentami. Dodatkowo 
wykorzystano stosunek podziału dochodów między poszczególnymi 
grupami społecznymi oraz mierniki alternatywne: Happy Planet Index 
i Global Peace Index. Wykorzystano metodę opisową i porównawczą 
PKB, PKB per capita oraz indeksów jakościowych, aby sprawdzić, czy 
wysoka wartość dochodu odzwierciedla dobrobyt jednostek na tle 
światowych potęg gospodarczych.

Aleksandra Cul, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji, Studencki Instytut 
Analiz Gospodarczych

Rozwój społeczny Indii, Chin i Brazylii na tle największych 
gospodarek świata w latach 2000-2015

Social development of India, China and Brazil against the background 
of the largest economies in the world in the years 2000-2015

The subject of the work is an attempt to describe the socio-eco-
nomic development of India, China, and Brazil, as well as to compare 
their results with highly developed countries that constitute the 
foundations of the global economy. The first part of the article de-
scribes the Gross Domestic Product as a measure of economic and 
social growth. In the second part, there is a description of alternative 
proposals for the measurement of well-being, which allow for a more 
detailed classification of countries, as well as a comparison of their 
results against the background of the G7 group. The idea of the work 
is to show the defectiveness of the universal claim that economic 
development is synonymous with social development, and the qual-
ity of life in countries with the highest GDP in the world is also high.

Keywords: social development, socio-economic development, pros-
perity.

Przedmiotem pracy jest próba opisania rozwoju społeczno-
-gospodarczego Indii, Chin i Brazylii, a także porównania ich wyni-
ków z państwami wysokorozwiniętymi, stanowiącymi fundamenty 
gospodarki światowej. W pierwszej części artykułu dokonano cha-
rakteryzacji Produktu Krajowego Brutto jako miernika wzrostu go-
spodarczego oraz społecznego. W drugiej części znajduje się opis 
alternatywnych propozycji pomiaru dobrobytu, które pozwalają na 
bardziej szczegółową klasyfikację państw, a także zestawienie ich 
wyników na tle grupy G7. Ideą pracy jest ukazanie wadliwości po-
wszechnego twierdzenia, że rozwój gospodarczy jest równoznaczny 
z rozwojem społecznym, a jakość życia w krajach o największym PKB 
na świecie znajduje się również na wysokim poziomie.

Słowa kluczowe: rozwój społeczny, rozwój społeczno-gospodarczy, 
dobrobyt.

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy.
Źródło finansowania badań i artykułu: środki własne Autorki.
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cywilizacyjnym znacznie zwiększyła się świadomość społeczeństwa  
w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego. Zauważono, że faktycz-
ny poziom rozwoju państwa jest nie tylko wartością całkowitej pro-
dukcji, ale także szeregiem innych czynników, które mają szczególny 
wpływ na poziom jakości życia. Wartym podkreślenia jest koncepcja 
zrównoważonego rozwoju, która po raz pierwszy została wspomniana 
w raporcie Klubu Rzymskiego z 1972 roku pt. Granice wzrostu. Idea 
nie neguje wzrostu dobrobytu, lecz podkreśla konieczność optyma-
lizacji gospodarki poprzez minimalizację zużycia surowców, energii  
i wody, aby nie doprowadzić do zagrożenia wyczerpania zasobów oraz 
degradacji środowiska naturalnego. Ważnym aspektem jest również 
rozwój i dowartościowanie duchowej sfery człowieka. W rezultacie 
występuje silny nacisk na dbałość o odpowiednie proporcje między 
trzema głównymi filarami: kapitałem ekonomicznym, społecznym  
i ekologicznym (Rybak 1999: 204). 

Analiza PKB jako miernika dobrobytu

Produkt Krajowy Brutto należy do najważniejszych informacji go-
spodarczych, jego istotne znaczenie wynika z wielu powodów, m.in. 
informuje w syntetyczny sposób o poziomie rozwoju gospodarczego  
i strukturze produkcji, a jego dynamika o wzroście gospodarczym 
kraju lub regionu. Stanowi istotne narzędzie porównań na tle mię-
dzynarodowym, a jednocześnie służy jako punkt odniesienia dla 
wielu wskaźników mierzących poziom rozwoju państwa i społeczeń-
stwa. PKB jest łączną wartością wszystkich dóbr i usług (produkcji) 
wytworzonych w danym państwie w okresie roku. Jest to najczęściej 
analizowany miernik makroekonomiczny, gdyż uchodzi za najlepszy 
wskaźnik dobrobytu. Jego wartość podaje się w USD, co umożliwia 
porównywanie państw i ich klasyfikację do trzech grup – państw o za-
awansowanym stopniu rozwoju, rozwijających się i słabo rozwiniętych 
(Krugman, Wells 2012: 52). Do określenia poziomu dobrobytu prze-
ciętnego obywatela posługujemy się PKB per capita. Wysokie tempo 
wzrostu jest dla każdego rządu powodem do zadowolenia, gdyż jest 
oznaką poprawy stanu gospodarki – wzrostu produkcji przemysłowej, 
eksportu oraz inwestycji zagranicznych. Jednak nie zawsze przyrost 
PKB jest odczuwalny przez społeczeństwo i przekłada się na poprawę 
standardu życia czy lepszą sytuację socjalną. Podczas gdy jedne grupy 
społeczne osiągają wysokie dochody, które odzwierciedlają, a nawet 
przewyższają, wartość PKB per capita, innym wiedzie się coraz gorzej, 
a poziom ubóstwa znacznie wzrasta. Występowanie wzrostu PKB jest 
warunkiem koniecznym rozwoju gospodarczego, jednak niewystarcza-
jącym. Jego koncepcja od dawna budzi kontrowersje, gdyż oprócz sze-
regu zmian jakościowych, które w obliczeniach są pomijane, wskaź-
nik nie uwzględnia czynników nierejestrowanych przez rynek, takich 
jak np. prace domowe, aktywność internetowa, a także użyteczność  
z czasu wolnego i wypoczynku, jak i niezarobkowej działalności społe-
czeństwa, podziału dochodu pomiędzy poszczególne grupy społecz-
ne oraz dochodów uzyskanych przez działalność tzw. „szarej strefy”. 
Natomiast ujmuje się produkcję „antydóbr”, negatywnie wpływają-
cych na środowisko oraz na jakość życia i zdrowia ludności (Łopatka 
2015: 49-50). Od lat 80. XX wieku gospodarka światowa dynamicznie 
się rozwija. W rezultacie globalny PKB zwiększył się pięciokrotnie – 
z 13,046 bln USD w 1985 roku aż do 65,919 bln USD w 2016 roku, 
natomiast wartość w przeliczeniu na osobę wzrosła z 2 612,72 USD 
aż do 10 200,86 USD. Jak wskazują dane na wykresie 1, mimo zróżni-

cowanych wartości, PKB dynamicznie wzrasta. Największy wzrost jest 
zauważalny w latach 2005-2010, gdzie w krajach takich jak Brazylia, 
Indie czy Chiny wartość wskaźnika wzrosła dwukrotnie. Od 2005 roku 
wartość średniego rocznego przyrostu ludności zaczęła nieznacznie 
spadać, kształtując się na poziomie (odpowiednio) 1,11%; 1,5% oraz 
1,7%1. Miało to wpływ na wynik PKB per capita, które utrzymywało 
trend rosnący przez następną dekadę (wykres 2). Poziom życia lud-
ności zwiększył się dwukrotnie, a w Chinach nawet siedmiokrotnie. 
Natomiast w krajach europejskich po roku 2014 utrzymywał się trend 
malejący. 

Wykres 1. Produkt Krajowy Brutto (w mln USD – dolarów amerykańskich), 
wybrane kraje w latach 1985-2015
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z WorldBank, https://
data.worldbank.org [23.11.2018].

Wykres 2. PKB per capita (w dolarach amerykańskich), wybrane kraje w la-
tach 1985-2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z WorldBank, https://
data.worldbank.org [23.11.2018].

W 2013 roku dochód przeciętnego obywatela Stanów Zjedno-
czonych wynosił 52 782,09 USD, Niemiec – 46 530,91 USD, Włoch 
– 35 370,28 USD, Chin – 7 077,77 USD, a Indii – 1 452,20 USD. Przy 
czym średnia dla całego świata wyniosła 10 723,61 USD. Opierając 
się na powyższych danych jesteśmy w stanie stwierdzić, iż statystycz-
nemu obywatelowi wiedzie się niewiele lepiej niż w Chinach. Można 
zauważyć, że pomimo odniesienia najwyższych wartości PKB na świe-
cie, zróżnicowanie dochodowe na jednostkę jest znaczące. Aby spre-
cyzować obserwację należałoby się przyjrzeć rozkładowi dochodów 
wewnątrz danego kraju i ustalić, jaka część jest dysponowana przez 
najbogatsze i najbiedniejsze grupy społeczne. Jest to możliwe poprzez 
analizę miar rozwarstwienia metodą kwintylową, czy poprzez obli-
czenie współczynnika Giniego. Pierwsza metoda polega na analizie, 

1 WorldBank, https://data.worldbank.org [23.11.2018]. Wynik dla Chin jest 
średnią danych dla Chin, Hong Kong SAR oraz Macao SAR. 
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jaki procent całkowitego dochodu trafia do określonej grupy. Popu-
lację dzieli się na odpowiednio 20 części oraz wyznacza się stosunek 
średniego dochodu 20% najbogatszych do średniego dochodu 20% 
najbiedniejszych osób danego regionu. Współczynnik Giniego jest 
miarą odchylenia w rozkładzie dochodów między osobami od idealnie 
równego podziału. Przyjmuje on wartości od 0 – co oznacza całkowitą 
równość dochodów, do 100 – odpowiada to całkowitej nierówności, 
gdzie jednostka dysponuje całkowitym dochodem, a pozostałe osoby 
mają dochód zerowy. Im wskaźnik jest wyższy, tym nierówności są 
wyższe (UNDP 2014: 171). 

Tabela 1. Miary rozproszenia dochodu w wybranych państwach w latach 
2000-2015

Państwo
Metoda

kwintylowa
Współczynnik

Giniego

2000-2010 2010-2015 2000-2010 2010-2015

Brazylia 17,6 15,5 55,0 51,5
Chiny 8,4 9,2 41,5 42,2
Francja 5,6 5,3 32,7 33,1
Indie 5,6 5,3 36,8 35,2
Japonia 3,4 5,4 24,9 32,1
Kanada 5,5 5,8 32,6 33,7
Niemcy 4,3 4,6 28,3 30,1
USA 8,5 9,1 40,8 41,1
Wlk Brytania 7,2 5,3 36,0 32,6
Włochy 6,5 6,7 36,0 35,2

Źródło: UNDP 2010, 2016, http://hdr.undp.org/en/data [23.11.2018].

Średnia wartość współczynnika Giniego jest na takim samym 
poziomie w Chinach, jak i w Stanach Zjednoczonych. Rozpiętość 
dochodowa zawiera się w przedziale 40,8-42,2 i na przestrzeni lat 
wzrosła. Oprócz Brazylii (55,0 i 51,5) są to najwyższe wyniki w wy-
branych państwach. Oznacza to, że jedna osoba dysponuje ponad 
40% całkowitego dochodu, a pozostała grupa ludzi ma do rozdys-
ponowania 60%. Na przestrzeni lat można dostrzec, iż w grupie G7 
zróżnicowanie się zwiększa, co może skutkować powstawaniem 
nowych nierówności, natomiast państwa rozwijające się efektyw-
nie je zwalczają. Wynik otrzymany z obliczenia metody kwintylowej 
w Stanach Zjednoczonych i Chinach ponownie znajduje się na tym 
samym poziomie. W latach 2010-2015 dochód 20% najbogatszych 
wynosił odpowiednio 9,1 i 9,2. Oznacza to, że przeciętny bogaty oby-
watel konsumuje dziewięciokrotnie więcej niż przeciętny obywatel 
znajdujący się w ostatniej grupie. W podobny sposób kształtują się 
wyniki we Francji, Wielkiej Brytanii, Indii oraz Japonii. Mimo znacz-
nego zróżnicowania między rozwojem państw, dochody najbogat-
szych są na tym samym poziomie, a ich rozbieżność jest stosunkowo 
niska i wynosi 33-35. Dla porównania, najmniejsze wartości w da-
nym okresie wynoszą 24,1 – Ukraina, 25,6 – Słowenia oraz 25,9 dla 
Norwegii (UNDP 2016: 206-209). Odnosząc się do lat poprzednich 
można zauważyć, że w państwach wysokorozwiniętych stosunek 
dochodu wzrasta. Wyjątkiem są Wielka Brytania oraz Francja, gdzie 
wynik się polepszył. Poprzez interpretację wyników spodziewa się, 
że skoro Indie czy Brazylia znajdują się w pierwszej dziesiątce państw  
z największym PKB na świecie oraz ich miary rozproszenia dochodu są 
porównywalne z wysokorozwiniętymi państwami Europy, rozwój spo-
łeczeństwa będzie usytuowany na podobnym poziomie. Jednak wyso-
kość dochodu i wartość PKB nie pozwalają uzyskać w pełni wiarygod-
nej informacji, gdyż na całokształt wpływa szeroki zakres czynników. 

Human Development Index

Brak możliwości oceny jakości życia przez pryzmat osiąganych 
dochodów skłonił do poszukiwań bardziej zaawansowanych metod. 
W rezultacie zrodziła się koncepcja rozwoju społecznego, która stawia 
człowieka z jego potrzebami, możliwościami oraz rozwojem i godnym 
życiem w centrum zainteresowań. W raporcie UNDP z 1990 roku po 
raz pierwszy opublikowano wskaźnik, który nie tylko określał postęp 
ekonomiczny (PKB per capita, wyrażone w parytecie siły nabywczej 
PPP w USD), ale uwzględniał takie wartości jak przewidywana długość 
życia, poziom analfabetyzmu oraz długość edukacji. Skala ma rozpię-
tość od 0 do 1, co dzieli kraje na trzy grupy: te, które uzyskały wskaź-
nik powyżej wartości 0,8 są państwami wysokorozwiniętymi. Wielkość 
od 0,5 do 0,79 kwalifikuje do państw o średnim poziomie rozwoju. 
Ostatnia grupa została stworzona z państw z najniższym wskaźnikiem 
– poniżej 0,5 (UNDP 1990: 185). Jeśli pozycja konkretnego państwa 
jest w rankingu HDI wyższa niż miejsce, które zajmuje w rankingu PKB 
per capita – czyli pozycja netto jest dodatnia, oznacza to, iż polityka 
społeczna realizowana w danym kraju jest prawidłowa. Odwrotnie 
– gdy pozycja jest niższa, czyli ujemna, podział dochodu jest błędny 
i powstają zbyt duże różnice społeczne w państwie (Kasprzyk 2003: 
544). Oprócz Human Development Index zostało opracowanych kilka 
jego pochodnych, które uzupełniają jego wartość poznawczą poprzez 
zwrócenie uwagi na kwestie ubóstwa (Multidimensional Poverty In-
dex, MPI), czy zróżnicowania społecznego ze względu na płeć (Gender 
Inequality Index, GII). MPI jest zastępstwem Human Poverty Index. 
W swoich obliczeniach skupia się na trzech wymiarach: wykształce-
niu, gdzie bierze pod uwagę długość nauki oraz ilość dzieci w wieku 
szkolnym nieuczących się, zdrowiu – czyli ilości niedożywionych dzieci 
oraz ich śmiertelności oraz na warunkach życia, które koncentrują się 
wokół dostępu do energii elektrycznej, wody pitnej i urządzeń sanitar-
nych, dóbr trwałych takich jak lodówka, telewizor czy rower oraz uży-
ciu tzw. „brudnego paliwa” do gotowania w domu (węgiel drzewny  
i drewno) oraz do posiadania podłogi w domu. Jak wskazuje tabela 2  
państwa o wysokim dochodzie charakteryzują się wysokim rozwojem 
społecznym. Jedynym wyjątkiem są Indie i Brazylia. W przypadku In-
dii, różnica między pozostałymi krajami jest znacząca. Średnia roczna 
wartość w latach 2010-2015 wynosi 0,603, to aż o 35% mniej niż wy-
nik Stanów Zjednoczonych. Niemniej jednak współczynnik dla Indii 
rośnie w dynamicznym tempie, a stopa wzrostu wynosi 1,45%. Można 
zaobserwować, iż w krajach wysokorozwiniętych średnia roczna stopa 
wzrostu jest nawet trzy razy mniejsza. Równie szybko rozwijają się 
Brazylia i Chiny (0,81% i 0,70%), natomiast wskaźnik dla Wielkiej Bry-
tanii jest niewielki – 0,15%. Dotyczy to również USA – mimo wysokich 
wartości rosną one w bardzo powolnym tempie – 0,22%. Podczas gdy 
dzienny budżet przeciętnego Amerykanina wzrastał z 65,63 USD w 
1990 roku do 121,39 USD w 2005 roku, aż 80,4% mieszkańców Indii 
żyło poniżej granicy ubóstwa za 2 dolary dziennie, co średnio wynosi 
30 USD na miesiąc. 34,9% Chińczyków i 21,2% Brazylijczyków boryka-
ło się z podobnym problemem. W ciągu następnego dziesięciolecia, 
kiedy odnotowano wysoki wzrost PKB, wartość dla Indii zmalała czte-
rokrotnie. W Chinach i Brazylii odsetek istotnie się zmniejszył, gdyż aż 
1,9% oraz 3,7% ludności żyło poniżej granicy ubóstwa. Na przestrzeni 
lat również widać znaczną poprawę współczynnika analfabetyzmu. 
Dla Chin i Brazylii wynosi on odpowiednio 3,6% oraz 7,4%. Jednak 
wciąż 27,9% dorosłych obywateli Indii nie jest w stanie czytać ani pi-
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sać. Ze względu na niedawne opublikowanie metod pomiaru MPI, 
dostępność wskaźnika dla konkretnych obszarów czasowych jest ogra-
niczona. Biorąc pod uwagę ostatnie siedemnaście lat mamy widoczny 
zarys, iż odsetek osób, które żyją w skrajnym ubóstwie diametralnie 
się zmniejsza. Z 29,6% dla Indii, aktualna średnia wynosi 12,1. Nato-
miast w Chinach i Brazylii jest to niewiele ponad 1,5% całego spo-
łeczeństwa. Otwarcie gospodarki na świat przyspieszyło wzrost, co  
z kolei pomogło sprostać wyzwaniom związanym z rozwojem ludzkim 
– zmniejszeniem ubóstwa, poprawą wyników zdrowotnych i rozsze-
rzeniem dostępu do podstawowych usług społecznych.

