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Od redakcji
Słowo wstępne
Wielu przedsiębiorców i managerów po osiągnięciu czy zrealizowaniu swoich celów zadaje sobie pytania o zasadność
bogactwa, o swoją pozycję czy rolę nie tylko w biznesie, ale również w życiu. Pojawiają się wówczas egzystencjalne pytania
i refleksja, której brakuje we wcześniejszych etapach życia. Częstokroć pojawia się wówczas filantropia czy aktywność
na innym polu, takim jak organizacje pozarządowe czy kultura. Z drugiej strony pojawiły się współcześnie nowe obszary
aktywności biznesowej, które realizują co prawda cele osiągania zysków i tworzenia bogactwa, ale jednocześnie tworzą
inne wartości, często niepoliczalne, aktywizując społeczności, zatrudniając osoby bezrobotne. Takim nowym obszarem jest
również sztuka, która jeszcze do niedawna funkcjonowała w odrębnym „polu”, z dominującym w niej prestiżem, kreatywnością czy pozycją w środowisku, a współcześnie została wprzęgnięta w ramy gospodarki przy wykorzystaniu technologii.
Ekonomia społeczna, odpowiedzialny biznes, wykorzystanie kultury do biznesu czy też połączenie sztuki z gospodarką to
kluczowe motywy przewodnie artykułów prezentowanych w niniejszym numerze.
Joanna Woźniczka w artykule „Ekonomia społeczna na Pomorzu – stan obecny i perspektywy” analizuje sektor ekonomii społecznej w jednym z regionów Polski podkreślając wielopłaszczyznowy charakter – gospodarczy i społeczny –
ekonomii społecznej. Katarzyna Dorota Kopeć w tekście zatytułowanym „Profesjonalizacja dobroczynności w zarządzaniu
przedsiębiorstwem” prezentuje działania filantropijne jako działania podlegające zarządzaniu, co świadczy o instytucjonalizacji i zarazem profesjonalizacji dobroczynności. Magdalena Olejniczak zajmuje się w artykule pt. „Rola zasobów ludzkich
w organizacjach pozarządowych w Polsce na przykładzie Związku Harcerstwa Polskiego” zagadnieniem zasobów ludzkich,
jakże ważnym z punktu widzenia gospodarki i zarządzania w kontekście organizacji pozarządowych, co również świadczy
o ich profesjonalizacji. Katarzyna Obłąkowska-Kubiak zainteresowana jest relacją pomiędzy kulturą a gospodarką, co dała
wyraz w artykule pt. „Kultura i gospodarka – od pogranicza nauk ku perspektywie ekonomicznej”. Przedstawia w nim
połączenie tych dwóch sfer życia: gospodarki i kultury, do niedawna separowanych od siebie, niemniej jednak wzajemnie
na siebie oddziałujących w praktyce zarządzania i przedsiębiorczości. Marta Miaskowska w artykule „Sztuka a media”
prezentuje włączenie sztuki w świat biznesu przez wykorzystanie mediów i techniki. Natalia Lechowicz w tekście pt. „Dobrowolne formy oszczędzania na emeryturę w świetle konieczności dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego” zajmuje
się zagadnieniem społeczno-ekonomicznym, jakim jest oszczędzanie na przyszłą emeryturę w związku z prowadzoną
w Polsce dyskusją o OFE. Mariusz Wyrostek w artykule „Praca w historii myśli ekonomicznej” zaprezentował analizę historii
idei dotyczącą pracy, zaprezentowaną przez filozofów i ekonomistów.
Prezentowane artykuły ukazują, że „biznes to nie tylko biznes”, że prowadzenie działalności gospodarczej, zarządzanie czy przedsiębiorczość mają również skutki pozabiznesowe, a z drugiej strony pozabiznesowe obszary działań, jak
organizacje pozarządowe czy dobroczynność stają się aktywnością poddaną regułom obowiązującym w świecie biznesu.
Tym samym zawłaszczanie przez świat biznesu, przede wszystkim jego reguł i norm, innych obszarów życia, m.in. sztuki,
pokazuje „wspólnotę” reżimu gospodarczego w różnych sferach życia społecznego.

Zapraszamy do lektury i dyskusji

Robert Geisler
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Ekonomia społeczna na Pomorzu
– stan obecny i perspektywy
Social Economy in Pomerania
- the Current Conditions and Future Perspectives

Sektor ekonomii społecznej jest w Polsce jeszcze mało rozwinięty i mało rozpoznawalny. Staje się on jednak coraz istotniejszym sektorem w kontekście kurczących się możliwości państwa
opiekuńczego oraz narastających problemów społecznych. Pomorze boryka się z wieloma problemami społecznymi, w których rozwiązywaniu mógłby pomóc silny sektor ekonomii społecznej. Przeprowadzona w artykule analiza stanu tego sektora nie wypada
jednak zadowalająco i pokazuje, że przedsiębiorstw społecznych
nadal jest tu bardzo mało. Pierwotne bariery rozwoju ekonomii
społecznej w woj. pomorskim dotyczą systemu wsparcia, wtórne
natomiast odnoszą się bezpośrednio do samych przedsiębiorstw
społecznych. Najbliższe lata będą szansą na pozytywne zmiany
i rozwój sektora ekonomii społecznej na Pomorzu. Perspektyw
należy upatrywać głównie w obszarze budowania pozytywnego
klimatu wokół tego zagadnienia i szerokiego dialogu z interesariuszami, poszukiwania lokalnych modeli ekonomii społecznej,
intensywnego wsparcia merytorycznego i finansowego dla przedsiębiorstw społecznych oraz szerokiej edukacji.

Wstęp
Ekonomia społeczna jest szeroką koncepcją określającą
działalność łączącą w sobie cele społeczne i ekonomiczne.
W Europie uznawana jest za jedną z najskuteczniejszych
strategii rozwiązywania problemów społecznych. Istotą tej
koncepcji są podmioty ekonomii społecznej mające zdolność do znajdowania innowacyjnych i dynamicznych rozwiązań wobec problemów bezrobocia i wykluczenia społecznego oraz przyczyniania się do rozwoju ekonomicznego.
Podmioty ekonomii społecznej to takie, które prowadzą
działalność o celach głównie społecznych, których zyski nie
są wypłacane właścicielom w formie dywidendy, są natomiast reinwestowane w cele społeczne. W Polsce istnieje
dość szeroki katalog podmiotów, które możemy nazwać
podmiotami ekonomii społecznej. Działalność każdego
z nich jest regulowana innymi przepisami prawa. Można do
nich zaliczyć spółdzielnie socjalne, centra integracji społecznej, zakłady aktywizacji zawodowej, spółdzielnie pracy, organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą, czy też spółki z o.o. i spółki akcyjne działające w celach

A social economy sector in Poland is still not well known and
definitely not developed to the full extent. It is however, becoming more and more important due to limited possibilities of
the government and growing number of social problems. This increasing number of social problems can be observed also in the
Pomeranian region nowadays. Social entrepreneurs could help in
solving this kind of problems. Unfortunately there is still quite
limited number of this sort of entities in Pomerania. The social
economy in that region is facing a lot of barriers but the future
looks bright and is bringing new opportunities for the development. Perspectives can be seen in creating a good atmosphere
around the topic, stakeholders’ engagement, searching for local
social economy models, intensive financial and educational support for social entrepreneurs.

ABSTRACT

STRESZCZENIE

Joanna Woźniczka, Uniwersytet Gdański

społecznych. Coraz częściej za najistotniejsze z nich uważa
się przedsiębiorstwa społeczne, czyli takie podmioty ekonomii społecznej, które prowadzą działalność gospodarczą.
Na gruncie ekonomii społecznej, w całej Polsce, pojawia się coraz więcej badań, projektów, inicjatyw. Wszyscy
zgadzają się, że jest to ważny temat społeczny i gospodarczy. Wszyscy, czyli ci, którzy wiedzą, co to jest ekonomia
społeczna. Co ciekawe w 2007 r. tylko 8% Polaków deklarowało, że wie, czym jest ekonomia społeczna. W roku 2013
świadomość na temat ekonomii społecznej mają nadal tylko niektóre grupy aktywistów, sfery akademickie i organizacje pozarządowe. Mało jest naukowych lub innego rodzaju
niepodważalnych dowodów na skuteczność ekonomii społecznej, gdyż zagadnienie to jest wciąż w dużej mierze ignorowane lub pomijane przez kręgi biznesowe. Zmusza to niestety do stwierdzenia, że w przypadku ekonomii społecznej
nadal mamy do czynienia z tzw. „zagadnieniem ukrytym”.
Pokazuje to także jak wiele jeszcze działań należy podjąć,
aby temat ten był bardziej rozpoznawalny i uznawany.
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie sytuacji społeczno-gospodarczej oraz poziomu i perspektyw
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rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim.
W tekście zaprezentowano podstawowe definicje dotyczące ekonomii społecznej, podmiotów ekonomii społecznej
i najistotniejsze różnice pomiędzy nimi. W odniesieniu do
przedstawionej terminologii przeprowadzona została analiza stanu sektora ekonomii społecznej w województwie
pomorskim oraz bariery jego rozwoju. W ostatniej części
artykułu wskazano na wyzwania i perspektywy rozwoju
ekonomii społecznej w regionie.