Tabela 2. Human Development Index w wybranych państwach w latach 
2000-2015

Państwo 2000 2005 2010 2015
Średnia 
2010-
20152

Średnia 
roczna 
stopa 

wzrostu
Brazylia 0,685 0,692 0,724 0,754 0,741 0,81%
Chiny3 0,677 0,742 0,799 0,828 0,814 0,70%
Francja 0,849 0,869 0,882 0,897 0,889 0,34%
Indie 0,494 0,504 0,580 0,624 0,603 1,45%
Japonia 0,856 0,886 0,884 0,903 0,895 0,42%
Kanada 0,867 0,892 0,903 0,920 0,912 0,37%
Niemcy 0,860 0,895 0,912 0,926 0,920 0,30%
USA 0,884 0,902 0,910 0,920 0,915 0,22%
Wlk Brytania 0,866 0,855 0,902 0,909 0,903 0,15%
Włochy 0,828 0,861 0,872 0,887 0,878 0,34%

Źródło: UNDP 2016, http://hdr.undp.org/en/data [24.11.2018]. 

Tabela 3. Wybrane komponenty używane podczas mierzenia HDI dla Indii, 
Chin i Brazylii w latach 1990-2017

Lata / Państwo Indie Chiny Brazylia

Analfabetyzm (%,  15 lat 
lub więcej)

1995-2005 39 9,1 11,4

2005-2015 27,9 3,6 7,4

Ludność poniżej granicy 
ubóstwa (%)

1990–20054 80,4 34,9 21,2

2005–2015 21,2 1,9 3,7

Wielowymiarowy wskaź-
nik ubóstwa (%)

2000-2008 29,6 5,6 3,9

2006-2017 12,1 1,7 1,6

Źródło: UNDP 2007/8, 2010, 2016, 2018, http://hdr.undp.org/en/data 
[24.11.2018].

Analiza alternatywnych wskaźników rozwoju

Poruszając kwestię rozwoju społeczno-gospodarczego, oprócz 
komponentów pieniężnych i tych, które odnoszą się do stanu jako-
ści życia (np. zdrowia, dostępu do edukacji) należy wziąć pod uwagę 
elementy pośrednie, aczkolwiek istotnie wpływające na życie społe-
czeństwa. Wśród czynników można wyróżnić np. poczucie szczęścia, 
warunki otaczającego nas środowiska i to, jaki wpływ na niego mają 
codziennie działania człowieka. Istnieje szeroka gama wskaźników 
alternatywnych, które łączą te elementy, jednakże tylko część z nich 
publikuje konkretne statystyki, gdyż trwale są dopracowywane. Opra-
cowany w 2006 roku przez New Economics Foundation (NEF) Świato-
wy Wskaźnik Szczęścia (Happy Planet Index, HPI) łączy w sobie cztery 
elementy, aby pokazać jak różne społeczności świata korzystają ze 
swoich zasobów środowiskowych, aby prowadzić długie i pełne sa-
tysfakcji życie. Pierwszym z nich jest dobre samopoczucie – w oparciu  

2 Średnia, jak i średnia roczna stopa wzrostu zostały policzone odpowiednio dla 
danych z roku 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 oraz 2015.
3 Wynik dla Chin jest średnią sumy wartości wskaźnika dla Chin i Hong Kong (SAR). 
4 Dla 1990-2005 wyniki są oparte na odsetku ludności, którzy muszą przeżyć za 2 
USD na dzień, a w 2005-2015 wartość wynosiła 1,90 USD. 

o dane zebrane w ramach ankiety Gallupa, mieszkańcy każdego kra-
ju oceniają swoje samopoczucie w skali od 1 do 10. Kolejnym ele-
mentem jest szacowana długość życia, jest to średnia liczba lat życia  
w danym kraju, na podstawie danych zebranych przez ONZ. Brane są 
również pod uwagę nierówności, ale w nieco innym znaczeniu. HPI 
skupia się na dysproporcjach względem długości i zadowolenia z życia 
społeczeństwa. Ostatnim, ale nie mniej ważnym elementem jest tzw. 
ślad ekonomiczny – jest to średni wpływ każdego mieszkańca dane-
go kraju na środowisko, opiera się na danych przygotowanych przez 
Global Footprint Network. Wskaźnik jest wyrażony za pomocą global-
nych hektarów (gha) per capita (Marks, Abdallah, Simms, Thompson 
2006: 2). Świat ma ograniczone zasoby. Społeczeństwo, które osiąga 
wysokie zadowolenie, ale konsumuje tyle, iż jego zasoby mogą nie 
być dostępne dla przyszłych pokoleń, ciężko uznać za satysfakcjonu-
jące. Co więcej, nie można go uzależnić od innych państw, zostawiając 
jego mieszkańców z niczym. Dlatego kluczowym komponentem, który 
głównie decyduje o końcowym wyniku jest ślad ekologiczny (ang. eco-
logical footprint) i zawiera się w przedziale od 0 do 2,1.  

Tabela 4. Wartości Happy Planet Index w wybranych krajach w latach 1990-20055

Państwo 1990 2000 2005 Średnia
Brazylia 52,82 b/d 61,01 55,58
Chiny 68,80 59,07 57,11 57,42
Francja 39,95 42,02 43,86 43,08
Niemcy 37,18 46,45 48,07 44,73
Indie 58,13 44,74 53,03 51,70
Włochy 46,29 46,13 44,02 45,71
Japonia 38,85 40,55 43,25 42,54
Wlk Brytania 41,12 41,79 43,31 43,53
USA 34,17 32,97 30,73 33,80

Źródło: Abdallah i inni 2009.

W tabeli 4 zamieszczono wyniki dla poszczególnych państw  
z grupy G7 oraz Brazylii, Chin i Indii. Państwa G7, jako przedstawiciele 
państw wysokorozwiniętych, zdążyły odnotować swój nieodwracalny 
ślad na środowisku naturalnym. Pomimo wysokich wartości wskaźni-
ków dotyczących jakości życia, osiągają najgorsze wyniki ekologiczne6. 
Średnia mieści się w przedziale od 33,80 (USA) do 44,73 (Niemcy). 
Brazylia, Chiny i Indie, jako państwa będące w fazie dynamicznego 
rozwoju, zawierają się w wartościach 51,7-57,42. Ich działania nie 
wywarły aż takiego wpływu na środowisko, jednak dalszy postęp 
może stwarzać istotne zagrożenie. Godne warunki życia są możliwe 
poprzez zapewnienie równomiernego rozwoju, którego istnienie jest 
przede wszystkim oparte na stabilnej sytuacji państwa. Nie tylko go-
spodarczej, ale także militarnej. Australijski Instytut Ekonomii i Po-
koju przygotował Global Peace Index (Wskaźnik Globalnego Pokoju, 
GPI), który mierzy stan pokoju na świecie według trzech kryteriów: 
poziomu bezpieczeństwa i ochrony społeczeństwa, zasięgu konfliktu 
krajowego i międzynarodowego oraz stopnia militaryzacji (IEP 2018: 
6). Kluczem do zadowolenia z życia jest przede wszystkim poczucie 
bezpieczeństwa społeczności i brak wyniszczających oraz zagrażają-
cych degradacją konfliktów. W 2016 roku najwyższy poziom bezpie-
czeństwa odnotowała Islandia – 1,192, średni zaczyna się od Bośni  
i Hercegowiny – 1,915. Najgorsze wartości zawierały się w przedzia-

5 Brak danych dla Kanady w wyznaczonym okresie. Dla ułatwienia interpretacji 
została policzona średnia z podanych lat.
6 Zob. Abdallah S., Michaelson J., Shah S., Stoll L., Marks N., (2012) The Happy 
Planet Index: 2012 Report. A global index of sustainable well-being, London: NEF. 
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le od 2,877 (Nigeria) do 3,806 (Syria). Porównując dane z tabeli 5  
z przedstawionymi przedziałami, kształtuje się charakterystyka GPI  
w wybranych państwach. Kraje rozwijające się, wraz ze USA, odnoszą 
najgorsze wyniki, pozostałe państwa osiągają bardzo zróżnicowane 
rezultaty. Nie wyróżniają się ani trendy spadkowe ani wzrostowe. 
Dopiero średnia roczna stopa wzrostu pokazuje, że wartości rosną.  
W efekcie Japonia i Wielka Brytania, pomimo niskich średnich, osią-
gają wysokie średnie roczne stopy wzrostu – 3,62% i 3,44%. Oznacza 
to, że bezpieczeństwo pogarsza się w szybkim tempie. W ramach 
ankiety przeprowadzonej przez United Nations Development Pro-
gramme (UNDP 2016: 250) najniższy wynik uzyskała Brazylia – 36% 
ankietujących odpowiedziało, że czuje się bezpiecznie. Na kolejnym 
miejscu znalazły się Włochy – 59%, następnie Japonia – 68% i Indie – 
69%. Najlepszy wynik odnotowała Kanada, gdzie 80% społeczeństwa 
odczuwa bezpieczeństwo. 

Tabela 5. Global Peace Index w wybranych państwach w latach 2012-2016

Pań-
stwo 2012 2013 2014 2015 2016

Średnia

wartość 
wskaź-

nika

roczna 
stopa 
wzro-

stu 
Brazylia 2,017 2,051 2,073 2,122 2,176 2,09 1,92%
Chiny 2,061 2,142 2,207 2,267 2,288 2,19 2,65%
Francja 1,710 1,863 1,808 1,742 1,829 1,79 1,83%
Niemcy 1,424 1,590 1,423 1,379 1,486 1,46 1,46%
Indie 2,549 3,320 2,571 2,504 2,566 2,70 1,89%
Kanada 1,317 1,540 1,306 1,287 1,388 1,37 2,03%
Włochy 1,690 2,130 1,675 1,669 1,774 1,79 2,65%
Japonia 1,326 1,790 1,316 1,322 1,395 1,43 3,62%
Wlk 
Brytania

1,609 1,670 1,798 1,685 1,830 1,72 3,44%

USA 2,058 1,830 2,137 2,038 2,154 2,04 1,69%

Źródło: IEP, Global Peace Index 2012-2016.

Podsumowanie

W dobie globalizacji istotny jest stabilny rozwój współzależnych 
i integrujących się ze sobą państw. Przedstawione wyżej dane wska-
zują, że długookresowy wzrost PKB oraz osiąganie jego najwyższych 
wartości w skali świata nie zawsze informują o równomiernym prze-
biegu procesów rozwojowych. Indie, Chiny i Brazylia, jako państwa 
rozwijające się, w rankingu PKB sytuują się między krajami grupy G7. 
Jednakże pomiędzy wybranymi regionami świata można zaobserwo-
wać duże zróżnicowanie pod względem społecznym. Podczas analizy 
PKB per capita okazuje się, że istnieje dość duża rozpiętość między 
ich wynikami. Miary rozproszenia dochodu pokazują, że wybrane 
kraje po raz kolejny są na porównywalnym poziomie z państwami 
europejskimi. Dopiero analiza Human Development Index wskazuje 
różnice oraz kierunek ich zmian. Dane pokazują, że kraje doświadczy-
ły w ostatnich latach stabilnego i nieprzerwanego rozwoju, ponadto 
trend wciąż pozostaje rosnący. Alternatywne mierniki rozwoju nie 
tłumaczą poziomu nierówności, ale informują o stanie środowiska,  
którym otacza się człowiek i które ma na niego największy wpływ. 

Z analizy wynika, iż pomimo życia w państwie z wysokim docho-
dem, niekoniecznie musi się żyć lepiej od miejsca, gdzie roczny do-
chód na jednostkę nie przekracza 1 600 USD. Silne uprzemysłowienie 
zdążyło już wywrzeć nieodwracalny wpływ na środowisko naturalne, 
co zaniża wskaźniki jakości życia. W dodatku poziom bezpieczeństwa z 
roku na rok jest coraz mniejszy. W ciągu ostatnich piętnastu lat, kiedy 
zjawisko globalizacji się rozpowszechniło, a świat przechodził przez 

dynamiczny rozwój, poziom jakości życia znacząco się poprawił. Odse-
tek ludności żyjącej poniżej granicy ubóstwa zmalał piętnastokrotnie 
(Brazylia), rozpiętość dochodowa maleje, a niektóre państwa m.in. 
Indie, osiągają roczny przyrost wskaźnika HDI aż o 1,5%. Jednak roz-
wój wciąż nie jest równy, a z biegiem lat pojawiają się nowe wyzwania 
społeczne i gospodarcze, którym świat musi stawić czoła. 
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W kierunku świadomej konsumpcji – nowe konteksty
Towards conscious consumption – new contexts

Consumption as an essential social and economic process 
is becoming an attribute of modern society. In the article, select-
ed changes have been analysed, as related to growing consumer 
awareness which impacts on new patterns of consumer behav-
iours and sets out new contexts of consumption perception. 
Phenomena such as ecologisation of consumption, conscious 
consumption, ethical consumption, sustainable consumption, pro-
sumption, collaborative consumption indicate changes related to 
transformations in the area of consumption. They emphasise the 
shaping of a responsible, conscious and rational consumer. A pos-
itive aspect in the evaluation of changes in the area of consump-
tion is visible in new forms of consumption expressed as greater 
commitment and deliberate decisions taken by consumers in the 
field of product and service selection and as respect for the nat-
ural environment and abandonment of a consumerist lifestyle. 
Moreover, the role of consumer awareness is essential in the area 
of consumer rights (the right to safe products, their free choice, 
reliable information, freedom to pursue claims, or the right to 
live in a clean and healthy natural environment). The growth of 
consumer awareness is closely related to education in this area.

Keywords: ecologisation of consumption, conscious consumption, 
prosumption, collaborative consumption, consumer rights protec-
tion.

Konsumpcja stanowi istotny proces społeczno-gospodarczy, 
staje się atrybutem współczesnego społeczeństwa. W artykule zo-
stały przeanalizowane wybrane zmiany związane ze zwiększającą 
się świadomością konsumencką, która wpływa na tworzenie się 
nowych wzorów zachowań konsumenckich, a także wyznacza nowe 
konteksty postrzegania konsumpcji. Zjawiska takie jak: ekologizacja 
konsumpcji, konsumpcja świadoma, etyczna konsumpcja, konsump-
cja zrównoważona, prosumpcja, konsumpcja kolaboratywna, wska-
zują na zmiany związane z przeobrażeniami w sferze konsumpcji 
poprzez kształtowanie się konsumenta odpowiedzialnego, świado-
mego, racjonalnego. Nowe formy konsumpcji wyrażane w postaci 
większego zaangażowania i przemyślanych decyzji podejmowanych 
przez konsumentów w obszarze wyboru produktów i usług, posza-
nowanie dla środowiska naturalnego, rezygnacji z dotychczasowego 
konsumpcjonistycznego stylu życia stanowią pozytywny aspekt w 
ocenie zmian zachodzących w obszarze konsumpcji. Ponadto na-
leży zwrócić uwagę na istotną rolę świadomości konsumenckiej w 
zakresie znajomości praw konsumenckich (prawa do bezpiecznych 
produktów, swobodnego ich wyboru, rzetelnej informacji, swobody 
dochodzenia swoich roszczeń, czy też prawa do życia w czystym i 
zdrowym środowisku naturalnym). Wzrost świadomości konsumenc-
kiej związany jest ściśle z edukacją w tym zakresie. 

Słowa kluczowe: ekologizacja konsumpcji, świadoma konsump-
cja, prosumpcja, konsumpcja kolaboratywna, ochrona praw kon-
sumenckich.

Typ artykułu: przeglądowy.
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Konsumpcję, rozumianą jako proces społeczny, możemy rozpa-
trywać w wielu wymiarach: ekonomicznym, politycznym, społecznym 
i kulturowym. Opisując współczesne społeczeństwo i gospodarkę 
często napotykamy odwołania do konsumpcji. Widać wyraźnie, iż 
konsumpcja stała się polem pogłębionych analizach czynionych przez 
ekonomistów, socjologów i innych badaczy. Współczesne społeczeń-
stwo konsumpcyjne opisuje się w kontekście niepokojących zjawisk 
w nim zachodzących. Należą do nich m.in.: materialistyczne podejście 
do życia, „zachłyśnięcie się” światem konsumpcji, konsumpcjonizm 
jako ideologia i przyjmowany styl życia, marnotrawienie dóbr, zanik 
poczucia wspólnoty, mentalność konsumencka określana w katego-
riach narcystycznego realizowania swoich pragnień. Są to najczęstsze 
odniesienia pojawiające się w analizach badawczych. Konsument jawi 
się w nich jako jednostka niejako uwikłana w konsumpcję, zdomino-
wana przez nią. Warto jednak spojrzeć na zachowania konsumenta 
z innej perspektywy, biorąc pod uwagę pojawiające się symptomy 
odchodzenia od gloryfikacji konsumpcji, stawiania jej na piedestale. 
W obecnym porządku społeczno-gospodarczym widoczne są działania 
podejmowane przez konsumentów świadczące o wzroście ich świa-

domości oraz weryfikacji roli, jaką pełnią. Należy jednak uwzględnić 
szereg determinant wpływających na decyzje podejmowane przez 
konsumentów począwszy od ekonomicznych, społecznych, kultu-
rowych czy psychologicznych. One również kształtują osobowość 
konsumenta wpływając na wybór określonego modelu konsump-
cji. Celem artykułu jest analiza tych form współczesnej konsumpcji, 
które wskazują na pogłębiającą się świadomość konsumentów oraz 
stanowią nowe wyzwania. W pracy zastosowano studia literaturowe. 
 