Sytuacja społeczno-ekonomiczna
w województwie pomorskim
Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej w województwie pomorskim oparta jest o dane zawarte w dwóch dokumentach strategicznych przyjętych uchwałami Zarządu
Województwa Pomorskiego tj. Regionalnym Programie
Strategicznym w Zakresie Aktywności Zawodowej i Społecznej (Regionalny Program… 2013) opublikowanym do
konsultacji społecznych w marcu 2013 r. oraz Planie Działań
na Rzecz Promocji i Upowszechniania Ekonomii Społecznej
oraz Rozwoju Instytucji Sektora Ekonomii Społecznej i Jej
Otoczenia w Województwie Pomorskim na lata 2011-2013
z grudnia 2011 r. (Plan działań na rzecz… 2011).
Województwo pomorskie jest ósmym, co do wielkości
województwem w Polsce. Składa się 16 powiatów i 4 miast
na prawach powiatu (tj. Gdańsk, Gdynia, Sopot, Słupsk)
oraz 123 gmin. Województwo pomorskie pod względem
liczby ludności (2 mln 240,3 tys.) zajmuje szóstą pozycję
w kraju. Charakterystyczne dla Pomorza jest zjawisko związane z osiedlaniem się na obrzeżach większych miast regionu. Saldo migracji według powiatów wskazuje na dodatnie
wartości tylko w 5 powiatach, tj.: gdańskim, kartuskim, wejherowskim, puckim i słupskim, a więc głównie w powiatach
położonych na terenie Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta oraz w bezpośrednim sąsiedztwie Słupska. Aglomeracja
trójmiejska (Gdańsk, Gdynia, Sopot) pełni w województwie
rolę dominującą. Zamieszkiwane przez ponad ⅓ ludności
województwa Trójmiasto stanowi węzeł komunikacyjny,
ośrodek gospodarczy, akademicki oraz kulturalny. Wśród
mieszkańców województwa, większą część (51,4%) stanowią kobiety. Niemal 2/3 mieszkańców województwa, to
osoby w wieku produkcyjnym. Istotną barierę rozwojową
regionu stanowi znaczny odsetek osób biernych zawodowo
oraz wysoki poziom bezrobocia strukturalnego. Stopa bezrobocia w ostatnim roku znacznie wzrosła z poziomu 11,7%
w listopadzie 2011 r. do 14,6% w lutym 2013 roku. Do najistotniejszych grup mających problem z zatrudnieniem należą osoby młode w wieku 15-24 lata, osoby w wieku 55+,
a także kobiety, osoby niepełnosprawne oraz mieszkańcy
6

obszarów wiejskich. W latach 2008-2010, średnio co dziesiąte gospodarstwo domowe w województwie pomorskim
objęte było pomocą społeczną. Najczęstszymi przyczynami
przyznawania pomocy są ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność.
Opisana sytuacja społeczno-ekonomiczna w województwie pomorskim, a przede wszystkim wysoki poziom bezrobocia oraz korzystania z pomocy społecznej, wymuszają
poszukiwanie innowacyjnych strategii w zakresie integracji
i aktywizacji społeczno-zawodowej.

Ekonomia społeczna, przedsiębiorstwo
społeczne i podmioty ekonomii społecznej
Pojęcie ekonomii społecznej jest pojęciem bardzo szerokim i dotyka wielu sfer życia społecznego. Dlatego w literaturze przedmiotu oraz w praktyce spotkać się można
z wieloma definicjami ekonomii społecznej i powiązanych
z nią pojęć, w szczególności przedsiębiorstwa społecznego.
Na gruncie polskim pojawił się także termin podmiotu ekonomii społecznej, który trudno znaleźć w nomenklaturze
obcojęzycznej. Istotne jest więc precyzyjne rozróżnienie,
czym jest przedsiębiorstwo społeczne, podmiot ekonomii
społecznej, a czym jest ekonomia społeczna.
Jednym z częściej używanych w Unii Europejskiej (rzadziej w Polsce) pojęć jest termin przedsiębiorstwo społeczne. Do cech charakteryzujących przedsiębiorstwo społeczne można zaliczyć (Social business 2013):
• koncentrację na osiąganiu społecznego celu, bardziej
niż na generowaniu zysku dla właścicieli;
• funkcjonowanie na rynku w oparciu o produkty i usługi
wytwarzane w innowacyjny sposób;
• przeznaczanie nadwyżek i zysków na osiąganie celów
społecznych;
• zarządzanie odbywa się w odpowiedzialny i przejrzysty
sposób;
• włączanie w proces zarządzania przedsiębiorstwem
społecznym jego pracowników, klientów i innych interesariuszy, na których ma ono wpływ.
Najczęściej przywoływaną definicją przedsiębiorstwa
społecznego jest ta sformułowana przez europejską sieć
badawczą The Emergence of Social Enterprises in Europe
(EMES).
W myśl tej definicji przedsiębiorstwo społeczne to
„przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą,
która wyznacza sobie cele ściśle społeczne, i która inwestuje ponownie nadwyżki, zależnie od tych celów, w działalność lub we wspólnotę, zamiast kierować się potrzebą
osiągania maksymalnego zysku na rzecz akcjonariuszy lub
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właścicieli” (Defourny 2005: 51). EMES określa kryteria
społeczne i kryteria ekonomiczne, którymi powinny charakteryzować się przedsiębiorstwa społeczne. Do kryteriów
ekonomicznych należą:
• prowadzenie działalności w sposób względnie ciągły,
regularny, w oparciu o instrumenty ekonomiczne;
• niezależność, suwerenność instytucji w stosunku do
instytucji publicznych;
• ponoszenie ryzyka ekonomicznego;
• istnienie (choćby nielicznego) płatnego personelu.
Kryteria społeczne sieć badawcza EMES określa jako:
• wyraźną orientację na społecznie użyteczny cel;
• oddolny, obywatelski charakter inicjatywy;
• specyficzny, możliwie demokratyczny system zarządzania;
• możliwie wspólnotowy charakter działania;
• ograniczoną dystrybucję zysków.
Definicje przedsiębiorstwa społecznego różnią się pomiędzy krajami Unii Europejskiej. W Polsce nie pojawiły się
dotychczas jednolite wytyczne, które regulowałoby działania
przedsiębiorstw społecznych. Próba zdefiniowania i określenia warunków, jakie musi spełniać podmiot, by móc starać
się o status przedsiębiorstwa społecznego podjęta została
w projekcie ustawy o przedsiębiorczości społecznej (Projekt
ustawy… 2010). Za projektem ustawy, przedsiębiorstwem
społecznym można nazwać podmiot prowadzący działalność
gospodarczą, spełniający kryteria małego lub średniego przedsiębiorstwa, działający jako wyodrębniona pod względem organizacyjnym i rachunkowym część organizacji obywatelskiej
lub założony przez tę organizację, grupę osób bądź jednostkę

samorządu terytorialnego w formie spółki lub spółdzielni.
Przedsiębiorstwo społeczne musi spełniać poniższe kryteria:
• działalność gospodarcza prowadzona jest w celu reintegracji zawodowej osób bezrobotnych, niepełnosprawnych bądź zagrożonych wykluczeniem lub prowadzona jest w zakresie usług użyteczności społecznej
o charakterze socjalnym, edukacyjnym, kulturalnym,
rozwoju lokalnego;
• realizowanie celu społecznego poprzez zatrudnianie,
co najmniej 50% osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub 30% niepełnosprawnych;
• nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy udziałowców, ale przeznacza je na wzmocnienie
potencjału przedsiębiorstwa, jako kapitał niepodzielny, oraz w określonej części na reintegrację zawodową
i społeczną – w przypadku przedsiębiorstw o charakterze zatrudnieniowym lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej,
w której działa przedsiębiorstwo;
• jest zarządzany na zasadach demokratycznych albo co
najmniej konsultacyjno-doradczych z udziałem pracowników i innych interesariuszy, zaś wynagrodzenia kadry
zarządzającej są ograniczone limitami.
Przedsiębiorstwo społeczne funkcjonuje w obrębie
sektora ekonomii społecznej i jest biznesowym elementem
tego sektora. Sektor ekonomii społecznej oprócz przedsiębiorstw społecznych zawiera także inne podmioty ekonomii
społecznej (rysunek 1).

Rysunek 1. Podmioty ekonomii społecznej

podmioty ekonomii społecznej
instytucje wsparcia
ekonomii społecznej

otoczenie
ekonomii społecznej

instytucje wspierające merytorycznie
PES:
- OWES
- OW SS

sektor biznesowy / przedsiębiorcy
samorząd
- lokalny (gmina, powiat)
- regionalny (samorząd województwa)

instytucje grantodawcze
- granty instytucjonalne
- dotacje celowe
organizacje parasolowe i rzecznicze:
ZLSP; SKES; KRBS i inni
otoczenie ﬁnansowe:
- banki
- fundusze poręczeniowe
- instytucje pożyczkowe
lokalne grupy działania

klienci ekonomii
społecznej

media lokalne i regionalne
instytucje pomocy społecznej:
- OPS (gmina)
- PCPR (powiat)
- ROPS (samorząd województwa)

klienci indywidualni

publiczne służby zatrudnienia:
- PUP (powiat)
- WUP (samorząd województwa)

Źródło: www.ekonomiaspoleczna.pl [14.04.2012].
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Można do niego zaliczyć:
1) instytucje wsparcia ekonomii społecznej: instytucje
wspierające merytorycznie podmioty ekonomii społecznej, otoczenie finansowe, instytucje grantodawcze,
organizacje parasolowe i rzecznicze, lokalne grupy działania (LGD), samorząd lokalny i regionalny;
2) otoczenie ekonomii społecznej: samorząd lokalny i regionalny oraz podległe mu instytucje pomocy społecznej i instytucje rynku pracy; instytucje grantodawcze,
media, sektor biznesowy (przedsiębiorcy);
3) klientów przedsiębiorstw społecznych: klientów indywidualnych, sektor biznesowy, instytucje grantodawcze, samorząd lokalny i regionalny.
Projekt Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (Krajowy Program Rozwoju … 2012) dzieli natomiast
nieco inaczej sektor ekonomii społecznej (tabela 1).