Konsument świadomy – aspekt ekologiczny i etyczny

Analizując zmiany postaw konsumentów należy zwrócić uwagę 
na wzrost zainteresowania wśród nich problemami ekologicznymi. 
Człowiek i przyroda to dwa nieodłączne elementy porządku spo-
łecznego. Jak podkreśla P. Czarnecki na przestrzeni lat zmieniały się 
wzajemne relacje między człowiekiem a przyrodą, na co niewątpli-
wie istotny wpływ miał rozwój techniki, który postawił człowieka  
w roli przekształcającego przyrodę w sposób jej zagrażający (Czarnec-
ki 2008: 223). Warto też zwrócić uwagę, iż era ekologiczna (zmiany 
w kierunku uczynienia świata bardziej ekologicznym) jest krótka,  
w porównaniu do ery rolniczej czy przemysłowej, które trwały od 
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ci etyczni starają się rozstrzygać i zauważać szereg dylematów, jakie 
pojawiają się w związku z nabywaniem i użytkowaniem dóbr i usług 
oraz funkcjonowaniem w społeczeństwie konsumpcyjnym. Poza tym 
etyczny konsument podejmuje decyzje w czterech obszarach: wyboru 
między produktami lokalnymi i globalnymi; wpływu konsumpcji na 
środowisko przyrodnicze; oddziaływania konsumpcji na prawa zwie-
rząt; respektowania praw człowieka (Kiełczewski 2008: 103). 

W stronę konsumpcji świadomej

Konsumpcję zrównoważoną (ang. sustainable consumption) na-
leży rozumieć jako „konsumowanie dóbr materialnych i usług w stop-
niu wystarczającym do zaspokojenia podstawowych potrzeb i osiąga-
nia wyższej jakości życia, minimalizując zużycie zasobów naturalnych, 
a także materiałów szkodliwych dla środowiska” (Grzega, Kieżel 2017: 
43). Warto zauważyć, że koncepcja świadomej konsumpcji wpłynę-
ła za zmiany wprowadzane przez przedsiębiorstwa funkcjonujące 
na rynku poprzez zabieganie o konsumentów zwracających uwagę 
na etyczne i ekologiczne aspekty produkcji (Chick 2011: 178). Kon-
sumpcja zrównoważona ma aspekt wielowymiarowy. W literaturze 
przedmiotu wyróżnia się kilka obszarów konsumpcji zrównoważonej: 
ekonomiczny (wskazuje się istotne proporcje między bieżącą kon-
sumpcją a przyszłą, co pozwala na zachowanie równowagi gospodar-
czej); ekologiczny (preferowanie dóbr niezagrażających środowisku); 
społeczny (zakłada się, iż konsumpcja nie powinna stwarzać barier  
w dostępie, szczególnie jeśli chodzi o dobra społecznie pożądane); 
międzypokoleniowy (konsumpcja nie ma ograniczeń czasowych); 
psychologiczny (celem konsumpcji jest podnoszenie jakości życia 
człowieka); demograficzny (czynniki demograficzne takie jak: wiek, 
płeć, struktura społeczno-zawodowa nie powinny stanowić bariery 
w procesie konsumpcji) oraz przestrzenny (poszanowanie ładu prze-
strzennego w wyborze form i sposobów konsumpcji) (Dąbrowska, 
Bylok, Janoś-Kresło, Kiełczewski, Ozimek 2015: 93-94). Aby możliwe 
było mówienie o w pełni świadomym konsumencie, realizującym za-
sady konsumpcji zrównoważonej powinien on respektować i zwracać 
uwagę na następujące zasady: stawianie wyżej potrzeb nad chwilowe 
zachcianki oraz jakości życia nad warunki materialne; ograniczać do 
minimum zużycie zasobów naturalnych, produkcji odpadów i zanie-
czyszczeń; w decyzjach konsumenckich zwracać uwagę na cykl życia 
określonego dobra i jego wpływ na środowisko naturalne; myśleć  
w perspektywie przyszłościowej o następnych pokoleniach (Dąbrow-
ska, Bylok, Janoś-Kresło, Kiełczewski, Ozimek 2015: 189). W jaki spo-
sób można osiągnąć zrównoważony poziom konsumpcji? Możliwe jest 
to na dwa sposoby (także w konfiguracji łączenia obydwu), mianowi-
cie należy bardziej efektywnie korzystać z technologii, co w rezultacie 
może prowadzić do mniejszej eksploatacji zasobów naturalnych przy 
produkcji takiej samej ilości dóbr i usług oraz zmniejszać konsumpcję 
przy użyciu ograniczania ilościowego dóbr jednocześnie nie rezygnu-
jąc z wysokiego poziomu zadowolenia (Mróz 2013: 178). Ciekawym 
przykładem są tutaj konkretne działania konsumentów związane  
z przyjmowaniem tzw. minimalizmu konsumenckiego wyrażającego 
się w postawach takich jak: rezygnacja z nadmiernej konsumpcji, wy-
bór produktów do wielokrotnego użytkowania a zarazem dobrych 
jakościowo, skupienie się na niematerialnych wartościach, prostota 
życia, celebrowanie małych przyjemności i czasu. Takie akty konsump-
cji to świadome i dobrowolne wybory konsumentów wynikające ze 

kilkuset do kilkuset tysięcy lat (Wnuk 2010: 334). Kwestie związane  
z poszanowaniem środowiska naturalnego, dbałością o cały eko-
system stanowią ważny aspekt widoczny w pojawiających się posta-
wach proekologicznych. Wpływ na taki stan rzeczy mają zapewne 
działania informacyjne i edukacyjne kierowane w stronę konsumen-
tów. Konsument odpowiednio wyedukowany w zakresie ekologii  
i ochrony stanowiska staje się konsumentem świadomym i odpowie-
dzialnym za swoje wybory. Zachowania proekologiczne widoczne są  
w jego codziennym życiu: począwszy od małych decyzji podejmowa-
nych przy półce z żywnością, aż po zachowania wymagające więk-
szego zaangażowania, jak zmiana stylu życia, czy dotychczasowych 
przyzwyczajeń. Konsument wrażliwy na kwestie ekologiczne jest świa-
domy nie tylko degradacji środowiska naturalnego oraz wyczerpywa-
nia się jego zasobów, ale także moralnej odpowiedzialności wobec 
przyszłych pokoleń, które będą zamieszkiwać glob w kolejnych latach. 
Ta orientacja na przyszłość w kwestiach ochrony świata przyrodnicze-
go wpisuje się niejako w ekologiczny kodeks postępowania. Chodzi tu 
przede wszystkim o tworzenie nowego rodzaju wartości, które stają 
się podwaliną dla etyki ekologicznej i odpowiedzialności społecznej 
konsumentów. Ekologizacja konsumpcji to nie tylko decyzje zakupowe 
dotyczące wyboru produktów mniej szkodliwych dla środowiska (na-
leży uznać, że nie ma produktów w pełni przyjaznych dla przyrody), 
ale zmiana stylu życia, zmiana nawyków, przyzwyczajeń (Kiełczewski 
2008: 194). Jest to oczywiście proces długotrwały, wymagający wysił-
ku, ale i zaangażowania społecznego. Do przejawów konsumpcji eko-
logicznej (nazywanej także ekokonsumpcją lub zieloną konsumpcją) 
zalicza się: ograniczanie konsumowania oraz oszczędne podejście do 
użytkowania dóbr; wybór dóbr bardziej trwałych, które można użyt-
kować wielokrotnie oraz takich, które nie pozostawiają dużej ilości 
odpadów; recykling; wybór produktów i żywności ekologicznej; uni-
kanie zakupu dóbr pochodzących z niehumanitarnej hodowli oraz wy-
konywanych w warunkach niewolniczych; korzystanie ze środowiska 
naturalnego w celach rekreacyjnych (Grzega, Kieżel 2017: 46; Bywalec 
2010: 196). Konsumpcja ekologiczna nie ogranicza się tym samym 
wyłącznie do procesu konsumpcji, ale obejmuje także ważny pod 
względem społecznym aspekt związany ze stylem życia. Ekologiczny 
sposób życia należy zatem traktować jak najszerzej, gdyż jest on czę-
ścią ekologicznej konsumpcji. Konsumpcja dóbr i usług proekologicz-
nych oraz serwicyzacja konsumpcji to obszary zyskujące coraz większe 
zainteresowanie wśród konsumentów, którzy jakościowo zaczynają 
traktować konsumpcję uwzględniając jakość zdrowotną, ekologiczną, 
estetyczną i użytecznościową produktu (Kiełczewski 2008: 275). Du-
żym poziomem świadomości konsumenckiej charakteryzuje się także 
konsumpcja etyczna pozwalająca spojrzeć na konsumenta w nieco 
innej roli, niż był on postrzegany dotychczas. Ten nowy typ konsumen-
ta traktuje swoje decyzje zakupowe jako wybór moralny. Zwraca on 
uwagę na negatywnie moralnie zachowania konsumenckie takie jak: 
zakup i wykorzystywanie dóbr wyprodukowanych w rejonach świata, 
gdzie dopuszcza się pracę niewolniczą, czy pracę dzieci; użytkowanie 
dóbr powstałych w wyniku uśmiercania zwierząt w sposób niehuma-
nitarny; zabijanie zwierząt (na przykład słoni, wielorybów) w celach 
nieżywieniowych, ale dla zysku; niektóre praktyki uboju rytualnego; 
nielegalne walki zwierząt (psy, byki) organizowane przez ludzi czerpią-
cych z tego procederu nielegalny dochód (Bywalec 2010: 197). Konsu-
ment zwracający uwagę na etyczne aspekty konsumpcji dokonuje co-
dziennych wyborów zakupowych w sposób przemyślany. Konsumen-
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Świadomość konsumencka 
a ochrona praw konsumenckich

W kontekście zwiększającej się świadomości wśród konsu-
mentów warto zwrócić uwagę na ochronę praw konsumenckich. 
Konsument świadomy zna swoje prawa i obowiązki wynikające  
z pełnionej roli społecznej. Wzmacnia to jego miejsce na rynku 
oraz daje możliwości dochodzenia swoich praw wobec podmiotów 
naruszających suwerenność konsumenta. Ochrona praw konsu-
menckich należy do organów państwa powołanych do tej funkcji 
oraz do organizacji konsumenckich. Poza tym istotną rolę pełnią 
w tym zakresie nieformalne zrzeszenia konsumentów skupiają-
ce się na przykład w przestrzeni Internetu. Jak pokazuje praktyka 
życia codziennego konsument próbujący dochodzić swoich praw 
w sposób indywidulany często znajduje się na przegranej pozycji 
wobec wielkich przedsiębiorstw. Działanie we wspólnocie, grupie 
zwiększa szansę w dochodzeniu swoich roszczeń. Tego typu spo-
łeczności często prowadzą bojkoty produktów lub nieuczciwych 
przedsiębiorców czy instytucji. Siła oddziaływania tego typu przed-
sięwzięć okazuje się bardzo skuteczna (przykładem może być grupa 
pokrzywdzonych klientów banku lub firmy deweloperskiej docho-
dząca swoich praw w pozwie zbiorowym). Świadomość konsu-
mencka opiera się na zdobytej wiedzy oraz kompetencjach, jakie 
nabywa konsument w trakcie procesu konsumpcji. W tym obszarze 
można mówić o prężnie działającym ruchu konsumentów, który  
K. Wilk, powołując się na A. Jawłowską, rozumie jako „działalność 
grup, stowarzyszeń i organizacji niezależnych od państwa i bizne-
su, mającą cechy ruchu społecznego” (Wilk 2000: 235). Obszarów,  
w których konsument potrzebuje ochrony jest dosyć dużo, wy-
mieniając te najważniejsze: niską jakość produktów, wzrost cen, 
degradację środowiska naturalnego, kreowanie sztucznych po-
trzeb, szybkie zużywanie się produktów, wykorzystywanie technik 
manipulacji konsumentem, agresywna reklama, depersonalizacja 
rynku, zanikanie więzi między sprzedawcą a konsumentem, ukryte 
podnoszenie cen produktów i usług (Sowa 2005: 216). Te działa-
nia sprzyjają powstawaniu nadużyć wobec konsumenta, który nie 
mając świadomości konsumenckiej staje się słabym ogniwem na 
rynku dóbr i usług. Do podstawowych praw konsumenckich zalicza 
się: prawo do bezpieczeństwa (nacisk kładzie się na ochronę przed 
produktami szkodliwymi dla człowieka); prawo swobody wyboru 
towarów i usług; prawo do rzetelnej informacji (szczególnie infor-
macji o wszelkich właściwościach nabytego produktu); prawo do 
bycia wysłuchanym (umożliwienie dostępu do organów rozstrzyga-
jących skargi i postulaty wysuwane przez konsumentów); prawo do 
środowiska naturalnego (Sowa 2005: 217). Potrzeba kształtowania 
świadomości konsumenckiej w zakresie swoich praw jest niezwykle 
istotna, gdyż pozwala na zabezpieczenie konsumenta przed dokony-
waniem niekorzystnych dla niego wyborów. Dobrze funkcjonujący 
system informacji konsumenckiej pozwala na kształtowanie konsu-
menta świadomego, racjonalnie podejmującego decyzje. W tym ob-
szarze istotna staje się szeroko pojęta edukacja konsumencka, którą 
należy rozumieć jako „działalność informacyjno-doradczą dotyczącą 
racjonalizacji potrzeb zakupów oraz procesów związanych z wyko-
rzystaniem i użytkowaniem posiadanych zasobów konsumpcyjnych” 
(Wilk 2000: 229).

zwiększającej się ich świadomości. Analizując nowe konteksty w kon-
sumpcji należy zwrócić uwagę na prosumpcję, którą można rozumieć 
jako „splatanie się w jeden proces aktów konsumpcji i produkcji, 
aż do zatarcia granic miedzy nimi” (Bywalec 2010: 220). Zmiany te 
wpływają na pozycję współczesnego konsumenta stawiając go niejako  
w nowej roli. Aktywność prosumentów widoczna jest w wielu działa-
niach, takich jak: projektowanie własnych wyrobów, zaangażowanie  
w proces produkcji, możliwość wpływania na cechy produktu lub 
usługi, przejmowanie części pracy wykonywanej wcześniej przez pro-
ducenta, dzielenie się swoimi doświadczeniami z innymi konsumen-
tami, wpływ na decyzje konsumenckie podejmowane przez innych  
poprzez odradzanie lub zachęcanie do zakupu (Badzińska 2011: 75). 
A. Duda idzie krok dalej proponując postrzeganie prosumpcji nie tylko 
w kategoriach zmiany relacji klient-producent, ale jako realnej wy-
twórczości widocznej w aktywności gospodarczej, przedsiębiorczości 
społecznej, obywatelskiej i publicznej (Duda 2016: 404). Prosumpcję 
należy traktować jako proces niezwykle istotny, jeśli chodzi o zmiany 
zachodzące w sposobach zaspokajania potrzeb. Tego typu konsument 
to jednostka świadoma, znająca swoje oczekiwania i stawiająca wy-
magania producentom. Konsument świadomy poszukuje, jest skłonny 
do podejmowania wyzwań i otwarty na zmiany. Podkreślić należy w 
tym kontekście rolę zachowań innowacyjnych przejawianych przez 
konsumentów. Obecnie to one stanowią siłę napędową przeobra-
żeń, jakie dokonują się w obszarze konsumpcji. Społeczny charakter 
innowacji konsumenckich jest dodatkowym atutem, gdyż prowadzi 
do powstawania nowych wartości w konsumpcji, m.in. relacji spo-
łecznych opartych na współdziałaniu, wymianie czy dobrowolnej re-
zygnacji. Wydaje się, iż można te zmiany potraktować jako pozytywny 
element w zachowaniach konsumenckich. Innowacyjne zachowania 
konsumenckie mogą przyjmować takie formy jak: kooperatywy kon-
sumenckie, konsumpcję kolaboratywną, konsumenckie ruchy społecz-
ne, konsumpcyjne społeczności internetowe, koprodukcję i prosump-
cję (Bylok 2017). Wymienione tendencje stanowią przeciwwagę dla 
przejawianych w społeczeństwie zachłyśniętym konsumpcją – postaw 
konsumpcjonistycznych. Analizując zmiany związane ze wrastającą 
świadomością konsumencką należy odnotować wyraźnie pojawiają-
cą się konsumpcję wspólną, kolaboratywną (ang. collaborative con-
sumption). A. Burgiel przytacza definicję R. Bostman i R. Rogersa, któ-
rzy opisują konsumpcję wspólną jako opartą na „dzieleniu, bezpłatnej 
i odpłatnej wymianie oraz pożyczaniu dóbr i usług, co umożliwia kon-
sumentom dostęp do produktów zamiast nabywania ich na własność 
i zmienia sposoby zaspokajania potrzeb” (Burgiel 2014: 158). F. Bylok 
podkreśla, iż konsumpcja wspólnotowa to zarówno pożyczanie, wy-
najmowanie, umowy barterowe lub wymiana dóbr, które wynikają  
z chęci tworzenia więzi z innymi ludźmi, ale też kalkulacji ekonomicz-
nej, która pozwala na udział osób mniej zamożnych w konsumpcji 
dóbr droższych lub o charakterze nowoczesnym (Bylok 2017: 26-27). 
W dobie Internetu szczególne miejsce zajmują wirtualne społeczności 
konsumenckie stanowiące ciekawy przykład w dziedzinie zachowań 
konsumenckich. Internet stanowi dziś platformę dla nowych rozwią-
zań w obszarze konsumpcji. W tego typu społecznościach dokonuje 
się wymiana informacji dotyczących produktu, usługi lub producen-
ta. Konsumenci tworzący internetowe wspólnoty dzielą się swoimi 
opiniami, wrażeniami, udzielają rekomendacji, dokonują zakupu  
w otoczeniu znajomych (Bylok 2017: 15). Tego typu inicjatywy należy 
traktować jako wyzwanie, jeśli chodzi o nowe formy konsumpcji. 
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Podsumowanie