Formy działalności

Charakterystyka
działalności

Tabela 1. Trzy segmenty sektora ekonomii społecznej
Podmioty
o charakterze
integracyjnym

Podmioty
o charakterze
pożytku publicznego

Podmioty
o charakterze
rynkowym

reintegracja
społeczna
i zawodowa osób
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym

działalność
ekonomiczna,
zatrudnianie
pracowników,
brak ryzyka
ekonomicznego

działalność
gospodarcza,
z której zyski
wspierają realizację
celów społecznych

Zakłady Aktywności
Organizacje
spółdzielnie, których
Zawodowej,
Pozarządowe
celem jest
Warsztaty Terapii prowadzące działalzatrudnienie,
Zajęciowej, Centra
ność odpłatną
pozostałe spółdzielIntegracji
i nieodpłatną
nie o charakterze
Społecznej, Kluby
pożytku
konsumenckim
Integracji Społecznej
publicznego
i wzajemnościowym

Źródło: opracowanie własne na podstawie projektu Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (Projekt: czerwiec
2012 r.), http://www.ekonomiaspoleczna.pl/files/wiadomosci.
ngo.pl/public/dokumenty_2009/KPRES.pdf [13.04.2013].

Ekonomia społeczna
w województwie pomorskim
W województwie pomorskim znaleźć można podmioty
reprezentujące wszystkie trzy opisane wcześniej segmenty
ekonomii społecznej.
Podmioty ekonomii społecznej
o charakterze integrującym
Rysunek 2 przedstawia liczbę oraz lokalizację w województwie pomorskim najważniejszych podmiotów o charakterze integrującym, czyli Centrów Integracji Społecznej,
8

Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Zakładów Aktywności
Zawodowej.
Rysunek 2. Podmioty ekonomii społecznej o charakterze integrującym w woj. pomorskim (stan na grudzień 2011)

Źródło: opracowanie własne na podstawie Planu działań na
rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie pomorskim na lata 2011-2013.

Na Pomorzu znajdują się dwa Zakłady Aktywności
Zawodowej, dziewięć Centrów Integracji Społecznej oraz
czterdzieści trzy Warsztaty Terapii Zajęciowej. Podmioty te
przygotowują osoby indywidualne do prowadzenia lub pracy w przedsiębiorstwie społecznym.
Podmioty o charakterze pożytku publicznego
Do podmiotów o charakterze pożytku publicznego
zalicza się organizacje pozarządowe działające w oparciu
o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie. Zalicza się do nich przede
wszystkim fundacje i stowarzyszenia prowadzące odpłatną
i nieodpłatną działalność pożytku publicznego. Województwo pomorskie jest jednym z województw, w których na
1000 mieszkańców przypada największa liczba organizacji
pozarządowych (obok mazowieckiego, dolnośląskiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego)
(Herbst, Przewłocka 2011: 10-21). W 2012 roku w województwie pomorskim zarejestrowanych było 5,5 tys. organizacji pozarządowych (Organizacje pozarządowe… 2013).
Większość organizacji pozarządowych zlokalizowanych jest
w dużych miastach regionu. W samym Gdańsku w październiku 2011 r. zarejestrowanych było prawie 1350 organizacji
pozarządowych.1 Należy także zaznaczyć, że liczba organizacji pozarządowych na Pomorzu dynamicznie wzrasta.
W 2010 roku zarejestrowanych było tu 4,2 tys. organizacji.
Zatrudniały one 5,3 tys. osób, w tym 68% stanowiły kobiety.
1

Według danych UM Gdańsk i UMWP (październik 2011 r.).
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Najwięcej pomorskich NGO działa w obrębie swojej gminy
(29%), następnie powiatu (22%), województwa (19%) oraz
kraju (16%). Główne obszary działań NGO w województwie
pomorskim to:
• sport i turystyka;
• edukacja i wychowanie;
• kultura i sztuka;
• ochrona zdrowia;
• rozwój lokalny w wymiarze społecznym i materialnym.

jewództwa spółdzielnie działają w różnych branżach. Najczęściej świadczą usługi z zakresu sprzątania, czyszczenia
i prac porządkowych, gastronomii i cateringu. Coraz częściej
powstają spółdzielnie działające w branży budowlanej oraz
świadczące usługi opiekuńcze – zwłaszcza względem osób
chorych i starszych.
Rysunek 3. Podmioty ekonomii społecznej o charakterze integrującym w woj. pomorskim (stan na marzec 2013 r.)

Analizując najnowsze wyniki badań (Kondycja III sektora… 2012) wskazujące, że podstawą finansowania działań
organizacji są środki publiczne, a ich pozyskiwanie na bieżące działania staje się coraz trudniejsze, można stwierdzić,
że w niedalekiej przyszłości pomorskie organizacje pozarządowe czeka „rewolucja finansowa”. Będą one musiały się
ekonomizować zakładając działalność gospodarczą, a tym
samym staną się przedsiębiorstwami społecznymi.
Podmioty o charakterze rynkowym
Wśród przedsiębiorstw społecznych najwięcej uwagi
w ostatnich kilku latach poświęca się organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność gospodarczą oraz
spółdzielniom socjalnym. Według danych zawartych w Planie działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii
społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie pomorskim na lata
2011-2013 na Pomorzu funkcjonuje ok 600 organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą. Natomiast na koniec marca 2013 r. zarejestrowanych było tu
28 spółdzielni socjalnych.2 Podmioty ekonomii społecznej
o charakterze integrującym w województwie pomorskim
prezentuje rysunek 3.
Z danych zebranych w 2011 roku przez Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej (Plan działań… 2011) wynika,
że przeciętnie spółdzielnie socjalne w województwie pomorskim liczą 10 członków, z czego prawie 50% to osoby
niepełnosprawne. Pozostali członkowie spółdzielni socjalnych to głównie osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby
w wieku niemobilnym (45+). Najczęściej pomorskie spółdzielnie socjalne zakładane są przez osoby indywidualne
w wyniku ich własnych potrzeb. Należy jednak zauważyć
pewien nowy trend zakładania spółdzielni socjalnych przez
podmioty prawne (stowarzyszenia i administrację publiczną). Większość spółdzielni socjalnych założonych w woj. pomorskim w ostatnich trzech latach to właśnie spółdzielnie
socjalne podmiotów prawnych. Istniejące na terenie wo2
Dane za Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej dla woj. pomorskiego [12.04.2013].

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ROPS
Gdańsk.

Bariery rozwoju ekonomii społecznej
w województwie pomorskim
Przedstawiona powyżej analiza wskazuje na niewielką
ilość podmiotów ekonomii społecznej w województwie
pomorskim. Wśród liderów plasują się największe miasta
województwa: Gdańsk i Gdynia, dalej powiaty: kwidzyński, kartuski i wejherowski. Najsłabiej natomiast wypadają
powiat lęborski oraz miasto Sopot. Jednocześnie należy
zauważyć, że Sopot leżący w aglomeracji trójmiejskiej korzysta z usług gdańskich podmiotów ekonomii społecznej
o charakterze integrującym m.in Centrum Integracji Społecznej.
W latach 2011-2012 (Gdański model ekonomii… 2011;
Plan działań… 2011) zidentyfikowano najważniejsze obszary problemowe dotyczące rozwoju ekonomii społecznej
w województwie pomorskim. Można je podzielić na pierwotne i wtórne. Do pierwotnych barier rozwoju ekonomii
społecznej w województwie pomorskim zaliczają się:
• niski poziom świadomości społeczeństwa na temat
ekonomii społecznej;
• brak systemu wsparcia ekonomii społecznej w województwie pomorskim – wszelkie działania poszczególnych instytucji zajmujących się ekonomią społeczną
w regionie są rozproszone i nieskoordynowane;
• uzależnienie przedsiębiorstw społecznych od środków
9
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publicznych, czyli brak umiejętności efektywnego prowadzenia działalności ekonomicznej.
Wtórne bariery dotyczą głównie przedsiębiorstw społecznych. Można do nich zaliczyć brak kompleksowego
systemu wsparcia i edukacji kadr, niejasne uwarunkowania
prawne lub ich brak, konieczność pracy z trudnym beneficjentem, brak płynności zleceń, brak współpracy międzysektorowej i powiązań ze sferą biznesu, słaba promocja,
brak dobrych praktyk, trudności z wykreowaniem biznesowej postawy przedsiębiorstwa i utrzymaniem wysokiej
jakości usług i produktów.
Wskazane bariery kreują niejako przyszły kształt działań jakie powinny zostać podjęte w celu wsparcia i rozwoju
ekonomii społecznej na Pomorzu.
Perspektywy rozwoju ekonomii społecznej
w województwie pomorskim
Ekonomia społeczna odgrywa coraz większą rolę
w kształtowaniu polityki społecznej województwa pomorskiego, szczególnie w obszarze aktywizacji i zatrudnienia.
Dowodzą tego coraz częściej odnoszące się do tej tematyki wojewódzkie dokumenty strategiczne oraz inicjatywy
i projekty nakierowane na znoszenie barier, pierwotnych
i wtórnych, rozwoju ekonomii społecznej na Pomorzu.
Województwo pomorskie kładzie coraz większy nacisk
na rozwój ekonomii społecznej. Poniżej zaprezentowano
najistotniejsze perspektywy rozwoju ekonomii społecznej
w regionie.
1) Pozytywny klimat;
Plan działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie pomorskim na lata
2011-2013 (Plan działań… 2011) zwraca szczególną uwagę
na jedną z pierwotnych barier rozwoju ekonomii społecznej
w województwie, jaką jest brak systemu wsparcia ekonomii
społecznej w województwie pomorskim oraz rozproszenie
działań różnych instytucji zajmujących się ekonomią społeczną w regionie. Na ten właśnie obszar, tworzenie pozytywnego klimatu oraz przyjaznego środowiska instytucjonalnego
wokół ekonomii społecznej w najbliższych latach, powinien
zostać położony duży nacisk w województwie pomorskim.
Sama formuła wypracowywania dokumentu była swoistym
„przełomem” we współpracy międzysektorowej. Dokument
został wypracowany przez interdyscyplinarny i międzysektorowy zespół wywodzący się ze środowiska administracji
publicznej, pomocy społecznej, organizacji pozarządowych,
przedsiębiorstw społecznych, biznesu.
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2) Lokalny model ekonomii społecznej;
Jedną z ciekawszych inicjatyw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w woj. pomorskim jest projekt Gdański
Model Ekonomii Społecznej (GMES)3 realizowany przez
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta koło gdańskie
w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie
w Gdańsku w latach 2011-2013. Punktem wyjścia dla projektu było stwierdzenie, że aby powstawało w Gdańsku
więcej przedsiębiorstw społecznych, należy wypracować
w szerokim gronie partnerów model umożliwiający ich powstawanie i wspieranie. Model (rysunek 4) opracowywany
był przez 21. ekspertów reprezentujących rożne środowiska
i instytucje m.in. Urząd Miasta Gdańska, MOPR Gdańsk, organizacje pozarządowe, ROPS, czy środowisko akademickie.
Formuła ta pozwoliła na zaangażowanie wszystkich interesariuszy zainteresowanych rozwojem ekonomii społecznej
w Gdańsku, przyjrzenie się problemowi, zdefiniowanie potrzeb rynku lokalnego i określenie możliwości wspierania
i funkcjonowania sektora ekonomii społecznej w Gdańsku.
Wypracowany w ramach szerokiego forum interesariuszy
Gdański Model Ekonomii Społecznej ma służyć głównie
tworzeniu pozytywnego klimatu dla rozwoju ekonomii
społecznej. To właśnie element szerokiego wypracowywania modelu był jego największą innowacją. Słuszność
przyjętych w modelu założeń testowana jest w ramach
dwóch przedsiębiorstw społecznych: Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej oraz Fundacji Społecznie Bezpieczni. Gdański
Model Ekonomii Społecznej jest modelem uniwersalnym,
który może być replikowany również w innych miastach czy
gminach. W latach 2013-2015 w gminach lub powiatach
województwa pomorskiego podjęta zostanie próba zbudowania 8. lokalnych modeli ekonomii społecznej bazujących
na swoim pierwowzorze – modelu gdańskim.
3) Wsparcie merytoryczne i finansowe przedsiębiorstw
społecznych;
Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorstw społecznych w województwie pomorskim stanowić będą uruchomione dwa
Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) w Gdańsku
i Słupsku. Ośrodki rozpoczynają funkcjonowanie wiosną 2013
r. i zakłada się, że będą funkcjonować przynajmniej przez cztery lata. Oferta OWES będzie bardzo szeroka i skierowana będzie zarówno do osób indywidualnych, grup czy podmiotów
prawnych zainteresowanych założeniem przedsiębiorstwa
społecznego, a także do przedsiębiorstw społecznych wymagających wsparcia w dalszym rozwoju. Zakłada się, że w ciągu
najbliższych dwóch lat w województwie pomorskim dzięki
wsparciu OWES-ów powstanie ok. 21 spółdzielni socjalnych.
3
Projekt Gdański Model Ekonomii Społecznej dofinansowany jest z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
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Rysunek 4. Gdański Model Ekonomii Społecznej
TWORZENIE KLIMATU/KULTURY SPRZYJAJĄCEJ POWSTANIU PES
1. PRZYGOTOWANIE

2. WEJŚCIE

5. OTOCZENIE

4. PROCES/INKUBOWANIE

6. WYJŚCIE

7. PODTRZYMYWANIE

8. KLIMAT

1.5 Instytucje
Otoczenia ES

1.6. NGO

1.7. OPS

2.2 Grupa
nieformalna

2.3. Podmiot

4.4. Szkolenia

5.1. Klauzule

4.5. Tworzenie
biznes planu

5.2. Lokale
5.3. Dotacje

4.6. Zarządzanie
zasobami ludzkimi

5.4. Poręczenia

4.7. Doradztwo
ﬁnansowe

5.5.
Doﬁnansowania
PUP, PFRON

4.8. Doradztwo
prawne

5.6. Sektor
publiczny

4.9. Analiza ryzyka
4.10. Badanie
rynku

6.1.
Przedsiębiorstwa
społeczne

6.3.
Spółdzielnie
socjalne

5.7. Sektor
Prywatny
5.8. Sektor
NGO

Inne

5.9. Banki

4.12. Poszukiwanie
zleceń

5.10. Bank
dobrych praktyk

7.3. Biznes plany

6.2. NGO
Prowadzący
działalność

6.4.
Ekonomizacja
istniejącego

4.11. Ułatwienie
kontaktów

7.2. Szkolenia

4.13. Obsługa
marketingowa

7.1. WSPARCIE I SIECIOWANIE

1.4 PUP

2.1. Osoba
indywidualna

4.1. ANIMOWANIE

1.3 Szkoły
Wyższe

2.4. Lider – przyszły manager

1.2 WTZ

4.3. Budowanie aktywnego
partnerstwa

1.1 CIS

4.2. Zaufanie i poznanie człowieka

3. UTWORZENIE PODMIOTU EKONOMII SPOŁECZNEJ

7.4. Zarządzanie
zasobami
ludzkimi
7.5. Doradztwo
ﬁnansowe
7.6. Doradztwo
prawne
7.7. Ułatwienie
kontaktów
7.8.
Poszukiwanie
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instrumentów
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publicznego
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8.3. Promowanie
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osób

8.4.
Podwykonawstwo

7.9. Obsługa
marketingowa
5.11. Sieciowanie

14.14. Upowszechnianie
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Źródło: Gdański Model Ekonomii Społecznej (2011) wstępna wersja produktu finalnego, Gdańsk: Towarzystwo Pomocy im. Św.
Brata Alberta koło gdańskie.

Oprócz kompleksowego wsparcia merytorycznego otrzymają
one także wsparcie finansowe „na start”. Wsparcie to jednak
uzyskają najlepsze koncepcje, a decyzje podejmowane będą
na podstawie przygotowanych przez spółdzielców biznesplanów.
Innym elementem wspierającym rozwój ekonomii społecznej w województwie będą działania zapisane w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie aktywności zawodowej i zatrudnienia. Jeden z priorytetów Programu zakłada
działania zmierzające do zwiększenia aktywności osób pozostających bez pracy, reintegracji społecznej osób wykluczonych
i zagrożonych wykluczeniem społecznym, profesjonalizacji
podmiotów ekonomii społecznej i podniesienia standardów
usług instytucji rynku pracy. W ramach profesjonalizacji podmiotów ekonomii społecznej program wskazuje na konieczność wsparcia infrastrukturalnego i finansowego podmiotów
ekonomii społecznej (doradztwo, obsługę prawną, administracyjną, finansową i managerską, promocję świadczonych usług,
cyfryzację usług), inicjowanie lokalnych działań partnerskich
na rzecz ekonomii społecznej oraz doskonalenie kompetencji
kadr. Oprócz wsparcia samych podmiotów ekonomii społecznej program zakłada także kreowanie popytu na usługi, które
mogą świadczyć podmioty ekonomii społecznej np. zapewnienie opieki nad osobami zależnymi.

4) Dialog z interesariuszami;
W województwie pomorskim podczas opracowywania
Planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii
społecznej i jej otoczenia w województwie pomorskim na
lata 2011-2013 wykonano pierwszy krok mający na celu
zidentyfikowanie najważniejszych interesariuszy. W procesie opracowywania planu łącznie wzięły udział 74 osoby,
które w samym planie wymienione są z imienia i nazwiska. Można uznać to za ogromne osiągnięcie w procesie
identyfikowania interesariuszy ekonomii społecznej w woj.
pomorskim. Plan wskazuje na konieczność zwiększenia
współpracy i komunikacji międzysektorowej wokół tematu ekonomii społecznej. Konsekwencją zidentyfikowania
tej bariery było opracowanie dokumentu pn. Budowanie
mechanizmów skutecznej komunikacji (Budowanie mechanizmów… 2013) mającego na celu wskazanie działań, które
pozwolą udrożnić kanały przepływu informacji pomiędzy
instytucjami działającymi na rzecz podmiotów ekonomii
społecznej, w szczególności instytucji publicznych. Opracowanie zawiera propozycje narzędzi i procedur do zaangażowania interesariuszy, realizujące w praktyce zasady
standardów AA1000SES.
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5) Edukacja;
Edukacja w zakresie ekonomii społecznej w województwie pomorskim przyjmie w najbliższych latach cztery podstawowe formy o zróżnicowanych celach, założeniach i odbiorcach:
• edukacja liderów podmiotów ekonomii społecznej;
• edukacja społeczeństwa (młodzież, studenci);
• edukacja administracji publicznej;
• edukacja biznesu.
Najistotniejszym wyzwaniem będzie edukacja liderów
podmiotów ekonomii społecznej. Odbywać się ona będzie
w ramach tzw. Szkoły Liderów Podmiotów Ekonomii Społecznej. Szkoła liderów kierowana będzie do przyszłej lub
obecnej kadry zarządzającej przedsiębiorstwami społecznymi w województwie pomorskim. Celem szkoły będzie
dostarczenie kompleksowej wiedzy oraz podwyższenie
kwalifikacji i umiejętności zarządzania przedsiębiorstwami społecznymi. Program szkoleniowy realizowany będzie
w cyklu sześciu sesji szkoleniowych obejmujących zagadnienia potrzebne do sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego oraz coachingu rozwojowego.
Istotnym elementem wartym podkreślenia jest fakt,
że w latach 2013 – 2015 odbędzie się pięć edycji Szkoły
Liderów Podmiotów Ekonomii Społecznej realizowanych
i finansowanych przez różne instytucje m.in. Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej, Ośrodek Wsparcia Ekonomii
Społecznej w Gdańsku oraz Towarzystwo Pomocy im. Św.
Brata Alberta koło gdańskie. Wszystkie edycje, dzięki porozumieniu i współpracy ww. instytucji, prowadzone będą
jednak w oparciu o ten sam program szkoleniowy. Zapewni
to spójność w podejmowanych działaniach edukacyjnych
na rzecz przedsiębiorstw społecznych na Pomorzu.