Pojawiające się nowe formy konsumpcji świadczą o wzrastającej 
świadomości konsumenckiej. Opisane w artykule krytyczne postawy 
konsumentów wskazują na pojawianie się nowych zjawisk, w których 
konsument staje się odpowiedzialny i aktywny. Pod względem spo-
łecznym te cechy są bardzo pożądane, gdyż pozwalają na kształtowa-
nie myślących racjonalnie, otwartych i innowacyjnie nastawionych na-
bywców. Nie należy jednak ulegać złudzeniu, iż wykorzenione zostały 
zjawiska negatywne w konsumpcji, które stawiają konsumenta nadal 
w niekorzystnej dla niego pozycji. Należy jednak podkreślić, iż konsu-
ment świadomy to jednostka stawiająca wyższe wymagania wobec 
podmiotów funkcjonujących na rynku. W tym kontekście zachowa-
nia konsumenckie wyrażane w postaci: konsumpcji wspólnej, zrów-
noważonej, ekologicznej, czy etycznej należy traktować jako dobre 
praktyki w sferze konsumpcji. Potwierdza to D. Kiełczewski, analizując 
współczesną konsumpcję wskazuje, iż można zauważyć, że „rośnie 
liczba konsumentów kierujących się w swoich decyzjach nabywczych 
wartościami innymi niż dążenie do wzrostu konsumpcji materialnej 
(konsumpcjonizmu): świadomością ekologiczną, poczuciem odpowie-
dzialności społecznej; wrasta ranga zachowań asekuracyjnych w kon-
sumpcji, a także tendencja do postaw antykonsumpcjonistycznych” 
(Kiełczewski 2008: 274). Ponadto postuluje się potrzebę zmiany sto-
sunku społeczeństwa do rozwoju gospodarczego, przewartościowanie 
hierarchii potrzeb człowieka, zwrócenie uwagi na edukację ekologicz-
ną, która jest niezbędna jeśli chodzi o świadomą rezygnację człowie-
ka z modelu konsumpcyjnego i stylu życia z tym związanego (Wnuk 
2010: 352). Podkreślić należy jednak, iż opisane zjawiska świadczące 
o wzrastającej świadomości konsumenckiej rozwijają się w różnym 
tempie, stąd ciągła potrzeba ich analizy naukowej.
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i źródeł prawa, które wpływają na te lokalne perspektywy. Muszą one 
uwzględniać również bariery rozwoju poszczególnych źródeł energii, 
w tym przypadku głównie dotyczące źródeł odnawialnych. Dla uzu-
pełnienia potencjału rozwoju tych źródeł rozważania o szansach i za-
grożeniach zakończą się na czynnikach geograficznych wyznaczających 
źródła odnawialne.

Stan polskiej energetyki oraz perspektywy rozwoju

Produkcja energii w Polsce bazuje głównie na wykorzystaniu 
węgla kamiennego i brunatnego. Ich udział w produkcji energii pier-
wotnej w 2016 roku wynosił 85,5%. Taka sytuacja pomimo wysokiego 
poziomu udziału źródeł nieodnawialnych w produkcji energii przynosi 
wiele korzyści dla gospodarki. Można do nich zaliczyć m.in. to, że Pol-
ska jest krajem energetycznie samowystarczalnym i nie musi opierać 
dostaw prądu na źródłach zewnętrznych. Kolejną znaczącą korzyścią 
dla gospodarki jest wysokie zatrudnienie w sektorze, który zapew-
nia utrzymanie wielu rodzinom. Wśród negatywnych cech obecnego 
stanu rzeczy wymienić można opieranie produkcji energii na wyso-
koemisyjnej i niskoefektywnej technologii pozyskiwania surowców 
oraz ich przetwarzania w celu wyprodukowania energii. Dodatkowo 
generowane są straty związane z ciągłym wzrostem zanieczyszczenia 
otoczenia, wywoływania trzęsień ziemi w terenach górniczych, zuży-
wania nieodnawialnych źródeł energii oraz konieczność płacenia kar 
emisyjnych, które nałożyła na Polskę UE. Podstawowym i pierwotnym 
celem dla polskiej energetyki jest zapewnienie bezpieczeństwa ener-
getycznego dla gospodarki i obywateli kraju. Jej dokładna definicja 
jest sformułowana w dokumentach traktujących o planach polskiej 
energetyki uchwalanych na różne perspektywy czasowe polityk ener-
getycznych. Obecnie obowiązujący dokument to Polityka Energetycz-
na do roku 2035. Natomiast w projekcie nowego dokumentu Polityki 
Energetycznej do roku 2040 przeczytać możemy, że: „Bezpieczeństwo 

Wstęp

W Polsce od czasu upadku poprzedniego ustroju i budowania 
wolnej gospodarki coraz większy nacisk stawia się na odnawialne 
źródła energii (OZE). Przyczyniają się one do powstawania tzw. „zie-
lonej” energii, gdyż w przeciwieństwie do zasobów nieodnawialnych 
jak węgiel, gaz czy ropa, produkowana jest ze źródeł, które są odna-
wialne i można z nich korzystać przez długi czas. Jest to korzystne dla 
środowiska, choć wyprodukowanie „zielonej” energii wiąże się z po-
niesieniem wyższych wydatków na wyprodukowanie jednej jednostki 
prądu w porównaniu do energii ze źródeł konwencjonalnych. Ciągły 
rozwój technologii odnawialnych pozwolił wytworzyć niskoemisyjne 
elektrownie tworzące „czysty prąd”, przy którego produkcji emituje 
się niższe ilości zanieczyszczeń. Jest to główna motywacja do rozwoju 
OZE, które przy rosnącym zanieczyszczeniu środowiska są społecznie 
pożądane. Dowodzą tego m.in. postanowienia w sprawie zmian kli-
matu, które podjęto podczas konferecji w Katowicach (COP24 Kato-
wice 2018). Jednym z kluczowych dokumentów potwierdzonym przez 
przedstawicieli przeszło 50 państw świata, w tym wszystkie państwa 
UE jest Solidarity and Just Transition Silesia Declaration (Śląska Dekla-
racja na rzecz Solidarności i Sprawiedliwej Transformacji). Dokument 
ten zauważa społeczną potrzebę zmian na rzecz ochrony środowi-
ska, przy jednoznacznym oporze części społeczeństwa zatrudnionego  
w sektorze konwencjonalnej produkcji energii. Dokument ma na 
celu zadbanie o pracowników i ich rodziny dotknięte skutkami zmian  
w źródłach i sposobach pozyskiwania energii. Dla omówienia szans  
i zagrożeń stojących przed OZE w polskiej gospodarce warto spraw-
dzić jej stan i perspektywy rozwoju, które przygotowywane są przez 
Ministerstwo Energii w co najmniej 20-letnich perspektywach cza-
sowych 1. Następnie sięgniemy do inicjatyw międzynarodowych  

1  Aktualnie trwają prace nad dokumentem sięgającym roku 2040, który jest 
konsultowany społecznie.
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Chiny i USA. Polska delegacja podpisując dokument zgodziła się 
na redukcję emisji gazów cieplarnianych o 6% w perspektywie lat 
2008-2012. Był to pierwszy międzynarodowy dokument przyczy-
niający się do obniżenia produkcji gazów cieplarnianych przez Pol-
skę. W 10 lat po pierwszym Szczycie Ziemi w Rio odbyła się druga 
jego edycja w Johannesburgu. Podczas tej konferencji skupiono się 
głównie na pojęciu zrównoważonego rozwoju. Dla rozwoju energii 
przedstawiono między innymi 32 programy rozwojowe oraz wpro-
wadzono inicjatywę Globalnej Sieci na rzecz Energii dla Zrównowa-
żonego Rozwoju. Oprócz konferencji warto wspomnieć również, że 
Polska od roku 1996 należy do Organizacji Współpracy i Rozwoju 
(OECD). Organizacja ta przyczynia się do zwiększania wzrostu go-
spodarczego jej członków oraz jakości życia obywateli. Polska, celem 
przystąpienia do organizacji, aktualnie składającej się z 36 krajów, 
musiała przeprowadzić przegląd środowiskowy, pozwalający uka-
zać stan środowiska oraz kluczowe czynniki na nie wpływające. Do 
tej pory na forum OECD Polska przedstawiła trzy przeglądy środo-
wiska. Z perspektywy badanego zagadnienia ciekawy jest ostatni  
z nich, po której OECD wydała Polsce zalecenie przyczyniające się 
do rozwoju gospodarczego. Główną konkluzją płynącą z zaleceń jest 
stwierdzenie, że Polska powinna odstępować od paliw kopalnia-
nych na rzecz paliw „zielonych” ze źródeł odnawialnych. Kolejnym 
z zaleceń dla OZE jest nakaz wspierania inicjatyw inwestycyjnych 
wpływających na rozwój czystej energii. Szerokie spektrum działań 
na rzecz rozwoju OZE podejmuje również UE, która odpowiednie 
akty prawne podejmowała już w czasie starań Polski o włączenie 
do UE. Pierwszym dokumentem traktującym o problemie OZE stała 
się Biała Księga Komisji Europejskiej. Energia dla przyszłości – od-
nawialne źródła energii uchwalona już w roku 1997. Następnie UE 
przyjmowała dyrektywy mające na celu uregulowania prawne dla 
OZE oraz wymuszanie wprowadzania takich rozwiązań w krajach 
członkowskich. Za jedną z ważnych dyrektyw uważa się dyrektywę 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z 23.04.2009 roku  
w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. 
Jej postanowienia są bardzo znane i często nazywa się je „zieloną 
rewolucją”. Wyznaczyła ona trzy podstawowe cele polityki energe-
tycznej: 20% redukcja emisji CO2, 20% oszczędność energii oraz 20% 
udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Warto zazna-
czyć, że dyrektywa ta zakłada kary dla krajów, które nie będą jej 
przestrzegały. Dyrektywa z 2009 roku powstała w ramach polityki 
energetycznej i klimatycznej UE do roku 2020. W niecałe 10 lat po 
przyjęciu tego dokumentu, zbliżając się do roku 2020, postanowiono 
stworzyć nowy dokument dotyczący polityki energetycznej i klima-
tycznej do roku 2030. 21 grudnia 2018 roku ogłoszono w dzienniku 
ustaw nową dyrektywę o OZE zwaną RED II. Znosi ona dyrektywę 
z roku 2009 i wprowadza nowe cele i dążenia UE w perspektywie 
do roku 2030. Główne postanowienia dokumentu to zwiększenie 
udziału odnawialnej energii w mixie energetycznym krajów UE do 
32%, nastawienie na biopaliwa drugiej generacji i wzrost ich udzia-
łu w transporcie do 14%. Dyrektywa ta stawia również mocno na 
udział prosumentów2 w produkcji i wytwarzaniu energii ze źródeł 
odnawialnych. Patrząc globalnie na problemy związane z produkcją 

2 Prosument to tzw. „świadomy konsument”, który produkuje energię na 
własny użytek. Prosumenci mają mieć ułatwione zdobycie pozwoleń na 
produkcję energii, zniesiono również podwójne opłaty czy prowizje nakładane 
na prosumentów.

energetyczne oznacza aktualne i przyszłe zaspokojenie potrzeb od-
biorców na paliwa i energię w sposób technicznie i ekonomicznie uza-
sadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska. Oznacza to 
obecne i perspektywiczne zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw 
surowców, wytwarzania, przesyłu i dystrybucji, czyli pełnego łańcucha 
energetycznego” (PEP2040 2018). Cel ten ma zostać zrealizowany wraz 
z dwoma celami pośrednimi: zapewnieniem odpowiedniego poziomu 
konkurencyjności gospodarki i jej efektywności energetycznej przy 
zmniejszeniu wpływu wywieranego na środowisko przez energetykę. 
W dokumencie tym zawarto też ocenę postępu przemysłu energe-
tycznego oraz planowane kierunki jego rozwoju. W przeciągu 20. lat 
planuje się znaczący spadek udziału węgla kamiennego i brunatnego 
w produkcji energii. Już w roku 2030 ich udział w strukturze ma spaść 
do 60 % (z obecnego około 85,5%). Ponadto dokument ten zakłada 
powstanie w Polsce elektrowni jądrowej i dalszy rozwój OZE, które 
miałyby produkować do roku 2030 ponad 21% energii. Wydaje się, 
patrząc na udział procentowy, że wzrost udziału OZE jest niewielki, 
oceniając go warto wspomnieć o wielu czynnikach wpływających na 
ich rozwój oraz barierach uniemożliwiających przyspieszenie rozwoju 
OZE. Oceny realizacji tych planów będzie można dokonać za kilka lat, 
jednak dane przytoczone dzisiaj służą do zobrazowania, jakie czynniki 
będą wpływać na wzrost rozwoju OZE w polskiej gospodarce.

Inicjatywy międzynarodowe 
wpływające na rozwój OZE

Niepokoje związane z rosnącym popytem na energię, produk-
cją z nieodnawialnych zasobów środowiska i ich wpływu na środo-
wisko urosły do rangi problemów globalnych, z którymi boryka się 
większość światowych gospodarek. Wysiłki społeczności lokalnych 
na rzecz ochrony środowiska przynoszą niższe efekty, niż solidarne 
działania skoordynowane państw regionu. Jeżeli państwo A ograni-
czy produkcję dwutlenku węgla do atmosfery, a produkcja dwutlen-
ku węgla w państwach sąsiadujących wzrośnie, to naturalną konse-
kwencją będzie przenoszenie zanieczyszczeń na tereny państwa A. 
Dzięki takiemu postrzeganiu ochrony środowiska, i idących w parze 
z ochroną rozwojem OZE, problematyką zaczęły zajmować się orga-
nizacje międzynarodowe, formalne i nieformalne związki państw,  
a także UE, do której należy również Polska. ONZ problem nieko-
rzystnych zmian środowiska zauważyła już w roku 1972 roku na 
konferencji sztokholmskiej. Następnie ONZ zorganizowała Szczyt 
Ziemi (1992), podczas którego wypracowano ramową konwen-
cję Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Dokument 
ten został ratyfikowany przez polskiego Prezydenta w roku 1994. 
Głównym celem konwencji było wprowadzenie przez państwa ra-
portowania o stanie środowiska, wymiana praktyk i technologii 
mających ograniczać negatywny wpływ na środowisko oraz nakaz 
prowadzenia akcji edukacyjnych i uświadamiających społeczeń-
stwo o problemach środowiska i zdrowych nawykach. Konwencja 
ta wprowadziła  coroczne Konferencje Stron na temat zmian klima-
tycznych. Przełomem corocznych konferencji w kwestii OZE stała 
się konferencja w Japonii (Kioto), gdzie podpisano kluczowy pro-
tokół o procentowej redukcji gazów cieplarnianych, zwany później 
protokołem z Kioto. Został on podpisany przez większość państw 
zmagających się z problemami zanieczyszczenia powietrza. Niestety 
dokumentu nie podpisało dwóch największych emitentów gazów – 
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tu w 5. pierwszych latach inwestycji. Dodatkowo oprócz inwestycji  
w technologie produkcyjne należy zainwestować w rozwój sieci 
energetycznej. Warto zauważyć, że potrzeby inwestycyjne dla zie-
lonej energii znacząco przekraczają możliwości skarbu państwa  
i kwot zarezerwowanych na wydatki. Dzięki poznaniu barier, któ-
re są wyzwaniami dla gospodarki i rozwoju zielonej energii o wiele 
łatwiej jest wyodrębnić czynniki wpływające na rozwój OZE. Dzięki 
dobrej znajomości barier i czynników na nie wpływających, można 
skupić się na wypracowaniu rozwiązań systemowych mających na 
celu osłabić czynniki negatywne i wzmocnić te pozytywne. Takie 
podejście do barier powoduje ich rozwiązywanie, warto jednak 
skupić się na tym, żeby reagując na jedne czynniki negatywne nie 
zwiększać negatywnego oddziaływania pominiętych czynników,  
a w szczególności nie wywołać nowych. 

Geograficzne uwarunkowania Polski dla OZE

Bardzo ważną rolę dla rozwoju OZE mają uwarunkowania geo-
graficzne kraju. To one są barierami i wyznacznikami rodzajów tech-
nologii używanych w procesie produkcji zielonej energii. Patrząc na 
kraj jako na jednostkę geograficzną należy znaleźć wszystkie moż-
liwe do zastosowania w nim technologie produkcji energii już po-
wstałe, a dzięki dokładnym analizom geologicznym i geograficznym 
można wypracowywać nowe ścieżki dla produkcji energii. Polska 
jako kraj o powierzchni stosunkowo niewielkiej ma ograniczony 
dostęp do używania określonych rodzajów źródeł odnawialnych 
energii. Zasoby te nie słyną z wysokiego zróżnicowania, pozwala-
ją one jednak w stopniu zadawalającym na zwiększanie produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych. Wśród najważniejszych zasobów 
odnawialnych wymienia: potencjał spadku wód, zasoby wiatrowe, 
energię słoneczną, wody geotermalne, potencjał zasobów bioma-
sy. Powyższe rodzaje zasobów rozłożone są w różny sposób na ma-
pie Polski. Występowanie jednego ze źródeł nie wyklucza istnienia 
drugiego na tym samy terenie, co jest widoczne w szczególności  
w mieszance wiatrowo-słonecznej, czy też potencjału biomasy. Dzię-
ki mapie rozłożenia potencjału zasobów odnawialnych możliwe jest 
systemowe planowanie rozwoju produkcji zielonej energii. W przy-
padku energetyki wodnej istotną rolę świadczącą o możliwościach 
umieszczenia odpowiedniej instalacji pełni potencjał spadku wód 
zgodnie z zasadą, że im większy spadek wody tym łatwiejsze jest 
jego wykorzystanie do produkcji energii. Dla tego typu projektów 
najlepiej nadają się tereny górskie takie jak Karpaty, Sudety oraz 
tereny przedgórskie oraz pojezierza. Administracyjnie zaliczamy do 
nich województwa podkarpackie, śląskie i dolnośląskie. Pozostałe 
tereny, charakteryzujące się również niskimi sumami opadów wod-
nych, są postrzegane jako mało efektywne przy pozyskiwaniu ener-
gii w zasobach wodnych. Potencjał wiatrowy w Polsce wyznaczają  
w szczególności równiny, pogórze czy tereny nadmorskie, w których 
wiatr wieje szybciej z pewną regularnością, a w energetyce wiatro-
wej panuje prawo stanowiące o tym, że więcej energii zostanie wy-
produkowane, jeżeli wiatr będzie miał większą prędkość i stabilność. 
Oczywiście zasada ta ma swoje ograniczenia technologiczne, farmy 
wiatrowe przy zbyt szybkich prędkościach wiatru są wyłączane. Te-
renami szczególnymi dla budowy farm wiatrowych administracyj-
nie będą województwa podlaskie, mazowieckie czy podkarpackie. 
Pomimo korzystnych terenów dla rozwoju energii wiatrowej nie 

energii można zauważyć, że istnieje wiele inicjatyw i podstaw prawa 
międzynarodowego sprzyjających wspólnemu rozwijaniu OZE oraz 
przyczyniających się do zwiększania świadomości społeczeństw na 
ten oraz inne tematy blisko związane ze środowiskiem i przyrodą.