Podsumowanie
Sektor ekonomii społecznej jest sektorem, który w najbliższym dziesięcioleciu będzie dynamicznie się rozwijał,
a przedsiębiorstwa społeczne staną się nowymi aktorami
na rynku. W szczególności należy się spodziewać rozwoju
przedsiębiorstw społecznych świadczących usługi z obszarów nieskomplikowanych usług wspomagających, opieki
społecznej, edukacji, kultury, rozwoju lokalnego, ekologii,
a w dalszej perspektywie czasowej również z obszaru IT.
Dzięki rozwojowi sektora ekonomii społecznej możliwe
będzie zmniejszenie wydatków socjalnych, powstanie nowych i elastycznych miejsc pracy, zwiększenie przychodów
podatkowych gmin oraz dostarczanie społecznościom lokalnym usług i produktów odpowiadających na ich specyficzne i unikalne potrzeby. Przedstawiona w artykule
analiza pokazuje, że sektor ekonomii społecznej w woje12

wództwie pomorskim znajduje się we wczesnej fazie rozwoju. Jednocześnie podejmowane w regionie innowacyjne działania w zakresie ekonomii społecznej są w stanie,
w szybkim czasie, przyczynić się do jej znacznego rozwoju.
Województwo pomorskie stoi przed ogromną szansą, jaką
dają z jednej strony dotychczasowe doświadczenia nielicznych aktywistów zajmujących się tą tematyką, a z drugiej
strony wypracowane dokumenty strategiczne dotyczące
rozwoju ekonomii społecznej na Pomorzu. Szanse te mogą
zostać zwielokrotnione dzięki efektywnemu wykorzystaniu
tworzących się właśnie Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gdańsku i Słupsku. Kluczem do sukcesu wydaje się szeroka międzysektorowa współpraca, zrozumienie
i akceptacja oraz poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań
i nisz rynkowych, które wypełnić mogą przedsiębiorstwa
społeczne.
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Profesjonalizacja dobroczynności
w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Professionalization of Charitable Actions
in Company Management

Artykuł przytacza podnoszone już wcześniej w literaturze
głosy krytyczne odnośnie koncepcji społecznej odpowiedzialności
biznesu (CSR). Uwaga autorki zwrócona jest na niejednoznaczność
definicyjną terminu wyrosłą na fundamencie grup teorii instrumentalnych i normatywnych CSR. Ilustrując branżę społecznej
odpowiedzialności, autorka wskazuje na popularność terminów
i koncepcji pokrewnych wyrosłych na bazie CSR. Analizie poddane
zostaną również inne „parametry” społecznej odpowiedzialności
przedsiębiorstw: standardy, wytyczne, kodeksy etyczne, rynek
inwestycji odpowiedzialnych społecznie etc. Celem artykułu jest
zwrócenie uwagi na zjawisko „parametryzacji” społecznej odpowiedzialności, która staje się obecnie wręcz osobną branżą w gospodarce.

Wstęp
Dynamiczny wzrost popularności społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (corporate social responsibility
- CSR)1 przyniósł przełom wieku XX i XXI, kiedy to powyższa koncepcja stała się powszechnie rozpoznawalną wśród
praktyków (przedsiębiorców), teoretyków (naukowców badających wszelkie zagadnienia związane z tym aspektem),
jak i wśród szerokich grup interesariuszy, w tym zwykłych
konsumentów. Eksplozja zainteresowania społeczną odpowiedzialnością pociągnęła za sobą nie tylko widoczny
wzrost wiedzy teoretycznej o CSR (tj. liczby definicji i teorii
na ten temat), ale również praktyki w zakresie społecznej
odpowiedzialności (standardy, wytyczne, dobre praktyki
CSR, inwestycje społecznie odpowiedzialne, kodeksy etyczne etc).
Tezą artykułu jest stwierdzenie, że społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw staje się aktualnie profesjonalną
gałęzią biznesu, branżą, od której w znacznej mierze zależy
Termin corporate social responsibility ma w języku polskim kilka wersji np. zaangażowanie społeczne, odpowiedzialny biznes, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, społeczna odpowiedzialność biznesu,
społeczna odpowiedzialność organizacji etc. Na potrzeby pracy autorka
posługuje się zamiennie polskim terminem społeczna odpowiedzialność
przedsiębiorstw oraz skrótem terminu angielskiego CSR (ze względu na
szeroką rozpoznawalność tego skrótu w Polsce).

1

The article points out the critical voices related to the notion
of corporate social responsibility (CSR) that has been explored in
the literature so far. The author focuses on the semantic ambiguity of the term, which has evolved on the basis of instrumental
and normative CSR theories. What is more, the author illustrates
the CSR sphere as well as indicates the popularity of CSR-related
terms and notions. The analysis includes also other parameters
of socially responsible actions such as: standards, principles,
codes of conduct, socially responsible investing etc. The aim of
the article is to draw attention to the phenomenon of a sort of
a “parameterization” of corporate social responsibility, which recently has become an entirely separate industry.

ABSTRACT

STRESZCZENIE

Katarzyna Dorota Kopeć, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

sukces danej firmy w skali mikro, jak i makro. Społeczna odpowiedzialność jest ponadto postrzegana jako instrument
promocji firmy, przez co staje się również dodatkowym
kryterium oceny organizacji. Celem artykułu jest wskazanie na podstawie analizy dostępnych parametrów CSR, że
współcześnie profesjonalizacja działalności CSR dyktuje warunki dla rozwoju firmy. Wielość inicjatyw propagujących
CSR sprawia, że trudno poruszać się w ich gąszczu. Ponadto
wymóg (płynący ze strony interesariuszy czy nawet rynku)
posiadania certyfikacji CSR lub wyróżnienia w rankingu CSR
powoduje, że szansę na zaliczenie do grona najbardziej
społecznie odpowiedzialnych firm mają podmioty największe, przeważnie z rozbudowanym działem CSR. W tle
stoi retoryczne pytanie, czy nie jest to działalność per se,
mocno uwypuklająca działalność dobroczynną firmy, która
– z perspektywy zewnętrznej – wydaje się być ważniejsza
od działalności o charakterze ekonomicznym. Czy jest to
zyskowne? Czy takie podejście spowodowane jest faktem,
że firmy korzystają z modelu CSR jako formy nowoczesnej
promocji swej firmy?
Rozważania autorki oparte będą o wyniki badań empirycznych podjętych w ramach rozprawy doktorskiej Pozabudżetowe finansowanie kultury w ramach koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (Kopeć 2012) oraz
o analizę wybranych parametrów CSR.
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Nieprecyzyjność semantyczna
terminu CSR
W literaturze nieczęsto spotyka się obecnie próby krytycznego spojrzenia na społeczną odpowiedzialność i pojęcie celu społecznego. Wśród oponentów tej koncepcji
można wymienić Adolfa Berle, Friedricha von Hayeka, Miltona Friedmana, Gary’ego Desslera, Richarda N. Farmera
czy Waltera Dickersona-Hogue’a (Berle 1931; Berle 1932;
Berle, Means 1932; Hayek 1969; Friedman 1993; Dessler
1985; Farmer, Dickerson-Hogue 1973), jednak współcześnie krytyczne głosy nie przenikają do debaty publicznej.
Podstawą dla przytaczanych w literaturze przedmiotu argumentów „za” oraz „przeciw” społecznej odpowiedzialności
są rozważania wokół niejednoznaczności definicyjnej terminu CSR związanej z dwoma interpretacjami tego terminu
– instrumentalną oraz normatywną.
Wraz z upowszechnianiem się idei społecznej odpowiedzialności oraz etyki biznesu w latach 80. XX wieku można
zaobserwować tendencję wyraźnego przeciwstawiania zarządzania społecznie odpowiedzialnego motywowi zysku,
który jest celem przedsiębiorstwa. Jak pisze Dominik Stanny „wartością tych prac było postawienie problemu moralnej motywacji, stojącej za zaangażowaniem firm w praktyki CSR, co doprowadziło do rozróżnienia instrumentalnych
i normatywnych teorii CSR” (Stanny 2011: 270).
Instrumentalne wersje teorii wyjaśniających rozważaną
koncepcję nadają społecznej odpowiedzialności charakter
wspomagający. Przedsiębiorstwa stosują praktyki modelu
CSR dla dostosowania swoich działań do nowego, dynamicznie przeobrażającego się środowiska, w którym poszczególne grupy interesariuszy odgrywają znamienną rolę
m.in. poprzez coraz większy potencjał wpływu na działalność firmy (np. dostęp do mediów). Taka taktyka pozwala
na minimalizowanie potencjalnego ryzyka płynącego z otoczenia, w którym przedsiębiorstwa działają, realizując swój
podstawowy cel ekonomiczny związany z maksymalizacją
zysku.
Z kolei druga grupa teorii o wydźwięku normatywnym
podkreśla zasadność etyczną odpowiedzialności społecznej
wyrażającej się w integrowaniu oczekiwań różnych grup
interesariuszy w funkcję celów przedsiębiorstwa. Dominik
Stanny słusznie podkreśla, że takie podejście spotyka się
z krytyką dotyczącą np. zbyt idealistycznego podejścia do
zarządzania przedsiębiorstwem, faworyzowania interesariuszy kosztem akcjonariuszy (Stanny 2011: 271).
Co może to oznaczać dla współczesnego rozumienia
idei CSR? Powyższe rozróżnienie wskazuje na źródło problemu dotyczącego rozumienia, a więc i praktykowania
14