Bariery rozwoju zielonej energii

Omawiając czynniki wpływające na rozwój odnawialnych źró-
deł energii w Polsce nie sposób pominąć czynników utrudniających 
szybki rozwój zielonej energii. Część z nich stanowi problemy nie do 
rozwiązania w danej gospodarce, jak np. nieduże spadki w pływach 
wód. Jednak cześć z nich stanowi bariery, które wraz z rozwojem 
technologii, zmian w podejściu do prowadzenia OZE lub wzrostu 
świadomości da się pokonać. Warto więc patrzeć na nie z perspek-
tywy wyzwań, przed którymi stoi Polska gospodarka na drodze do 
zwiększania udziału OZE w produkcji energii. Bariery wpływające 
na rozwój OZE w Polsce podzielić możemy ze względu na ich typ na 
9 różnych kategorii: bariery techniczno-ekonomiczne; bariery loka-
lizacyjno-infrastrukturalne; bariery energetyczno-sieciowe; bariery 
administracyjne; bariery finansowe; bariery otoczenia prawnego;  
bariery edukacyjno-informacyjne; bariery geograficzne. Wśród nich 
wyróżnić możemy kategorie, które w największym stopniu wpływają 
na rozwój zielonej energii w Polsce, będą to: bariery administracyj-
ne, sieciowe, społeczne i finansowe. To właśnie na ich omijaniu, 
czy pokonywaniu, należy się skupić chcąc ułatwić rozwój zielonej 
energii. Wszystkie takie działania zorientowane na te bariery moż-
na zaliczyć do działań warunkujących czas i jakość wprowadzanych 
rozwiązań z zakresu OZE. Do podjęcia tych działań warto rozwinąć 
przyczyny powstawania kluczowych barier. Jako źródło występowa-
nia barier administracyjnych, wymienia się długi czas oczekiwania 
na pozwolenia na wprowadzanie technologii, niską synchronizację 
stanu wiedzy pomiędzy różnymi urzędami oraz skomplikowane 
procedury dotyczące zmian w zagospodarowaniu przestrzennym 
i wykorzystaniu gruntów. Bariery sieciowe wiążą się bezpośrednio 
z magazynowaniem oraz dostarczaniem energii do jej odbiorców. 
Niestety w chwili obecnej warunki sieciowe znajdują się na niskim 
poziomie, bardzo często definiuje się brak możliwości magazyno-
wania energii, gdy np. elektrownie fotowoltaiczne produkują ener-
gię wynikającą z nasłonecznienia. Dodatkowo sieć wykazuje niski 
poziom rozwinięcia dla przesyłu prądu średniego napięcia, który 
jest wykorzystywany przez OZE. Część ekspertów zauważa rów-
nież istotne braki nakładów finansowych w rozwój i utrzymanie 
sieci już wybudowanej oraz konieczność wymiany dużej ilości kabli 
sieciowych i słupów. Do powstawania barier społecznych przyczy-
nia się między innymi opór lokalnych samorządowców do zmiany  
w sposobach produkcji energii, budowy nowych sieci przesyłowych, 
czy wielkości wydatków, które należy podjąć w celu wprowadzania 
OZE. Bardzo często spotyka się również opór społeczności lokalnej, 
która często ma niską świadomość konieczności zmian w sposobie 
produkcji energii oraz zmian w jej wykorzystywaniu. Opór ten jest 
jeszcze silniejszy, gdy społeczności uzyskują korzyści materialne lub 
ich dochód zależy od zatrudnienia przy produkcji energii ze źródeł 
konwencjonalnych. Patrząc na bariery finansowe łatwo zauważyć 
można bardzo wysokie koszty związane z wprowadzaniem zielonej 
energii oraz rozwojem technologii produkcji. Bardzo często wiąże 
się z tym długi czas zwrotu inwestycji i bardzo niskie stopy zwro-
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zwiększeniu inwestycji w nowe technologie pozwalające na tańszą 
produkcję energii ze źródeł niekonwencjonalnych oraz inwestycji  
w sieci przesyłowe. Oprócz tych zmian konieczne będzie zmniejsze-
nie barier administracyjnych, przedłużających czas inwestycji produ-
kujących czystą energię oraz akcje społeczne mające na celu prze-
kwalifikowanie osób zatrudnionych w przemyśle konwencjonalnym 
i znalezieniu im prac w innych rozwojowych gałęziach przemysłu. 
Patrząc na źródła odnawialnej energii można znaleźć obszary nie-
zagospodarowane w sposób odpowiadający ich potencjałowi, jak 
np. wykorzystywaniu energii pochodzenia geotermalnego. Pomimo 
wszystkich czynników zagrażających OZE na podstawie dostępnych 
informacji można sformułować tezę, że w najbliższych 10-20 latach 
nastąpi gwałtowny wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych. 
W erze wszechobecnej technologii i prowadzonych badań kwestią 
czasu okazać się może wynalezienie nowych technologii wynoszą-
cych OZE na wyższy poziom efektywności i obniżający ich kosztow-
ność. W niektórych krajach panele fotowoltaiczne zostały umiesz-
czone już w drogach szybkiego ruchu, co patrząc na powierzchnię 
jaką zajmują one w Polsce może zmienić perspektywę OZE. 
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sposób zaznaczyć, że w projekcie Polityki Energetycznej Polski do 
2040 roku postanowiono o stopniowej rezygnacji z tej metody pro-
dukcji energii, powstałe dotychczas farmy będą wygaszane. Następ-
nym ważnym zasobem są zasoby światła, służące do pozyskiwania 
energii za pomocą paneli fotowoltaicznych. W przypadku zasobów 
słonecznych ważniejszym od położenia geograficznego będzie czyn-
nik nasłonecznienia terenu i długości dnia, który warunkuje dostęp 
promieniowania słonecznego do paneli i ilości prądu z niego uzy-
skanego. Jest to ściśle powiązane z porami roku i według szacunków 
przeszło 80% rocznej sumy nasłonecznienia w Polsce przypada na 
6 miesięcy sezonu wiosenno-letniego. Przyczyną tego stanu rzeczy 
jest wydłużenie się długości czasu dnia do 16 godzin dziennie, przy 
skróceniu czasu dnia w okresie jesienno-zimowym do 8 godzin. 
Źródła geotermalne w Polsce ze względu na słaby rozwój techno-
logii służących do produkcji energii wykorzystywane są w Polsce  
w głównej mierze w zakładach cieplarnianych, co pośrednio przy-
czynia się do oszczędności energii. Na terenie Polski znajduje się 
siedem takich zakładów, a największy z nich usytuowany jest w wo-
jewództwie zachodniopomorskim. W przypadku energii z biomasy, 
oprócz samego usytuowania źródeł jej produkcji, ważne jest również 
usytuowanie elektrowni zasilanej na biomasę. Warto zaznaczyć, że 
w Polsce działają elektrownie mieszane spalające biomasę wraz  
z kopalinami. Główne źródła pochodzenia biomasy w Polsce to 
drewno odpadkowe, odpady z przemysłu drzewnego, drewno po-
użytkowe oraz odpady pochodzące z przemysłu rolniczego. Polska 
pomimo niewielkiej powierzchni ma wiele źródeł odnawialnych 
energii, które mogą zastępować tradycyjne kopaliny i przyczyniać 
się do rozwoju OZE, dla zidentyfikowanych zasobów warto kontynu-
ować prace rozwojowe nad technologiami, które pozwolą na zwięk-
szenie efektywności wykorzystania zasobów, tak jak dla zasobów 
słonecznych, które według szacunków badaczy są w stanie pokryć 
od 1 do 2% aktualnego zapotrzebowania na energię.

Podsumowanie

Potrzeba wykorzystywania OZE w polskiej gospodarce jest nie-
podważalna i przyczynia się do poprawy jakości środowiska oraz 
jego ochrony. Istotnymi czynnikami dla ochrony środowiska są: re-
dukcja emisji gazów, ograniczenie emisji pyłów i substancji szkodli-
wych powstałych w procesie spalania, z wyłączeniem biomasy, która 
także jest spalana. Te problemy zauważane są w szczególności na 
arenie międzynarodowej, na której poruszane są kwestie wspiera-
jące rozwój źródeł niekonwencjonalnych. Kolejnym bardzo ważnym 
powodem dla wykorzystywania OZE jest ograniczona liczba zaso-
bów nieodnawialnych. Według szacunków naukowców złoża węgla 
kamiennego w Polsce przy podobnym zużyciu rok do roku starczą 
na okres od 40 do ponad 100 lat. Zgodnie ze zwiększającymi się 
potrzebami energetycznymi gospodarek krajów członkowskich UE 
podjęto działania mające odpowiadać tym potrzebom w sposób 
zrównoważony, co w praktyce oznacza wymuszanie wprowadza-
nia przez te kraje zielonej energii. Z przepisami prawnymi nie idzie  
w parze finansowanie potrzebne dla inwestycji mogących spełniać 
postawione cele, co utrudnia ich realizację. Być może jest to jeden 
z czynników, który w planowanej polityce energetycznej stanowi 
o niższym udziale źródeł nieodnawialnych w polskiej gospodarce, 
niż planowanym przez UE średnim udziale wynoszącym 32%. Przy 
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Perspektywy rozwoju turystyki wiejskiej na obszarze gminy  
Sławatycze w województwie lubelskim 

Development prospects of rural turism 
in Communal area Slawatycze in the Lublin province

The modern turist will need frequently active rest realised in 
clear environment, far away from noise which accompanied him 
every day in place of stay. These conditions he’ll find in the bosom of 
nature and agricultural business located in the areas under high nat-
ural value of the Bug River valley, known for her beauty of nature and 
clean environment. The primary objective of the studies was analysis 
of agritourism activities farms operated in the Bug River valley in Com-
munal area Slawatycze and prospects of her development. According 
to research carried out of among the owners indicating that agrotour-
ism as a form of leisure in the rural area of high inhabitants interest. 
An important motive to pursue agritourism activities by owners was 
using potential of tourist attractions these region and possibilty of al-
tering current premises into tourist accomodation which tourists still 
develope and adjust to tourists expectations. An offer of rural turism 
was evaluated by tourists definitely positive.

Keywords: agrotourism, communal area Slawatycze, Bug valley.

Współczesny turysta co raz częściej potrzebował będzie aktyw-
nego wypoczynku, realizowanego w czystym środowisku, z dala od 
zgiełku i hałasu jakie mu towarzyszą na co dzień w miejscu zamiesz-
kania. Warunki te odnajdzie na łonie przyrody i w gospodarstwach 
rolnych znajdujących się na terenach przyrodniczo cennych doliny 
rzeki Bug, znanej z piękna otaczającej przyrody i czystego środowiska. 
Zasadniczym celem prezentowanych badań była analiza działalności 
agroturystycznej gospodarstw funkcjonujących w dolinie rzeki Bug  
w gminie Sławatycze i perspektyw jej rozwoju. Z badań przeprowa-
dzonych wśród właścicieli tych gospodarstw wynika m.in., że agrotu-
rystyka jako forma spędzania wolnego czasu na terenach wiejskich, 
cieszy się sporym zainteresowaniem wśród rodzin. Ważnym motywem 
podejmowania działalności agroturystycznej przez gospodarzy, było 
wykorzystanie potencjału atrakcji turystycznych okolicy oraz możliwość 
przekształcenia istniejących pomieszczeń na bazę noclegową, którą do 
oczekiwań turystów. Oferta turystyki wiejskiej oceniana była przez tu-
rystów zdecydowanie pozytywnie. 

Słowa kluczowe: agroturystyka, gmina Sławatycze, dolina Bugu.

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy.
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Kluczowym czynnikiem sprzyjającym rozwojowi turystyki wiej-
skiej są walory przyrodnicze takie jak: lasy, góry czy zbiorniki wodne 
(Sokół, Boruch 2011). Dolina rzeki Bug to obszar niezwykle atrakcyjny 
pod tym względem. Jest to rzeka o nieuregulowanym korycie, zali-
czana do najpiękniejszych nizinnych rzek w Polsce. Wzdłuż jej brze-
gów można obserwować unikatowe zbiorowiska roślinne oraz rzad-
kie gatunki zwierząt, przede wszystkim ptaków, które mają tu swoje 
miejsca lęgowe (Mączka 2003). Obszar ten, szczególnie w odcinku 
przygranicznym, posiada również niespotykane walory kulturowe, 
spowodowane zetknięciem się na tym obszarze trzech kultur: pol-
skiej, ruskiej i żydowskiej, które bardzo wyraźnie uwidocznione się 
w krajobrazie. Na stosunkowo niewielkim obszarze można podziwiać 
zachowane do dziś budowle sakralne: katolickie sanktuarium, prawo-
sławny klasztor, neounicka parafia, żydowska synagoga oraz maho-
metański mizar. Na tym terenie znajdujemy również zabytki architek-
toniczne, zespoły pałacowo-parkowe oraz dworsko-parkowe, a także 
obiekty historyczno-wojskowe, które wiążą się z tragiczną historią 
tego terenu. Częstym obrazkiem, szczególnie na obszarach wiejskich, 

są również przydrożne kapliczki oraz krzyże łacińskie i prawosławne 
(Bernat 2014). Podstawową formą usług turystycznych jest możliwość 
udostępnienia gościom gospodarstwa rolnego poprzez wynajem po-
mieszczeń mieszkalnych na cele noclegowe (Sikora 2012). Oferta go-
spodarstw eko-agroturystycznych może uatrakcyjnić wypoczynek na 
terenach wiejskich i zaspokoić potrzeby turystów, dla których istotne 
jest m.in. spożywanie produktów pochodzenia roślinnego i zwierzę-
cego wytworzonych w naturalny sposób i opatrzonych odpowiednim 
certyfikatem, gwarantującym ich wysoką jakość. Często takie gospo-
darstwa usytuowane są na obszarach wartościowych przyrodniczo,  
z dala od centrów turystycznych, odpowiadające potrzebom turystów 
(Ziółkowski 2006). Z kolei na terenach, gdzie wartość przyrodnicza 
jest mniejsza, turysta w czynny sposób może spędzić czas w gospo-
darstwie: ma możliwość obserwowania metod gospodarowania czy 
udziału w pracy gospodarstwa ekologicznego (Ziółkowski 2006; So-
kół, Boruch 2011). Agroturystyka jako forma spędzania wolnego czasu  
w gospodarstwach rolnych cieszy się rosnącym zainteresowaniem tu-
rystów (Zawadka 2015; Jalinik 2016; Sikora 2016) i adresowana jest 
przede wszystkim do turystów indywidualnych, rodzin lub małych 
grup turystycznych. Nie wymaga rozbudowanej bazy noclegowej, 
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bądź żywieniowej; może z powodzeniem rozwijać się w oparciu o ist-
niejące zasoby mieszkaniowe gospodarstw rolnych, niewykorzystane 
obiekty inwentarskie oraz przestrzeń rekreacyjną w obrębie gospo-
darstwa (Sokół 2012). Agroturystyka i ekoturystyka to formy turystyki 
wiejskiej mające ze sobą wiele wspólnych cech. Obie są formą aktyw-
nego wypoczynku na obszarach o wyjątkowych walorach przyrodni-
czych i kulturowych. Różnica między nimi polega przede wszystkim na 
motywie podróży. Agroturystyka, to wypoczynek stacjonarny, o cha-
rakterze sielankowym czy wręcz idyllicznym, natomiast ekoturystyka 
ma na celu czynne odkrywanie i poznawanie otaczającej przyrody 
oraz kultury (Zaręba 2008). Coraz częściej rolnictwo konwencjonalne 
zastępowane jest ekologicznym, w którym rezygnuje się z intensywnej 
produkcji oraz stosowania środków chemicznych przy jednoczesnym 
zachowaniu odpowiedniej jakości produktu końcowego (Ziółkowski 
2006; Przezbórska 2007). Rolnictwo ekologiczne nie zagraża bioróż-
norodności agrobiocenoz i otaczających je ekosystemów, pozwala na 
zachowanie równowagi w środowisku przyrodniczym, co jest istotne 
szczególnie na obszarach chronionych i o cennych walorach przyrodni-
czych i kulturowych (Popławski 2009). Dodatkowo ten sposób gospo-
darowania poprawia żyzność i urodzajność gleby, co ma szczególne 
znaczenie na nadbużańskim terenie, gdzie przeważają gleby niskiej  
i średniej klasy (Komorowska 2015). Wytwarzane produkty ekologicz-
ne przyciągają nabywców. Turyści mogą nie tylko obserwować proces 
produkcji, ale również mogą mieć pewność, że oferowana żywność 
jest pochodzenia naturalnego i jest ekologiczna (Sokół, Kołoszko-Cho-
mentowska 2010).  