społecznej odpowiedzialności. W wielu obecnie popularnych definicjach modelu CSR dominują interpretacje normatywne tego terminu, stąd i poczucie niejasności i rozmycia celu, do którego dąży przedsiębiorstwo. Czy możliwe
jest zastąpienie celu, którym jest maksymalizacja zysku dla
przedsiębiorstwa celem, którym jest maksymalizacja wartości dla interesariuszy?
Normatywne interpretacje CSR prowokują do powstania z gruntu fałszywego dylematu. Według tej linii interpretacji potencjalna zgodność działań społecznie odpowiedzialnych z celami ekonomicznymi przedsiębiorstwa (czyli
uczynienie go narzędziem maksymalizacji zysku) stawia pod
znakiem zapytania jego normatywny charakter. Cele przedsiębiorstwa i cele jego otoczenia mogą być przecież – i często tak właśnie jest – rozbieżne. Stosowanie narzędzi CSR
z myślą o pozytywnym efekcie ekonomicznym staje więc
w sprzeczności z normatywnym aspektem CSR. Dążenie do
włączenia wszystkich celów interesariuszy do celów przedsiębiorstwa jest nie tylko wewnętrznie sprzeczne (chociażby ze względu na potencjalny konflikt interesów między akcjonariuszami i interesariuszami), ale i mało realne
w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jak szeroko
bowiem definiować otoczenie społeczne przedsiębiorstwa?
Kto ma decydować o tym, jakie są cele i dążenia owego
otoczenia? Ta niejasność powoduje, iż trudno jest precyzyjnie zdefiniować, czym jest CSR, jakie działania możemy
uznać za społecznie odpowiedzialne, komu lub czemu mają
one służyć, i jak ocenić ewentualne korzyści, które mogą
płynąć z ich stosowania.
Fałszywy dylemat wynikający z normatywnych interpretacji CSR sprowadzić można do następującej alternatywy: albo działania przedsiębiorstwa ukierunkowane
mogą być na maksymalizację efektu ekonomicznego, albo
na maksymalizację korzyści dla otoczenia. W tym ujęciu,
działania podejmowane z myślą o maksymalizacji zysku postrzegane są wręcz jako antyspołeczne. Jak słusznie konstatuje Dominik Stanny, należy zwrócić uwagę, że w pismach
podejmujących tematykę odpowiedzialności społecznej
maksymalizacja zysku interpretowana jest często jako maksymalizacja poza prawem i moralnością, stąd i wpisujące
się w popularny trend stanowisko, że obecne działania firm
wyrastają z innej logiki niż maksymalizacja zysku (Stanny
2011: 272-273). Na dbałość o ekonomiczną stronę funkcjonowania – które przecież stanowi rdzeń działalności przedsiębiorstwa – spada więc odium potencjalnej bezprawności
i niemoralności.
Instrumentalne interpretacje CSR uwalniają nas od
tego dylematu – traktują działania społecznie odpowiedzialne jako element dążenia do maksymalizacji zysku,
jednak prowokują do zadania ważnych pytań. Czy ocena
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skuteczności działań społecznie odpowiedzialnych tylko na
podstawie efektu ekonomicznego jest uprawniona? Jeśli
tak, społeczna odpowiedzialność staje się tylko kolejną,
nieco bardziej wyrafinowaną, formą działalności wizerunkowej, być może związaną z dodatkowymi korzyściami
dla przedsiębiorstwa (np. informacje płynące z otoczenia
pozwalają minimalizować poszczególne ryzyka związane
z działalnością). W tym ujęciu nie ma miejsca na szacowanie korzyści dla otoczenia.
Takie podejście czyni model CSR łatwiejszym do ewaluacji z punktu widzenia ewentualnej skuteczności podejmowanych działań, jednak mierzalność wpływu działań
społecznie odpowiedzialnych na wyniki ekonomiczne
przedsiębiorstwa jest nadal wyzwaniem. Wątpliwości w tej
materii jest wiele, czego przykładem są od dawna podejmowane w literaturze przedmiotu badania, które analizują
zależności pomiędzy stosowaniem zasad społecznej odpowiedzialności a osiąganiem wyników ekonomicznych (zob.
m.in. Orlitzky, Schmidt, Rynes 2003; Verschoor 2003; Pava,
Krausz 1996; Chchran, Wood 1984; Waddock, Mahon 1991;
Kulawczuk i in. 2007). Tego typu działania w myśl licznych
badań empirycznych dają możliwość realizacji wspólnych
wartości etycznych, z których wszystkie strony mogą czerpać korzyści. Pogląd ten jest bardzo szeroko rozpowszechniony zarówno w środowisku naukowców podejmujących
badania na pograniczu nauk humanistycznych i ekonomicznych, jak i w środowisku biznesu (zob. Kopeć 2012).
Wiara w istnienie takiego związku wciąż jednak pozostaje niepotwierdzona naukowo. Potwierdzonym rezultatem
tego typu badań jest jedynie konstatacja, że działania społecznie odpowiedzialne oraz ich wpływ na funkcjonowanie
podmiotów gospodarczych są trudno mierzalną wartością.
Kazimierz Banasiewicz zwraca uwagę, że „badania na temat
społecznej odpowiedzialności biznesu są przeprowadzane
przez osoby, które wierzą, że CSR pozytywnie wpływa na
rozwój zarówno przedsiębiorstw, jak i całego społeczeństwa” (Banasiewicz 2009: 99). Taka sytuacja powinna wymuszać daleko posuniętą ostrożność w prowadzonych badaniach, tak, aby ich wyniki nie były „skażone wiarą czy też
jej brakiem w przedmiot badania” (Banasiewicz 2009: 99).
W literaturze brak jest prób analizy ewentualnego
negatywnego wpływu koncepcji społecznej odpowiedzialności na działalność przedsiębiorstw w oparciu o argumentację Miltona Friedmana. Według teoretyków tzw.
szkoły chicagowskiej jedyny istniejący rodzaj społecznej
odpowiedzialności przedsiębiorstwa to odpowiedzialność
wobec akcjonariuszy, wyrażająca się w dążeniu do maksymalizacji wartości firmy, z zachowaniem jednak ustanowionych przez przepisy prawne oraz obyczaje etyczne reguły
gry. W tym ujęciu zabezpieczenie interesów pozostałych

grup związanych w jakikolwiek sposób z działalnością firmy (m.in. pracownicy, klienci, dostawcy, społeczeństwo)
odbywa się za pośrednictwem odpowiednich przepisów
bądź umów. Podejmowanie przez przedsiębiorstwo działań wykraczających poza tak pojmowaną odpowiedzialność
społeczną (czyli przedkładającą dobro otoczenia nad interes ekonomiczny) może być postrzegane nawet jako działanie na szkodę firmy, a w każdym razie jest elementem
kosztotwórczym. Twierdzenie, że działalność społecznie
odpowiedzialna związana jest tylko z korzyściami dla firmy
i zapominanie, że generuje ona określone koszty (przy trudnej do jednoznacznej oceny relacji kosztów do efektów) jest
więc co najmniej wysoce jednostronnym spojrzeniem na
omawiane zagadnienie.

Terminy pokrewne
Owocem poszukiwań koncepcji wykraczającej poza
wymiar społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, dających się wyodrębnić od lat 80. XX wieku, była rosnąca
popularność takich terminów jak: społeczne reagowanie
korporacji (corporate social responsiveness CSR2), koncepcja społecznych efektów działalności firmy (corporate social
performance CSP), etyka w biznesie, teoria interesariuszy,
korporacyjny zrównoważony rozwój (corporate sustainability), korporacja jako obywatel (corporate citizenship), potrójna linia przewodnia (triple bottom line), etyczne inwestowanie czy nadzór korporacyjny (corporate governance).2
Ta wielka rodzina koncepcji pokrewnych przyczynia się
do jeszcze większej mglistości terminu CSR. Trudno również
mówić o jednoznacznie określonym kierunku wpływu – czy
można mieć pewność, że to CSR dał początek przynajmniej
niektórym z tych koncepcji, czy być może to one wpłynęły
na obecne ukształtowanie CSR? Można jedynie przypuszczać, że wyżej wymienione koncepcje uzupełniają się i przenikają wzajemnie.
Czym w swej istocie różnią się te terminy? Wszystkie
wyrosły na fundamencie społecznej odpowiedzialności
przedsiębiorstw, lecz uwzględniają różne perspektywy
badawcze. W zasadzie przy każdej z koncepcji pokrewnej następuje jedynie podkreślenie jednego z aspektów
dominujących, np. teoria interesariuszy kładzie nacisk na
współzależności pomiędzy organizacją a interesariuszami,
potrójna linia przewodnia podkreśla znaczenie wskaźników
ekonomicznych, społecznych i ekologicznych w pomiarze
2
Nie oznacza to, że wymieniony został skończony katalog koncepcji pokrewnych CSR. Są to najbardziej popularne w literaturze przedmiotu koncepcje. Obserwuje się intensywny rozwój pojęcia CSR np. CSR 2.0, pojęcie
to ma oznaczać ewolucję tradycyjnego podejścia do społecznej odpowiedzialności przy wykorzystaniu możliwości, które daje Web 2.0 w komunikacji działań CSR (CSR 2.0 2013).
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i sprawozdawczości CSR, nadzór korporacyjny akcentuje
znaczenie równowagi między interesami wszystkich podmiotów zaangażowanych w funkcjonowanie korporacji.
Czy istnieje możliwość opracowania klarownej klasyfikacji tych pojęć? Co stanowi element odróżniający przytoczone koncepcje od koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw? Są to pytania nasuwające się przy
analizie terminów pokrewnych społecznej odpowiedzialności. W opinii autorki przy tak szybkim tempie rozwoju
kolejnych, nowych koncepcji (będących w swej istocie
modyfikacją definicji CSR) nie jest możliwe, aby dokonać
precyzyjnego i rzetelnego uporządkowania tych pojęć. Ich
wielość prowadzi do pogłębienia zamętu definicyjnego wynikającego z samej niejednoznaczności terminu społecznej
odpowiedzialności przedsiębiorstw. Zastosowanie terminów pokrewnych, bynajmniej nie jest drogą do zwiększenia
klarowności pojęcia, zwłaszcza że często ich innowacyjność
sprowadza się do żonglowania tymi samymi pojęciami (interesariusze, otoczenie społeczne, zarządzanie relacjami,
dialog, reagowanie etc.) z położeniem nacisku na ten lub
inny aspekt.

Analiza wybranych parametrów CSR
Ilustrując branżę CSR, należy zwrócić uwagę na rosnącą
popularność różnych „parametrów” społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, np.: rozwiązań normalizacyjnych, wytycznych, kodeksów etycznych, rynku inwestycji
odpowiedzialnych społecznie, konkursów i rankingów
branżowych etc.
Niezwykłą popularnością cieszy się również działalność
wielu organizacji promujących tę koncepcję, jak np. organizacja wspierająca opracowywanie standardów, strategii,
wytycznych CSR, dobrych praktyk, kodeksów etycznych, czy
oferujących usługi w zakresie audytu społecznego, certyfikacji, doradztwa i szkoleń CSR. Dużym prestiżem cieszy
się Respect Index obejmujący swoim portfelem spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych o najwyższym standardzie społecznej odpowiedzialności biznesu,
jak i szereg rankingów branżowych czy konkursów na firmę
społecznie odpowiedzialną. Literatura obfituje w różnego
rodzaju przewodniki wspomagające implementację zasad
społecznej odpowiedzialności do codziennej praktyki biznesowej, które również wykorzystywane są w trakcie studiów
przygotowujących słuchaczy do profesjonalnego zajmowania się społeczną odpowiedzialnością.
Wśród wspomnianych „parametrów” stosowanych
m.in. w procesie ewaluacji działań społecznie odpowiedzialnych można wymienić m.in.:
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1) Wytyczne związane z koncepcją społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw;
Działania w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (dotyczące np. dialogu społecznego)
wspierane są poprzez wytyczne, które pełnią dodatkową
rolę nacisku na przedsiębiorstwa. Tego typu działania mają
się przyczynić do podjęcia przez przedsiębiorstwa dobrowolnych działań na rzecz społeczeństwa, a nie wyłącznie
tych nakazanych prawem. Aby zwiększyć skuteczność działań społecznie odpowiedzialnych wystąpiono z kilkoma
inicjatywami, których celem jest sformułowanie wymagań
wobec biznesu oraz ułatwienie weryfikacji zgodności jego
postępowania z zasadami CSR. Wśród najbardziej znanych
wyróżnia się m.in. Wytyczne Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) dla przedsiębiorstw wielonarodowych (1976), Zasady Sullivana (1977), Okrągły Stół
w Caux (1994), UN Global Compact (1999), Zieloną Księgę
CSR Komisji Europejskiej (2001), Białą Księgę CSR (2002).
2) Rozwiązania normalizacyjne w zakresie społecznej
odpowiedzialności przedsiębiorstw;
W praktyce zarządzania, dużego znaczenia na przestrzeni ostatnich lat nabrały rozwiązania normalizacyjne,
głównie za sprawą popularyzacji systemu zarządzania jakością w skali międzynarodowej. Wiele krajów wprowadza
własne systemy normalizacyjne, np. DIN w Niemczech,
BSI w Wielkiej Brytanii, ANFOR we Francji, Polskie Normy
w Polsce. Poza normami dotyczącymi zarządzania i podlegającymi certyfikacji istnieją normy niedające podstawy do
prowadzenia procesu certyfikacji, które prezentują zasady
i definiują dane kwestie „Niektóre przyjęły postać standardów narzędziowych, rozwijających zasady zawarte w standardach ISO dotyczących zarządzania jakością (ISO 9001),
zarządzania środowiskowego (ISO 14001), a także programów i inicjatyw dotyczących czystszej produkcji i bezpieczeństwa pracy, opartych na systemowym podejściu do
problemów społecznej odpowiedzialności za produkt, środowisko i warunki pracy” (Adamczyk 2009: 176). Obecnie
dostępnych jest wiele norm dotyczących różnych aspektów
odpowiedzialności społecznej oferujących certyfikację według ściśle określonych wymogów w zakresie np. poprawy
warunków pracy (norma SA 8000), spełniania oczekiwań
interesariuszy (norma AA 1000), systemu zarządzania jakością w organizacji (ISO 9001), metod wdrażania efektywnych systemów zarządzania środowiskowego (ISO 14001).
Wiele istniejących norm nie daje pełnego obrazu społecznej odpowiedzialności. Zawierają one pewne spektrum
aspektów związanych z CSR, jednak „z punktu widzenia
środków finansowych dla ich wdrożenia, certyfikacji i audytowania, ich praktyczność jest dyskusyjna” (Castka i in.
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2004: 217). Zdaniem autorów raportu The Desirability
and Feasibility of ISO Corporate Social Responsibility Standards między poszczególnymi normami widoczne są m.in.
znaczne różnice w zawartości tematycznej, poziomach
zaangażowania w stosunku do interesariuszy, poziomach
transparentności w rozwoju norm, sposobach pomiaru,
jakości wdrażania i raportowania (The Desirability and Feasibility of ISO Corporate Social Responsibility Standards
2002: 53). Dlatego uwagę zwraca przyjęta w roku 2010
norma Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO
26000, która ma stać się praktycznym narzędziem wspierającym organizacje (w tym przedsiębiorstwa, instytucje
rządowe i pozarządowe) we wdrażaniu zasad społecznej
odpowiedzialności. Norma ta nie podlega certyfikacji, ani
obowiązkowej regulacji, jest w założeniu zgodna z istniejącymi dokumentami, konwencjami, traktatami w zakresie
CSR i innymi normami ISO, ma promować wspólną terminologię, dostarczać porad związanych z implementacją koncepcji CSR oraz poprawiać wiarygodność raportów.
3) Ocena społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw;
W skali międzynarodowej inicjowane są liczne działania na rzecz opracowania metodologii oceny realizacji CSR.
Jednym z ostatnich przedsięwzięć jest Global Initiative for
Sustainability Ratings tj. inicjatywa na rzecz wypracowania
jednolitego standardu do szacowania społecznej działalności firm i tworzenia rankingów przez koalicję inwestorów
Ceres i organizację badawczą Tellus Institute, które w latach
90. odpowiadały za powołanie Global Reporting Initiative
GRI.
W 2010 roku na blogu poświęconym kwestiom CSR –
Murninghan Post – zanotowano, że spośród 108 rankingów
CSR funkcjonujących w 2010 roku i poddanych ocenie przez
firmę SustainAbility, w ramach programu badawczego Rate
the Raters, tylko 21 istniało w 2000 roku. Ponadto znaczna
liczba rankingów opierała się na informacjach przesyłanych
przez firmy, co jest jednoznaczne z nagradzaniem firm odpowiadających na ankiety niezbędne do stworzenia rankingu (It’s Raining Ratings! 2011).
4) Kodeksy etyczne;
Narzędzia wspierające budowę wizerunku firmy jako
odpowiedzialnej społecznie to m.in. kodeksy etyczne (znane również jako kodeksy dobrych praktyk, kodeksy postępowania czy kanony etyczne), które stanowią kodyfikację
wartości wspólnych członków organizacji, określają zachowania uważane za właściwe oraz niewłaściwe oraz wskazują na sankcje w przypadku niezachowywania postanowień
kodeksu. Od lat 90. XX wieku w Polsce obserwowana jest