Charakterystyka obszaru badań

Gmina Sławatycze położona jest w północno-wschodniej części 
województwa lubelskiego, na południowy wschód od miasta powia-
towego – Biała Podlaska. Gmina należy do powiatu bialskiego, gra-
niczy z gminą Kodeń, Tuczną i Hanną. Wschodnia granica gminy jest 
jednocześnie granicą państwową z Białorusią. Gmina Sławatycze znaj-
duje się w województwie lubelskim. Siedzibą gminy jest miejscowość 
Sławatycze, mająca najbardziej peryferyjne położenie względem mia-
sta powiatowego w całym województwie. W Sławatyczach znajduje 
się przejście graniczne na Białoruś. Rzeka Bug jest wschodnią granicą 
gminy i państwa, i to ona wyznacza miejsce graniczenia Polski z Bia-
łorusią. Obszar gminy położony jest w zasięgu Polesia Lubelskiego. 
Gminę wyróżnia ukształtowanie terenu. Położona jest w dolinie Bugu. 
Przez jej teren przepływa rzeka Sajówka, która jest dopływem Bugu. 
To właśnie rzeka Bug kształtuje przyrodę, krajobraz oraz turystykę. Jej 
długość na terenie gminy wynosi 15 kilometrów. Na terenie gminy są 
liczne rowy melioracyjne i starorzecza. Najważniejszą rolę w budowie 
geologicznej odgrywają otwory plejstoceńskie, a znaczną część terenu 
pokrywają mułki i piaski rzeczne. Najczęściej spotykane na terenie 
gminy są gleby bielicowe (https://slawatycze.pl/ 2018). Sławatycze li-
czą ponad 70 km2, z czego użytki rolne stanowią 83%, natomiast leśne 
około 8%. Cała gmina stanowi 2,6% powierzchni powiatu bialskiego. 
Gęstość zaludnienia wynosi około 40,5 osób/km2. W gminie jest po-
nad 540 ha lasów i prawie 6 tysięcy ha użytków rolnych, a na jej te-
renie funkcjonuje Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Sławatycze. Gmina 
należy również do Związku Gmin Przygranicznych, Euroregionu Bug, 
Związku Gmin Nadbużańskich i do Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy 
Działania (https://lublin.stat.gov.pl/ 2018). Sławatycze stanowią waż-

ny węzeł komunikacyjny. To w tej miejscowości krzyżują się drogi: kra-
jowa Wisznice-Sławatycze i droga wojewódzka Terespol – Włodawa. 
W Sławatyczach znajduje się również placówka straży granicznej, 
która ochrania wschodnią granicę państwa o długości 27,79 kilome-
trów. Rolnictwo to podstawowe źródło utrzymania przeważającej licz-
by ludności na terenie gminy Sławatycze. Na jej terenie znajduje się 
około 592 gospodarstw. 70% z nich utrzymuje się właśnie z rolnictwa. 
Krajobraz terenu gminy Sławatycze ma charakter rolniczo-łąkowo-le-
śny. Szata roślinna, sieć osadnicza oraz dolina Bugu są elementami 
zróżnicowanego krajobrazu. Ukształtowanie terenu stanowią tere-
ny równinne i faliste a ze względu na wysokie walory przyrodnicze 
i krajobrazowe na terenie gminy zostały ustanowione tereny chro-
nione w formie Nadbużańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 
Teren ten zajmuje ponad 30% powierzchni gminy. Obszar ten został 
utworzony w 1990 roku, natomiast w 1994 roku z części tego obszaru 
utworzono Park Krajobrazowy „Podlaski Przełom Bugu”, położony na 
terenie gmin: Sławatycze, Kodeń, Terespol i Hanna. Lesistość gminy 
jest stosunkowo niska, stanowi zaledwie 7,7% obszaru. Doliny rzeki 
Bug były bardzo atrakcyjne od wielu wieków. Niestety rozwój cywili-
zacyjny przyczynił się do zmian w krajobrazie wielu terenów. Pomimo 
wielu przemian w faunie i florze, Bug zachował swoją dzikość i nie-
powtarzalność. Turystów fascynują tereny doliny rzeki Bug. Na tere-
nach gminy Sławatycze pojawiają się coraz to nowe domki letniskowe, 
gospodarstwa agroturystyczne. Bogatość rzeki przyciąga amatorów 
wędkowania, zauważa się wzrost liczby turystów indywidualnych, jak  
i wycieczek zbiorowych. Na terenach Obszaru Chronionego Krajobra-
zu wytyczone szlaki turystyczne stały się magnesem dla zwiedzają-
cych. Krajobraz Sławatycz został ukształtowany przez wielonarodo-
wą i wielowyznaniową społeczność, która zamieszkiwała tamtejsze 
obszary. W miejscowości żyją zarówno katolicy, jak i prawosławni i 
żyją w zgodzie do dnia dzisiejszego. Atrakcji w Sławatyczach jest 
wiele, stanowią je zarówno zabytki, szlaki turystyczne, imprezy kul-
turalne, sportowe i rekreacyjne, spływy kajakiem lub katamaranem 
oraz niepowtarzalny krajobraz. Tereny nadbużańskie to miejsce, gdzie 
znajdują się atrakcyjne szlaki turystyczne m.in. Nadbużański czerwo-
ny szlak turystyczny Hrubieszów-Mężenin, oraz Nadbużański szlak 
rowerowy Regionu Lubelskiego: Włodawa-Janów Podlaski (https://
slawatycze.pl/ 2018).Gmina Sławatycze należy do Nadbużańskiego 
Szlaku Rowerowego. To około 290 kilometrowa trasa, oznaczona ko-
lorem czerwonym, przebiegająca przez wschodnią cześć wojewódz-
twa lubelskiego. Szlak zaczyna się w miejscowości Janów Podlaski, 
prowadzi do Hrubieszowa w sąsiedztwie rzeki Bug, która wyznacza 
granicę Polski z Białorusią i Ukrainą (https://lubelskierowerem.pl/
nadbuzanski-szlak-rowerowy/ 2018). Gmina Sławatycze jako gmina 
partnerska uzyskała dofinansowanie na realizację zadania pn. ,,Zwięk-
szenie dostępności atrakcji turystycznych przygranicznych gmin po-
przez rozwój ścieżek turystycznych i integrację z ponadregionalnym 
szlakiem turystycznym Green Velo” w ramach działania 7.3 Turystyka 
Przyrodnicza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020. Cel dotyczył zwiększenia dostępności 
do miejsc atrakcyjnych turystycznie pod względem przyrodniczym 
współdziałając z tworzeniem infrastruktury służącej rozwojowi ak-
tywnych form turystyki. Działania zrealizowane w ramach projektu 
mają na celu ukierunkowanie ruchu turystycznego do miejsc atrak-
cyjnych turystycznie pod względem turystycznym. W projekcie są 
zadania ukierunkowane na integrację z ponadregionalnym szlakiem 
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stycznej na terenie gminy (wykres 5). W celu rozpowszechniania ofert 
agroturystycznych przez właścicieli prowadzących takie gospodarstwa 
(wykres 6) najczęściej wykorzystywano możliwości IT (Internet) – 41% 
właścicieli. W dalszej kolejności nośnikami informacji była prasa (27%) 
oraz wydrukowane foldery i ulotki (18%). Działalność informacji tury-
stycznej w procesie rozpowszechniania ofert agroturystycznych była 
wskazywana w niskim stopniu (9%), podobnie jak katalogi i inne in-
formatory (5%). Podstawowym źródłem dochodu w gospodarstwie 
domowym osób prowadzących działalność agroturystyczną (wykres 
7), były dochody pochodzące głównie z działalności agroturystycznej 
(30%) oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej (30%). W dalszej 
kolejności były to dochody pochodzące z działalności rolniczej (20%).

Wykres 1. Odbiorcy usług agroturystycznych w gminie Sławatycze w opinii 
właścicieli obiektów

Źródło: badania własne.

Wykres 2. Pochodzenie turystów w opinii właścicieli obiektów

Źródło: badania własne.

Wykres 3. Dodatkowe atrakcje i udogodnienia oferowane gościom w obiek-
tach świadczących usługi agroturystyczne

Źródło: badania własne.

turystycznym Green Velo, czego konsekwencją będzie zwiększony 
napływ turystów. W ramach projektu przewidziano utworzenie dla 
gminy Sławatycze produktu turystycznego o nazwie „Rowerem po-
znaj nadbużańską przyrodę”. W ramach projektu przewidywane jest 
wdrożenie informacji turystycznej ICT (http://www.gminatuczna.pl/ 
2018). W gminie organizowane są imprezy o charakterze kulturowym, 
rekreacyjnym i sportowym. Biesiada w Sławatyczach jest wyjątkowym 
wydarzeniem kulturalnym. To święto muzyki i folkloru. Celem tej im-
prezy jest prezentacja folkloru nadbużańskiego. W wydarzeniu bierze 
udział społeczność lokalna z obu stron granicznej rzeki Bug. Impreza 
przyciąga ogromne ilości zainteresowanych, nie tylko z terenu pobli-
skich gmin, ale również osób z dalszych zakątków Polski i zagranicy. 
Dużym zainteresowaniem cieszą się wówczas stoiska z regionalnymi 
potrawami, wyrobami, rzemiosłem, a występy zespołów muzycznych 
stają się dopełnieniem imprezy (https://slawatycze.pl/ 2018).

Materiał,  metody, analiza wyników badań 

Badania przeprowadzono w 2017 roku na terenie województwa 
lubelskiego w gminie Sławatycze. Objęto nimi dwie grupy docelowe. 
Pierwszą z nich była grupa dziewięciu obiektów prowadzących działal-
ność agroturystyczną na terenie gminy, drugą zaś – 100 osobowa gru-
pa turystów przebywających na tym obszarze. Metodą wykorzystaną 
w badaniu był sondaż diagnostyczny. W tym celu wykonano ankieto-
wanie za pomocą kwestionariusza ankiety. Badania miały charakter 
anonimowy, zaś otrzymane wyniki wykorzystano jedynie do potrzeb 
naukowych. Zasadniczym celem prezentowanych badań była ocena 
możliwości rozwoju turystyki wiejskiej w gminie Sławatycze. Badania 
wykazały, iż najczęściej odbiorcami usług agroturystycznych w gminie 
Sławatycze (wykres 1), były rodziny z dziećmi (25%), grupy towarzy-
skie (23%) oraz goście podejmujący aktywne formy rekreacji (23%). 
Pomimo usytuowania gminy na peryferyjnych obszarach Polski, a tym 
samym utrzymaniu granicy gminy Sławatycze na rzece Bug, osobami 
które odwiedzały gospodarstwa agroturystyczne (wykres 2), byli naj-
częściej obywatele Polscy (45%). Natomiast obcokrajowcy z terenu 
Białorusi, z którymi gmina bezpośrednio sąsiaduje, korzystali jedynie 
w 10%. Również turyści z Ukrainy gościli w gospodarstwach w nie-
wielkim stopniu (5%). Nieco częściej swoją obecność potwierdzili tu-
ryści z Rosji (20%). Oceniając przygotowanie ofert gospodarstw agro-
turystycznych w gminie Sławatycze do oczekiwań turystów (wykres 
3), wskazano najczęściej na dodatkową możliwość samodzielnego 
przygotowania posiłków (16%), korzystania z dostępnego na miejscu 
sprzętu do uprawiania turystyki i rekreacji (12%), jazdy konnej (10%) 
oraz uczestniczenia w spływie kajakowym (9%) i zwiedzania okolicy  
z przewodnikiem (9%). Dostosowanie warunków oferty do możliwości 
i potrzeb osób z niepełnosprawności wskazało 9% właścicieli prowa-
dzących działalność agroturystyczną. Natomiast możliwość dostępu 
do sali telewizyjnej lub telewizora wskazało jedynie 2% gospodarzy. 
Także możliwość organizowania kuligu było znacznym ograniczeniem 
organizacyjnym (2%), być może z faktu, iż ta forma aktywności choć 
atrakcyjna dla wielu, to możliwa jest do realizacji jedynie w okresie 
zimy i to w odpowiednich warunkach. 89% respondentów korzysta-
ło ze wsparcia na rozwój agroturystyki w gminie ze środków ARiMR 
lub funduszy UE (wykres 4). Jednak jedynie 33% wykazało potrzebę 
wsparcia w postaci organizacji i udziału w specjalistycznych szkole-
niach i kursach związanych z prowadzeniem działalności agrotury-
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kres 9), jednakże najczęściej były to gospodarstwa o wielkości od 1 
do 5 hektarów ziemi (33%). Najmniejszą grupę stanowili właściciele 
posiadający gospodarstwo o wielkości do 1 ha (12%). Kolejna część 
analizy wyników badań dotyczących agroturystyki w gminie Sława-
tycze, prowadzona jest w oparciu o wypowiedzi przebywających na 
terenie gminy turystów. Z badań tych wynika (wykres 10), iż długość 
pobytu najczęściej przyjeżdżających (36%) dotyczyła pobytu 1–3 
dniowych (tzw. pobytów weekendowych lub świątecznych). Wraz ze 
zwiększaniem się długości pobytu, zmniejszaniu ulegały ilości osób  
w grupach turystów. I tak pobyt do tygodnia wskazywało 29% respon-
dentów, zaś pobyt powyżej dwóch tygodni dotyczył już tylko grupy 
16% respondentów. W ocenie czynników warunkujących udział  
w turystyce wiejskiej w gminie położonej w dolinie rzeki Bug (wy-
kres 11), wskazano w pierwszej kolejności na możliwość bliskiego 
kontaktu z naturą (21%), dogodność korzystania ze zdrowej żywno-
ści (19%) oraz niski koszt pobytu w gospodarstwie agroturystycznym 
(18%). Możliwość podejmowania wybranej formy aktywności (ak-
tywne wczasy) jako czynnik decydujący w wyborze miejsca dotyczył 
zaledwie 10% respondentów. Jeszcze niżej znalazła się możliwość 
poznania specyfiki życia wewnątrz czynnego gospodarstwa rolnego 
(9%), jak również obcowanie w sąsiedztwie ze zwierzętami (5%). 
Odnalezienie ciszy i spokoju oraz czystego środowiska w niewielkim 
jedynie stopniu wyznaczały główny kierunek poszukiwania, gdyż 
wskazało na niego jedynie 7% respondentów. 

Wykres 9. Powierzchnia badanych gospodarstw 

Źródło: badania własne.

Wykres 10. Pobyt w gospodarstwie agroturystycznym w gminie Sławatycze 
z uwzględnieniem długości okresu przebywania turystów

 

Źródło: badania własne.

Dodatkowe informacje jakimi kierowali się turyści przybywający na 
wypoczynek w gospodarstwie agroturystycznym (wykres 12) to wy-
bór czystego środowiska (19%), walory przyrodnicze miejscowości 
(17%) oraz walory kulturowe (14%). Znacznie niżej uwzględniano ta-
kie elementy jak: dogodna odległość do większych miast (13%), po-
pularność danego miejsca (9%) i opinia innych osób (8%). Zauważyć 
należy, że osoby uczestniczące w turystyce wiejskiej, w dużej więk-
szości (65%), ocenili świadczone im usługi turystyczne zdecydowanie 
pozytywnie. Oceny negatywne wskazywane były jedynie przez nielicz-
nych (wykres 13). Podstawowym źródłem informacji o możliwościach 

Wykres 4. Korzystanie z kredytów na agroturystykę z ARiMR lub funduszy UE

Źródło: badania własne.

Wykres 5. Udział właścicieli gospodarstw w szkoleniach dotyczących prowa-
dzenia  działalności agroturystycznej

Źródło: badania własne.

Wykres 6. Środki promocji stosowane w gospodarstwach agroturystycznych 

Źródło: badania własne.

Wykres 7. Podstawowe źródło dochodu w gospodarstwie agroturystycznym

Źródło: badania własne.

Wykres 8. Podstawowe motywy działalności agroturystycznej właścicieli 
gospodarstw

Źródło: badania własne.

Znaczącym motywem podjęcia działalności agroturystycznej 
przez jej gospodarzy (wykres 8), był pomysł wykorzystania wolnych 
powierzchni i pomieszczeń (29%). W dalszej kolejności było to wy-
korzystanie i popularyzacja okolicznych atrakcji (25%). Na trzecim 
miejscu znalazła się chęć poprawy budżetu domowego wynikająca 
ze zróżnicowania dochodów pochodzących z gospodarstwa rolnego 
(21%). Wielkość gospodarstwa rolnego uczestniczących w badaniu 
właścicieli podmiotów agroturystycznych była zróżnicowana (wy-
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ferowana jest przede wszystkim na wypoczynek rodzinny (64%),  
w mniejszym stopniu dla grona znajomych i przyjaciół (33%) i tylko 
w zaledwie 3% dla indywidualnego spędzania wolnego czasu (wy-
kres 15).

Wykres 15. Udział respondentów w turystyce wiejskiej w gminie Sławatycze 

Źródło: badania własne.

Podsumowanie

Rozwój turystyki ma duży wpływ na rozwój gminy i poprawę 
sytuacji materialnej jej mieszkańców. Przyczynia się do poprawy 
warunków ekonomicznych mieszkańców gminy, jak i do samego roz-
woju gminy, m.in. do remontu dróg, budynków, unowocześnienia 
systemów informacji turystycznej. Dzięki turystyce na terenie gminy 
Sławatycze powstają nowe miejsca pracy, miejscowa ludność chce 
się kształcić i zdobywać nowe doświadczenia. Dla rolników taki obrót 
sprawy daje możliwość podniesienia poziomu i jakości życia dzięki 
podejmowaniu dodatkowej formy działalności pozarolniczej jaką 
jest agroturystyka, która sprzyja rozwojowi nie tylko gospodarstwa, 
ale również całemu otoczeniu. Jednocześnie większość z właścicie-
li obiektów agroturystycznych korzysta z dodatkowego wsparcia na 
rozwój agroturystyki w ramach programów finansowych ze środków 
ARiMR lub funduszy UE. Istotny potencjał gminy Sławatycze to jej 
przygraniczne położenie. Dużą ilość odwiedzających stanowią goście 
z zagranicy. Walory turystyczne, położenie gminy, tereny chronionego 
krajobrazu to zalety gminy, które mieszkańcy starają się wykorzystać. 
Sławatycze to gmina przyjazna nie tylko rolnikom, przedsiębiorcom, 
ale i odwiedzającym gminę turystom. Z przeprowadzonych badań 
jednoznacznie wynika, że zdecydowana większość uważa to miejsce 
za przyjazne, pełne atrakcji. Właściciele gospodarstw agroturystycz-
nych mogą w pełni wykorzystać walory kulturowe i przyrodnicze jako 
atrakcje gminy. Tereny nadbużańskie stwarzają wiele możliwości do 
rozwoju turystyki wiejskiej, a tym samym przyczyniają się do wzro-
stu ekoturystyki i produktów ekologicznych. Gospodarstwa agrotu-
rystyczne mają w swojej ofercie wiele atrakcji, dostosowują się do 
potrzeb gości, starają się zapewnić im jak najlepsze warunki w jak 
najniższej cenie, oferując przy tym spokój, rodzinną atmosferę i do-
mowe jedzenie. Jak wynika z badań, turyści kierują się właśnie ta-
kimi potrzebami, dlatego turystyka wiejska cieszy się coraz większą 
popularnością.Badania wykazały również, iż pomimo usytuowania 
gminy na peryferyjnych obszarach Polski, osobami które odwiedza-
ły gospodarstwa agroturystyczne, byli najczęściej obywatele Polscy, 
a wśród nich najczęściej rodziny z dziećmi. Oferty dotyczyły przede 
wszystkim pobytów weekendowych lub świątecznych, a w mniejszym 
stopniu okresów powyżej tygodnia. Analizując oczekiwania turystów, 
wskazywano najczęściej dodatkową możliwość samodzielnego przy-
gotowania posiłków, korzystania z dostępnego na miejscu sprzętu 
do uprawiania turystyki i rekreacji, korzystania z jazdy konnej oraz 
udział lub organizację spływu kajakowego, jaką daje przepływająca 
rzeka Bug. Znaczącym motywem podjęcia działalności agroturystycz-
nej przez właścicieli gospodarstw był pomysł wykorzystania wolnych 

i miejscach na realizację wypoczynku w gminie Sławatycze (wykres 
14) wśród większości respondentów był Internet (35%), jak również 
opinia i informacja pochodząca od znajomych (17%) oraz informacje 
dostępne w prasie, radiu i telewizji (15%).

Wykres 11. Czynniki wpływające na wybór turystyki wiejskiej w opinii tu-
rystów

 

Źródło: badania własne.

Wykres 12. Elementy uwzględniane przy wyborze gospodarstwa agrotury-
stycznego w opinii turystów 

Źródło: badania własne.

Wykres 13. Ocena usług turystycznych w odwiedzanym gospodarstwie 
agroturystycznym w opinii turystów

  

Źródło: badania własne.

Wykres 14. Pochodzenie źródeł informacji dot. ofert turystyki wiejskiej

Źródło: badania własne.

Jak wykazały wypowiedzi turystów, a także co potwierdziły osoby 
prowadzące działalność agroturystyczną, turystyka wiejska pre-
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powierzchni oraz pomieszczeń i adoptowania ich na bazę noclegową,  
a także wykorzystanie i popularyzacja okolicznych atrakcji i przybliże-
nie ich potencjalnym turystom w postaci oferty. Ważnym motywem 
była też chęć poprawy budżetu domowego. 

Bibliografia:

1. Bernat S., (2014) Walory, zagrożenia i ochrona krajobrazu przygra-
nicznego odcinka doliny Bugu, „Problemy Ekologii Krajobrazu” 26, 
257–269.

2. http://www.gminatuczna.pl/index.php/14-sample-data-articles/
510-zwiekszeniedostepnosci-do-atrakcji-turystycznych-przygranicz-
nych-gmin, [08.11.2018]. 

3. https://lubelskierowerem.pl/nadbuzanski-szlak-rowerowy/
[08.11.2018].

4. https://lublin.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_lubelskie/ portre-
ty_gmin/powiat_bial ski/gmina_slawatycze.pdf, [08.11.2018].

5. https://slawatycze.pl/ [08.11.2018].
6. Jalinik M., (2016) Nazewnictwo w agroturystyce, [w:] Turystyka wiej-

ska. Cz. II. Ekonomiczny wymiar turystyki wiejskiej (red.) A. Jęczmyk, 
J. Uglis, M. Maćkowiak, Wydawnictwo Wieś Jutra Sp. z o.o., Poznań. 

7. Komorowska D., (2015) Znaczenie rolnictwa ekologicznego w Polsce, 
„Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiz-
nesu” 17(2), 119–126.

8. Mączka D., (2003) Walory turystyczno - krajoznawcze doliny Bugu na 
przykładzie gmin nadbużańskich południowego Podlasia [w:] Komer-
cjalizm turystyki kulturowej, (red.) M.K. Leniartek,  Wrocław, 51–59.

9. Popławski Ł., (2009) Gospodarstwa agroturystyczne, ekoagrotury-
styczne i ekologiczne jako czynnik rozwoju turystyki na obszarach 
chronionych województwa świętokrzyskiego, „Zeszyty Naukowe Ma-
łopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”, 3 (14), 139–152.

10. Przezbórska L., (2007) Determinanty rozwoju agroturystyki w Polsce 
(na przykładzie wybranych regionów), „Acta Scientiarum Polonorum. 
Oeconomia” (2), 113–121.

11. Sikora J., (2012) Agroturystyka. Przedsiębiorczość na obszarach wiej-
skich. Wyd. C. H. Beck, Warszawa.

12. Sikora J., (2016) Edukacja w agroturystyce, [w:] Turystyka wiejska. Cz. 
I. Zagadnienia ekonomiczne i marketingowe (red.) A. Jęczmyk, J. Uglis, 
M. Maćkowiak,  Wydawnictwo Wieś Jutra Sp. z o.o., Poznań.

13. Sokół J. L., (2012) Działalność gospodarstw agroturystycznych na 
obszarze Narwiańskiego Parku Narodowego w ocenie turystów i ich 
nowe wyzwania, [w:] Ekonomia i Zarządzanie, t. 4, nr 3, Białystok. 

14. Sokół J. L., Boruch J., (2011) Ekologizacja gospodarstw agroturystycz-
nych w powiecie białostockim, „Ekonomia i Zarządzanie” z. 3, 95–112.

15. Sokół J.L., Kołoszko-Chomentowska Z., (2010) Produkty zwierzęce jako 
atrakcja w gospodarstwach agroturystycznych. „Economy and Mana-
gement” 2 (3).

16. Zaręba D., (2008) Ekoturystyka. Wyzwania i nadzieje, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa.

17. Zawadka J., (2015) Możliwości finansowania przedsięwzięć z  zakresu 
turystyki wiejskiej w perspektywie 2014-2020, [w:] Innowacyjność w 
turystyce wiejskiej a nowe możliwości zatrudnienia na obszarach wiej-
skich (red.) W. Kamińska, t. CLXXIII, Warszawa. 

18. Ziółkowski B., (2006) Rolnictwo ekologiczne a turystyka wiejska – pró-
ba modelowego ujęcia wzajemnych zależności, “Journal of Research 
and Applications in Agricultural Engineering”, Vol. 51(2), 224–229.

Licencja: Publikacja udostępniona na licencji Uznanie autorstwa-
Na tych samych warunkach 3.0 Polska (CC BY-SA 3.0 PL). 



Rynek – Społeczeństwo – Kultura | Numer 4(30)/2018                                                                                                    

128

Sylwia Dobrosielska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

Ekonomiczne czynniki wpływające na rozwój sektora bankowości 
w Polsce z uwzględnieniem analizy finansowej na przykładzie 
Santander Bank Polska SA

Economic factors influencing the development of the banking sector in Poland, 
including financial analysis on the example of Santander Bank Polska SA

The banking services market is based on the continuous ri-
valry of individual entities and improvement of the proposed offer. 
Therefore, it is worth exploring its specificity, profile and direction. 
The purpose of the work is to present the factors affecting the de-
velopment of Santander Bank Polska SA, including the economic 
conditions conditioning progress. Methods of observation, analy-
sis of literature, statistics and criticism of the literature will serve 
to confirm the hypothesis. The author will analyze the compa-
ny’s financial results in 2016 and 2017. The review of the litera-
ture allowed to explore issues concerning additional activities, 
i.e. leasing, a foundation run by Santander Bank Polska SA and 
their influence and participation in the company’s balance sheet

Keywords: Santander Bank Polska SA, development, banking, analy-
sis, progress.  

Rynek usług bankowych oparty jest na ciągłej rywalizacji po-
szczególnych podmiotów i ulepszaniu proponowanej oferty. Dlatego 
też warto zgłębiać jego specyfikę, profil i kierunek rozwoju. Celem pra-
cy jest przedstawienie czynników wpływających na rozwój Santander 
Bank Polska SA z uwzględnieniem ekonomicznych przesłanek warun-
kujących progres. Do potwierdzenia hipotezy służyć będą metody ob-
serwacji, analizy piśmiennictwa, statystyki i krytyki piśmiennictwa. Au-
torka dokona analizy wyników finansowych spółki w latach 2016-2017. 
Dobór próby w postaci dwóch lat determinowała kompleksowa do-
stępność danych. Przegląd literatury pozwolił na zgłębienie zagadnień 
dotyczących działalności dodatkowych tj. leasing, fundacja prowadzona 
przez Santander Bank Polska SA i ich wpływu i udziału w bilansie spółki. 

Słowa kluczowe: Santander Bank Polska SA, rozwój, bankowość, ana-
liza, progres.

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy.
Źródło finansowania badań i artykułu: środki własne Autorki.
Cytowanie: Dobrosielska S., (2018) Ekonomiczne czynniki wpływające na rozwój sektora bankowości w Polsce z uwzględnieniem analizy finansowej na przykła-
dzie Santander  Bank  Polska SA, „Rynek-Społeczeństwo-Kultura” nr 4(30)/2018, s. 128-131, https://kwartalnikrsk.pl/Artykuły/RSK-4-2018/RSK-4-2018-Dobro-
sielska-Ekonomiczne-czynniki-wpływajace-na-rozwoj-sektora-bankowosci-w-Polsce.pdf
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Bankowość to część sektora ekonomicznego, która tak jak i inne 
branże dąży do ciągłego ulepszania swojej oferty poprzez nieustanny 
rozwój. Przedstawiony w poniższej pracy Santander Bank Polska SA 
należy do grupy spółek notowanych na giełdzie papierów wartościo-
wych. Kluczowym czynnikiem spełniającym podstawowe założenie 
każdego przedsiębiorstwa jest maksymalizacje zysków. Santander  
w swojej strategii uwzględnia powyższą tezę, nie skupia się jednak 
głównie na działalności podstawowej. Rozwój działalności dodatko-
wych tj. leasing czy factoring wspiera dużą część budżetu banku. 

Rozwój Santander Bank Polska SA 
z  uwzględnieniem czynników ekonomicznych

Podejmując tematykę znaczenia Santander Bank Polska SA na 
Polskim rynku należy przyjąć główne wyznaczniki, które będą decydo-
wały o końcowym wyniku rozstrzygnięcia. Istotną, a wręcz obowiąz-
kową pozycją dla każdego banku jest posiadanie poręczenia Banko-
wego Funduszu Gwarancyjnego.1 Gwarancja ta polega na możliwości 
zyskania zwrotu środków w równowartości 100 000 euro w sytuacji,  
w której bank jest na skraju upadłości i nie jest w stanie wypłacić 
pieniędzy ich posiadaczowi. Zwrot ten wykonywany jest do 7 dni 
roboczych, liczonych od momentu, w którym wystosowano ta-

1 Bankowy fundusz gwarancyjny- system odpowiadający za ochronę środków 
pieniężnych.

kie polecenie. Należy wskazać, że Bankowy Fundusz Gwarancyjny  
w swoim regulaminie uwzględnia szczególny rodzaj ochrony środków 
finansowych pochodzących z wypłat odszkodowań za doznaną krzyw-
dę, zadośćuczynień, które zostały wypłacone na podstawie regulacji 
Kodeksu postępowania karnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 996). Ochronie 
podlegają środki od dnia, w którym wpłynęły na konto, do okresu 
pozostania na kocie przez trzy miesiące. W przypadku upadłości ban-
ku środki te wypłacane są w całości. Po upływie okresu ochronnego 
trwającego do trzech miesięcy objęte są standardową ochroną wy-
płacania do wysokości 100 000 euro (https://santander.pl/bankowy-
-fundusz-gwarancyjny.html 2019). W zależności od tego, jaki aktualnie 
jest kurs walutowy, deponent zyskuje możliwość zwrotu ulokowanych 
w banku środków do kwoty ok. 425 000 złotych (https://www.nbp.
pl/Kursy/KursyC.html 2019). Dzięki temu poręczeniu właściciel konta 
nie musi obawiać się o środki zgromadzone na rachunku bankowym. 
Dlatego też tak istotne jest dla klientów poręczenie Bankowego Fun-
duszu Gwarancyjnego. Kolejnym istotnym kryterium wyznaczającym 
pozycję Banku w gospodarce krajowej są uzyskane wyniki z działalno-
ści. Santander Bank Polska SA publikuje raporty w formie kwartalnej  
i rocznej, w których ujawnia swoje wyniki finansowe (Ciepłucha 
2015). Analizę wyników finansowych spółki z II i III kwartału roku 2017 
do analogicznych wyników roku 2016 przedstawia tabela 1. Analizując 
zgromadzone dane warto zaznaczyć, że dochód banku wzrósł o 6%  
w skali roku. Dochód w prostym ujęciu to różnica między przychodami 
i kosztami. Bank uzyskując 6% wzrost dochodu r/r potwierdza swoją 
ugruntowaną pozycję rynkową i prezentuje perspektywy na stabilny 
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rozwój. Przychody z tytułu odsetek zwiększyły się o 11% w stosunku 
do roku 2016. Odsetki te to zazwyczaj największa część uzyskiwane-
go przychodu banku. Jest to forma „zapłaty” od klienta procentu za 
udzielone kredyty i pożyczki, do tej kategorii można zaliczyć przycho-
dy z tytułu opłat bankowych. Z powyższych rozważań analityk banku 
z łatwością może wywnioskować, że banku osiągnął 11% wyższy po-
ziom zamożności niż w roku ubiegłym. Równoczesny spadek kosztów 
o 1% r/r, świadczy o tym, że bank działa z podstawową regułą, jaką 
przyjmują przedsiębiorstwa i dąży do minimalizacji generowanych 
kosztów. Zasada ta mówi o minimalizacji kosztów dla uzyskania mak-
symalnych zysków (Nowak 2015).

Tabela 1. Wyniki finansowe Santander Bank Polska S.A na podstawie porów-
nań rocznych raportów

Badany obszar Rok 2017 Zmniejszenie 
r/r2

Zwiększenie 
r/r

Dochody ogółem 5,8 mld zł - 6%
Wyniki z uzyskanych 
odsetek 3,9 mld zł - 11%

Koszty operacyjne 
ogółem 2,5 mld zł 1% -

Wskaźnik C/I3 43,5% 2,5% -
Wskaźnik NPL4 5,97% 0,87% -
Należności brutto 111 mld zł - 5%
Zobowiązania wobec 
klientów 111 mld zł - 5%

Liczba transakcji 
mobilnych 6 mln - 600 tys. 

transakcji

Źródło: https://santander.pl/relacje-inwestorskie/sprawozdanie-finanso-
we/2017/sprawozdanie-finansowe-2017.html [11.03.2019].

Wskaźnik efektywności kosztowej odnotował spadek o 2,5 punk-
tu procentowego, co oznacza korzyść, ze względu na zwiększenie 
efektywności działań banku. Spadek wskaźnika NPL o 0,87 pp jest 
oznaką efektywniejszego „ściągania” należności przez bank i mniejsze-
go ryzyka braku spłaty odsetek. Jest to powiązane z polityką ostroż-
nościową banku i zwiększeniem zaostrzeń dotyczących zobowiązań 
klientów. Mniejsze wartości wskaźnika oznaczają rosnącą stabilność 
banku. Analizując kolejną miarę innowacyjności – dostęp cyfrowy, 
łatwo zauważyć, że nastąpił wzrost klientów aktywnych cyfrowo  
o 4% r/r. Wielkość transakcji mobilnych odnotowanych w III kwartale 
2017 roku wynosiła 6 mln, co jest równoważne ze wzrostem o 600 
tys. transakcji w roku ubiegłym. Dostęp do bankowości internetowej 
uzyskało 3,31 mln klientów. W ocenie kwartalnej nastąpiło zwiększe-
nie sprzedaży kont osobistych o 5% w skali kwartału. Bank może też 
zauważyć postępy w zwiększającym się wskaźniku klientów korpora-
cyjnych – 9% r/r. III kwartał 2017 roku przyniósł 4% więcej klientów 
czynnych cyfrowo niż w roku 2016. Powyższe wskaźniki oznaczają, 
że klienci Santander Bank Polska SA są coraz bardziej zainteresowani 
produktami bankowości elektronicznej. Wyższy wskaźnik obsługiwa-
nych klientów korporacyjnych o 9% r/r przemawia za dodatkowymi 
korzyściami dla banku z tytułu obsługi kont korporacyjnych i świadczy 

2 r/r – rok do roku.
3 Wskaźnik C/I prezentuje efektywność kosztową, w jego skład wchodzą  kosz-
ty działania i amortyzacji, podzielone przez wynik działalności. Zmniejszenie 
wskaźnika to pozytywne zjawisko, korzyść, ponieważ oznacza poprawę efek-
tywności.
4 Wskaźnik NPL to stosunek należności zagrożonych do należności ogółem. 
Wzrost wskaźnika odczytywany jest jako pogorszenie jakości portfela i obni-
żenie poziomu stabilności banku. Należności zagrożone to należności, których 
termin zapłaty już minął, lub takie, co do których jest duże prawdopodobień-
stwo braku ściągalności.

o bogatszej ofercie, jaką prawdopodobnie zastosowano dla tej grupy 
odbiorców. Dane ukazujące dynamikę zmian w bankowości detalicz-
nej prezentuje tabela 2.

Tabela 2. Dynamika zmian w bankowości detalicznej dotyczących III kwar-
tału 2017 roku

Obszar Wzrost r/r Wzrost 
kw/kw

Aktywacja kart kredytowych - 11%
Aktywacja kart kredytowych poprzez zło-
żenie wniosku za pomocą aplikacji mobil-
nych lub przez Internet

- 23%

Sprzedaż kart kredytowych 22% -
Używanie technologii HCE5 i AndroidPay - 25%
Zwiększenie sprzedaży kredytów za pomo-
cą aplikacji mobilnej, konta internetowego 39% -

Transakcje mobilne w III kwartale 72% 600 tysięcy
Transakcje dokonywane za pomocą wpła-
tomatów 12% -

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://media.santander.pl/
pr/382919/grupa-kapitalowa-banku-zachodniego-wbk-s-a-wyniki-za-okres-
-styczen-gru [11.03.2019].

Przytoczone dane obrazują zwiększenie popytu u klienta indy-
widualnego. Wzrost wygenerowanych kart o 22% w skali roku wska-
zuje na podwyżkę popytu prawie o ¼ w stosunku do roku ubiegłego. 
Klienci detaliczni korzystają również z udogodnień w płatnościach 
tj. HCE i AndroidPay. Liczby w raportach kwartalnych określają ten 
skok na ok. 25% zwyżkę. Analiza danych nasuwa oczywisty wniosek: 
wszystkie przedstawione wskaźniki odnotowały przyrost, co oznacza 
poprawę sytuacji w badanej jednostce. Generacja nowego pokole-
nia chętnie korzysta z udogodnień Santander Bank Polska SA, który 
starając się być konkurencyjny na rynku usług, jako pierwszy w Pol-
sce, wprowadza większość nowoczesnych rozwiązań. Mnogość ofert 
bankowych, obecność na rynku wielu placówek oraz struktura spo-
łeczeństwa wymusza wręcz na bankach konieczność inwestowania  
w nowe rozwiązania. Dzięki innowacyjnemu podejściu bank ten od-
notowuje znaczące zyski w swojej ogólnej działalności r/r. Dominujący 
wzrost można zauważyć szczególne w ogólnych usługach bankowo-
ści z przeznaczeniem dla klienta korporacyjnego. Wskaźnik zmian  
w bankowości biznesowej w III kwartale 2017 roku odnotował 9% 
tępo wzrostu liczby klientów w stosunku do III kwartału 2016 roku. 
W III kwartale 2017 roku bank odnotował: możliwość uczestnictwa  
w największej indywidualnej ofercie publicznej w historii istnienia 
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie; emitowanie euro-
obligacji dla największych instytucji finansowych w Polsce; stopniowe 
wprowadzanie i rozwój nowych instrumentów finansowych na Giełdę 
Papierów Wartościowych.

Wpływ działalności dodatkowych Santander Bank 
Polska SA na rozwój i wyniki banku

Uwzględniając tematykę pracy, należy udowodnić postawioną 
tezę, wykazując, że jest to jeden z lepiej rozwijających się banków 
na Polskim rynku. Pomocna w tym procesie może okazać się ana-
liza działalności dodatkowych banku i progres, jaki uzyskały one  
w okresie dwóch lat. O randze banku świadczy nie tylko podstawowa 

5 HCE to technologia pozwalająca na płatność telefonem.
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oferta, jaką prezentuje klientom, ale i możliwość skorzystania z do-
datkowych usług. Analizie statystycznej należy poddać dwa wiodące 
sektory: Leasing, Faktoring i Santander Bank Polska SA. Zaczynając 
analizę od Leasingu w III kwartale 2017 roku warto zwrócić uwagę 
na: uzyskanie finansowania ruchomości przez klientów na kwotę 3 
mld zł netto; uzyskanie wysokiej jakości portfela i dofinansowanie go 
kwotą blisko 7,5 mld zł; sfinansowanie maszyn na kwotę 1,5 mld zł; 
poprowadzenie w 2017 roku dofinansowania leasingowego w ramach 
wspólnego projektu do zakupu samochodu marki Subaru. Projekt 
ten przyczynił się do uzyskania wysokiego wskaźnika sprzedaży marki 
Subaru, sprawiając, że obecnie co trzeci samochód tej marki zaku-
piony w polskich firmach jest finansowany prze Santander Leasing 
(https://santanderleasing.pl 2019). Uzyskana w III kwartale 2017 roku 
wartość leasingowa większa niż 3 mld zł oznacza 26% wzrost wartości 
r/r. Dodatni wskaźnik można interpretować jako zwiększenie zaintere-
sowania klientów biznesowych finansowaniem zakupu nowych środ-
ków trwałych poprzez leasing bankowy. Inwestycje dofinansowane 
z ramienia leasingu wyniosły prawie 1,5 mld zł. Kwota ta obrazuje 
wielkość środków, które przeznaczyli przedsiębiorcy i korporacje na 
rozwój swoich działalności. Faktoring w III kwartale 2017 roku przed-
stawiał następujące wyniki: uzyskane fundusze 16,8 mld zł, co w po-
równaniu z rokiem ubiegłym stanowiło 24% wzrost; spółka wykazała 
drugą pozycję na rynku wykazując udział wynoszący 13%; sprzedaż  
w III kwartale 2017 roku opiewała na kwotę 2,1 mld zł (https://san-
tander.pl/faktor/ 2019).Przyczyny wzrostu obrotów o 24% w stosunku 
do roku poprzedniego upatrywać można w obligatoryjnie rosnącym 
popycie na usługi faktoringowe. Uzyskanie drugiego miejsca w ran-
kingu świadczenia usług factoringowych z 13% udziałem rynkowym, 
po raz kolejny wykazuje, że Santander Bank Polska SA znajduje się  
w czołówce banków konsumenckich w Polsce. Wzrost sprzedaży, ob-
rotów i pozycji w rankingach świadczy o dobrym zarządzaniu i wielu 
kierunkach, w jakich umacniania swoją pozycję w gospodarce. Ana-
lizując pozycję banku na polskim rynku należy uwzględnić wyniki, 
które znalazły się w raporcie Santander Bank Polska SA w III kwartale 
2017 roku: zysk netto wyniósł 483 mln zł, a w roku 2016 – 451 mln 
zł; wskaźnik C/I przedstawiał wartość 37,3%, w rok 2016 – 41,9%; 
zobowiązania wobec klientów to koszt rzędu 8 mld zł, było to równo-
znaczne ze wzrostem w wysokości 1,9% w stosunku do roku ubiegłe-
go; portfel kredytów brutto to 15,68 mld zł, co stanowiło 8% wzrost 
r/r (https://santander.pl/relacje-inwestorskie/sprawozdanie-finanso-
we/2017/sprawozdanie-finansowe-2017.html 2019). Z powyższych 
danych wnioskować można, że Santander Bank Polska SA osiągnął aż 
o 32 mln zł wyższy wynik w roku 2017 przyrównując go do roku 2016. 
Oznacza to, że przychody przewyższyły łączne koszty, co skutkowa-
ło 7,09% wzrostem zysku w stosunku do roku ubiegłego. Wskaźnik 
C/I w 2017 roku wynosił 37,3%, co jest równoznaczne ze spadkiem 
o 4,6 punktu procentowego. Przypominając charakterystykę tego 
wskaźnika, spadek o niespełna 5 pp oznacza poprawę efektywności 
banku. Portfel kredytowy zwiększył się o 8% r/r, co oznacza udziele-
nie przez bank większej ilości kredytów, które są zazwyczaj korzystne 
dla banku, ale niosą jedocześnie ryzyko niewypłacalności wierzycie-
la. Portfel kredytowy odzwierciedla dominującą przewagę aktywów 
nad pasywami, ukazując aktualną sytuację finansową banku. Wzrost 
ten świadczy o poprawnej formie zarządzania „przedsiębiorstwem”. 
Wzrost zobowiązań Santander Bank Polska SA wobec klientów po-
winno się interpretować jako pozytywny aspekt – większa chęć loko-

wania środków pieniężnych w banku, przy rekordowo niskich stopach 
procentowych (Frączyk 2019). Jest to niebywały sukces, ponieważ  
w dobie szeroko rozwiniętej inflacji gro klientów banków rezygnuje  
z lokat na rzecz wzmożonej konsumpcji, natomiast Santander Bank 
Polska SA oferując swoim klientom jedną z lepiej oprocentowanych lo-
kat na rynku skłania ich do lokowania nadwyżek finansowych w swo-
ich skrytkach (https://www.santanderconsumer.pl/lokaty/ 2019). Ka-
dra zarządzająca dąży do zwiększania puli środków pieniężnych uloko-
wanych w postaci lokat, ponieważ jest to korzystna sytuacja dla banku 
– możliwość swobodnego obrotu większymi środkami, dzięki którym 
wypracowywane są zyski. Analizując działalność Santander Banku  
z szerokiej perspektywy, można wywnioskować, że za dużą część wy-
pracowanych wyników odpowiadają wdrożone nowinki techniczne, 
w formie bankowości elektronicznej. Zarządzanie tak dużym bankiem 
niesie ze sobą konieczność podążania „z duchem czasu” i dostosowa-
nia oferty tak, by spełniała zapotrzebowanie na popyt konsumentów. 
Dane statystyczne wykazują, że z miesiąca na miesiąc zwiększa się 
ilość kredytów zaciąganych za pomocą aplikacji mobilnych. Współcze-
śni klienci coraz częściej doceniają szybkie, łatwe, mało wymagające 
rozwiązania. Coraz wyższe wskaźniki płatności za pomocą aplikacji 
AndoidPay i HCE skłaniają specjalistów z działów promocji, innowacji 
i bankowości elektronicznej do ciągłego udoskonalania oferty oraz 
wdrażania nowych rozwiązań (Marcinkowska 2013: 8). Sukces, jaki 
osiągnął Santander na Polskim rynku, ukazuje ilość zdobytych nagród. 
Jednym z kluczowych wyróżnień jest uzyskanie tytułu Best Bank in 
Poland (https://www.rp.pl/Banki/312039884-Santander-Bank-Pol-
ska---Bankiem-Roku-wedlug-magazynu-The-Banker.html 2019), we-
dług którego najistotniejszymi wskaźnikami do wyróżnienia go tym 
tytułem okazały się wyżej opisany wzrost aktywów i obniżenie się 
wskaźnika C/I. Na miano kolejnej wygranej zapracował aż trzykrot-
nie wyróżniony Raport Społecznej Odpowiedzialności. Inicjatywa ta 
została wyróżniona w trzech dziedzinach: „Nagroda Internautów”, 
nagrodę od dziennikarzy, których uznanie zyskał za kompletność  
i przejrzystość, oraz uznanie ze strony jury konkursu. Godnym uwagi 
jest fakt, że bank ten wydając raporty od 2014 roku, działał w prze-
świadczeniu polityki CSR, ponieważ obowiązkowe stało się to dopiero 
od 2017 roku (https://raport.santander.pl/zaangazowanie-spoleczne/
nasze-priorytety/ 2019). Rozwój organizacji może potwierdzić pozy-
cja w wielu rankingach, które w swojej ocenie uwzględniają różne 
kryteria. Dokonując analizy pozycji banku w niezależnych sondażach 
i rankingach, uwzględniając oceny ratingowe, możemy zauważyć, że 
zajmuje on 5 miejsce wśród najlepszych banków w Polsce. Dobre wy-
niki w sondażach, raportach oraz wynikach finansowych wraz z rosną-
cym zainteresowaniem bankowością mobilną skłaniają Santander do 
sukcesywnego ulepszania swojej oferty, skutkującej wprowadzeniem 
nowych usług.

 
Fundacja, sponsoring, kariera 
w Santander Bank Polska SA

Rozwój firmy czy banku nie powinien oscylować wokół jedne-
go, głównego nurtu, sprawny wzrost zasobów organizacji umożliwia 
prowadzenie działalności pomocniczych, za pomocą których uzu-
pełniany jest często koszyk dóbr klientów. Działalność podstawowa 
banku – oferta dla klientów indywidualnych i firm uzupełniona zo-
stała o działalność dodatkową, którą jest sponsoring. W 2017 roku 
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wspierał organizowaną przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji (FAR) 
Ligii Rugby na Wózkach. Trzeci kwartał 2017 roku zaowocował part-
nerstwem w organizacji Wrocławskiego Startupu, w ramach którego 
przez weekend zainteresowani mogli uczestniczyć w szkoleniach kre-
owania i rozwoju nowoczesnych pomysłów. Szkolenia te odbywały się 
w blokach tematycznych, by wspólnie opracowywać projekty. Najcen-
niejszą nagrodą, jaką można było zdobyć w tym doświadczeniu, była 
możliwość prezentacji szerokiemu gronu ekspertów wyników i analiz 
dokonanych w grupie. Prezentacji można było wysłuchać nie tylko 
w tradycyjny sposób, ale również przez Skype. Santander nie skupia 
swojej dobrowolnej działalności jedynie w obszarze sportu i biznesu. 
Jest też mecenasem wystawy w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. 
Ekspozycja pt. „Moda na Cranacha” umożliwiła aż 80. tysiącom zwie-
dzających podziwianie dzieł tego wybitnego, niemieckiego artysty.  
W ramach wystawy uzupełniono wydarzenie poprzez wykłady i zaję-
cia dla dzieci (https://www.santanderconsumer.pl/o-banku/bank-od-
powiedzialny-spolecznie/ 2019). Działalność ta finansowana jest ze 
specjalnych środków pieniężnych banku. Akcje nakierowane są na jak 
największy udział banku w każdej dziedzinie życia społecznego, uzy-
skanie rozgłosu i promowanie marki. Jest to przykład polityki Corpora-
te Social Responibility (CSR), w myśl której bank w swoich działaniach 
skupia się na wpisaniu w misję przedsiębiorstwa interesu społecznego 
(Dobrosielska 2019). Santander Bank zarządza własną fundacją, któ-
rej 20-lecie istnienia obchodzono w 2017 roku. Fundacja powstała 
dzięki zaangażowaniu nakładów finansowych banku, pracowników, 
ochotników i wolontariuszy.  W swojej działalności prowadzi nietu-
zinkowe projekty m.in. „Bank Ambitnej Młodzieży”, dzięki któremu 
uświadamia społeczeństwu istotę i sens edukacji. Projekt ten od 2010 
rokurealizowany jest na trzech płaszczyznach: rozwój i edukacja, ak-
tywność gospodarcza, obywatelska i społeczna oraz kultura, historia  
i dziedzictwo narodowe. Działania te skupiają się przede wszystkim na 
warsztatach aktywizujących młodzież z małych miejscowości, dzięki 
którym młodzi ludzie mają szansę wyrównać deficyty wśród swoich 
rówieśników. Dodatkowo mogą oni skorzystać ze spotkań, kursów, 
szkoleń i konkursów (https://fundacja.santander.pl/2016/10/24/ban-
k-ambitnej-mlodziezy/ 2019). Analizując informacje znajdujące się  
w Biuletynie Informacyjnym Fundacji dostrzec można wiele cieka-
wych projektów, jakie w ciągu wielu lat realizuje i których edycję pla-
nuje powtórzyć. Podejście banku do problemów ludzkich i oferowana 
pomoc dla ludzi w trudnym położeniu to wyjątkowa postawa w dobie 
przedsiębiorstw nastawionych na maksymalizajcę zysku. Santander 
Bank prowadzi również rozpowszechnioną na cały kraj, całoroczną 
rekrutację. Umieścił on na swojej stronie specjalną zakładkę, za po-
mocą której możemy aplikować o stanowisko pracy bezpośrednio do 
działów HR danego banku pomijając skomplikowane procedury i for-
mularze w Internecie. Możliwość analizy ofert pracy w całej Polsce,  
w jednym z największych banków, wraz z ewentualną szybką rekru-
tacją, świadczy o dobrym rozwoju działów HR i współpracujących  
z nimi działów informatycznych (https://www.santanderconsumer.
pl/kariera/oferty-pracy/ 2019). Jak wynika z danych wspomnianego 
wyżej Raportu w 2018 roku w placówkach banku zatrudnionych na 
umowę o pracę było ponad 11 tys. osób, z czego 55,6% zrekrutowa-
nych to osoby do 30 roku życia (https://raport.santander.pl/pracow-
nicy/zatrudnienie/ 2019).

Podsumowanie

Powyższe rozważania pokazują, że bank to ogromna machina 
napędzana przede wszystkim wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań 
w swoją ofertę. Brak nowinek technologicznych, ograniczony rozwój 
bankowości internetowej i skupienie się na głównej działalności ban-
ku mogą doprowadzić do regresu jednostki na rynku. Współczesne 
przedsiębiorstwo, jakim możemy go nazwać, powinno charakteryzo-
wać się ciągłą determinacją wpływającą na zaspokojenie i wywoła-
nie popytu wśród klientów. Popyt ściśle związany jest z nowościa-
mi oferowanymi przez rynek. Santander Bank Polska SA, jak wynika  
z przedstawionej analizy, zna dokładnie specyfikę klientów i sukce-
sywnie z roku na rok zwiększa swój budżet. Wyniki te nie były by moż-
liwe, gdyby strategia firmy nie oscylowała wokół ciągłego rozwoju. 
Globalizacja usług i trendy w doskonaleniu przedsiębiorstwa przekła-
dają się na wynik finansowy jednostki.
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