rosnąca popularność branżowych kodeksów etycznych
o wymiarze ogólnym i szczegółowym. Inspiracją dla nich
były przede wszystkim kodeksy bardziej doświadczonych
zachodnich rynków kapitałowych.
Ciekawym spostrzeżeniem jest uwaga Wojciecha
Gasparskiego dotycząca jednego z tego typu dokumentów
– Zasady dobrej praktyki bankowej. Wskazuje on, że w tym
dokumencie brak jest rozdziału poświęconego stosunkowi
banków do społeczeństwa i społeczności lokalnych (tzw.
obywatelstwo korporacyjne corporate citizenship). Ponadto nie ma zbyt wielu odniesień, w jakim zakresie przyjęte
Zasady dobrej praktyki bankowej wpłynęły na poprawę
praktyki bankowej. Jest to jednak unikatowy dokument
korporacyjny (Gasparski 2011).
Jacek Dymowski analizując wyniki z pierwszej edycji
badania firm notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych (Respect Index) uważa, że „często odpowiedzialne
zarządzanie może być przez biznes redukowane wyłącznie
do deklaracji, za którymi nie idą oczekiwane działania” (Dymowski 2011: 15). Jako przykład przywołuje kodeksy etyki
(w badaniu Respect Index z 2009 roku 41% spółek zadeklarowało posiadanie kodeksu etyki), które mogą być jedynie
dokumentem, który (Ibidem):
• formułuje zasady (31,1% badanych spółek przyznało, że
formułuje on zasady dotyczące zapewnienia przejrzystości relacji z partnerami biznesowym, rozstrzygania
dylematów etycznych i konfliktów interesów);
• zawiera mechanizmy pozwalające na egzekwowanie
zapisanych zasad (21,8% przyznało, że towarzyszą mu
mechanizmy, które pozwalają na egzekwowanie zapisanych w nim zasad i zapobieganie zachowaniem
nieetycznym lub karanie za takie zachowania), które
mogą, lecz nie muszą być wykorzystywane w praktyce
(10,9% przyznało, że były w praktyce wykorzystywane).
Oznacza to, że tylko jedna czwarta kodeksów etyki jest
narzędziem wykorzystywanym w praktyce.
5) Rynek inwestycji odpowiedzialnych społecznie;
Indeksy spółek odpowiedzialnych społecznie (wskaźniki
giełdowe, indeksy CSR, indeksy SRI – socially responsible
investing, sustainable and responsible investing, indeksy
zrównoważone) reprezentują konkretną wartość obliczoną
na podstawie wyceny akcji spółek o wysokich standardach
odpowiedzialności społecznej. W ich skład wchodzą dokładnie wyselekcjonowane spółki z najlepszymi wynikami
w zakresie relacji społecznych, ochrony środowiska i nadzoru korporacyjnego. Głównym celem tych indeksów jest
dostarczanie informacji o bieżącej kondycji spółek danego
segmentu, weryfikowanie składu portfeli funduszy inwestycyjnych oraz ułatwienie inwestorom dokonania odpo17
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wiedniego wyboru spółek do swoich portfeli. Z kolei dla
managerów funduszy indeksy stanowią dobre narzędzie
do tworzenia nowych produktów inwestycyjnych opartych
o strategię SRI.
Czy możliwe jest dokonanie porównania efektywności
inwestycji opierających się na tradycyjnych metodach selekcji walorów z inwestycjami, w których pod uwagę brane są aspekty SRI? Na ten temat toczą się dyskusje wśród
naukowców i praktyków analizujących wyniki indeksów
giełdowych. Zdaniem Jadwigi Adamczyk „koniunktura gospodarcza silniej wpływa na notowania spółek niż zasady
odpowiedzialnego biznesu. Można stwierdzić, że przed
kryzysem gospodarczym nie uchronią działania zgodne ze
zrównoważonym rozwojem i społeczną odpowiedzialnością. Jednakże w okresie bessy indeksy DJSI straciły znacznie mniej niż pozostałe” (Adamczyk 2009: 202). Niezwykle
rzetelną analizę podejmuje Tomasz Jedynak zauważając iż,
„mimo że dotychczas nie zaproponowano ostatecznego
rozwiązania kwestii efektywności inwestycji społecznie odpowiedzialnych w relacji do tradycyjnych inwestycji, wyniki
zaprezentowanych badań empirycznych zdają się potwierdzać, że są one co najmniej tak samo efektywne” (Jedynak
2011: 251).

rujące usługi w zakresie konsultingu CSR (np. SustainAbility) rozwijają się organizacje skupione wokół idei CSR (Liga
Odpowiedzialnego Biznesu LOB, Forum Odpowiedzialnego
Biznesu FOB), które intensywnie promują rankingi firm społecznie odpowiedzialnych, raporty (Odpowiedzialny biznes
w Polsce. Dobre praktyki FOB, Pierwsza Lista Kobiet Polskiego CSR-u FOB). CSR staje się branżą, od której w znacznej
mierze zależy sukces danej firmy w skali mikro, jak i makro.
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Rola zasobów ludzkich w organizacjach
pozarządowych w Polsce na przykładzie
Związku Harcerstwa Polskiego
The Role of Human Resources in the Non-governmental Organizations
on the Example of the Polish Scouting Organization

Celem opracowania jest prezentacja spojrzenia na Związek
Harcerstwa Polskiego jako organizacji pozarządowej pełniącej
ważną misję społeczną, która dysponuje odpowiednimi zasobami ludzkimi. Artykuł wprowadza w problematykę funkcjonowania polskich organizacji pozarządowych w rozumieniu organizacji
opartych na spójnych i efektywnych działaniach ludzi, którzy są
ich główną silą napędową. Prezentacja zawiera analizę różnych
ról pełnionych przez osoby działające na rzecz polskich organizacji
non-profit oraz uwarunkowania strategiczne ZHP i podejmowane
przez Związek działania w odniesieniu do kadry instruktorskiej.

Wstęp
Jednym z czynników stymulujących efektywne funkcjonowanie organizacji pozarządowych w Polsce jest odpowiedni dobór zasobów ludzkich. Z uwagi na charakter
działalności organizacji non-profit, w tym: sposób finansowania, zarządzania i delegowania obowiązków, cele, strategie oraz spójne i efektywne działania ludzi są główną siłą
napędową tych organizacji. Różne definicje pojęcia zasobów ludzkich akcentują różnorakie podejścia do prezentacji
jednostki ludzkiej zaangażowanej w działania podejmowane przez organizacje. Celem opracowania jest prezentacja
spojrzenia na Związek Harcerstwa Polskiego jako organizacji
pozarządowej pełniącej ważną misję społeczną, która dysponuje odpowiednimi zasobami ludzkimi.
W opracowaniu wyodrębnione zostały trzy części:
a) ustawowe założenia działalności organizacji non-profit oraz możliwe sposoby rozumienia pojęcia zasobów
ludzkich;
b) klasyfikacja zasobów ludzkich Trzeciego Sektora pod
względem pełnionych ról, sposobu doboru oraz wynagradzania;
c) przedstawienie Związku Harcerstwa Polskiego jako
organizacji pożytku publicznego, która realizuje swoje
cele statutowe poprzez zaangażowanie wolontariuszy.
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The aim of the study is a presentation of the viewpoint to
Polish Scouting and Guiding Association (PSGA) as a non-governmental organization having an important social role, which administers suitable human resources. The article is an introduction
into the issues connected with the functioning of the Polish nongovernmental organizations – the organizations based on coherent and effective actions conducted by people who are their
main lifeblood. The presentation includes the analysis of various
roles fulfilled by people acting for the Polish non-profit organizations, strategic determinants of PSGA and the actions taken by
PSGA in relation to the supervising staff.

Specyfika funkcjonowania oraz finansowania organizacji pozarządowych w Polsce (uwarunkowana ustawowo),
przekłada się często na innowacyjne podejście do kierowania ludźmi: chęć inwestowania w ludzi, którzy poprzez
samorozwój, poszerzanie horyzontów i realizację pasji
przyczyniają się w znacznej mierze do sukcesów organizacji non-profit.
W opracowaniu podjęta została próba wykazania, jak
istotna jest rola ludzi w rozwoju organizacji non-profit na
przykładzie Chorągwi Wielkopolskiej Związku Harcerstwa
Polskiego.

Organizacje pozarządowe w Polsce
Sektor organizacji pozarządowych (ang. non-governmental organizations - NGOs) zwany jest w Polsce i na
świecie III sektorem (ang. Third Sector), co wynika z charakteru prowadzonej działalności społeczno-gospodarczej.
W odróżnieniu zarówno od instytucji państwa (administracji publicznej, sektora państwowego – I sektora) oraz
podmiotów for-profit, nastawionych na zysk (biznes, sektor
prywatny – II sektora) NGOs nie są nastawione na zysk (non-profit), ani też nie stanowią elementu struktury państwa.
W dokumentacji polskiej administracji państwowej
definicję organizacji pozarządowej określa Ustawa z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
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i o wolontariacie, w której to dokonano zapisu, iż organizacje pozarządowe to „niebędące jednostkami sektora
finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach
publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby
prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność
prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia” (Dz. U. 2003, nr
96 poz. 873 z późn. zm.). W ww. ustawie zawarta jest także
definicja działalności pożytku publicznego jako aktywności
społecznie użytecznej, prowadzonej przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych. Ustawa ta została
uzupełniona i zaktualizowana Ustawą z dnia 17 grudnia
2009 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw. Należy zaznaczyć, iż organizacje prowadzące taką działalność
określone są mianem organizacji pożytku publicznego. Są
to: organizacje pozarządowe, organizacje kościelne i związki wyznaniowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, a także „spółki akcyjne i spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami
nie działającymi w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają
całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie
przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników” (Ustawa… 2003).
Oprócz określenia organizacje pozarządowe, funkcjonują również terminy: organizacje charytatywne, organizacje non-profit, organizacje społeczne, organizacje wolontariackie, organizacje obywatelskie, użyteczności publicznej,
niezależne.
Do cech charakterystycznych organizacji III sektora zalicza się (Polski portal… 2013):
• istnienie struktury organizacyjnej oraz formalna rejestracja;
• strukturalna niezależność od władz publicznych;
• nienastawienie na zysk;
• suwerenność i samorządność;
• dobrowolność przynależności (uczestnictwa w działaniach organizacji).
Wśród polskich NGOs wyróżnia się dwa zasadnicze
typy funkcjonowania organizacji, charakteryzowane w ujęciu słownikowym jako (Słownik języka polskiego... 2013):
a) fundacja – instytucja, której „podstawą istnienia jest
majątek przeznaczony przez jej założyciela na określony cel
społeczny”;
b) stowarzyszenie, czyli „dobrowolne, trwałe zrzeszenie
osób, o celach niezarobkowych, samodzielnie określające
swój program i strukturę”.
Oba te podmioty wykazują inne cechy funkcjonowania,
m.in. w kwestiach finansowania, nadzoru, zarządzania oraz

określania celów działania. Przykład stanowi kwestia finansowania w procesie tworzenia: fundacja rozporządza majątkiem przekazanym przez fundatora i bez takich funduszy
niemożliwe jest założenie fundacji, natomiast w przypadku
stowarzyszenia nie wymaga się wkładu majątkowego, tylko
zebrania odpowiedniej ilości członków.
Według danych Stowarzyszenia Klon/Jawor, w Polsce
w 2012 roku odnotowano ponad 80 tys. zarejestrowanych
organizacji pozarządowych, dominują w nich stowarzyszenia, których liczba (72 tys.) sześciokrotnie przewyższa liczbę fundacji (nie licząc Ochotniczych Straży Pożarnych – 11
tys.). Największe skupienie ww. organizacji zanotowano na
terenie województwa mazowieckiego (Przewłocka 2012).
Na przestrzeni ostatnich 7 lat zauważalny jest dynamiczny wzrost w zakresie liczby działających organizacji
non-profit (wykres 1), których to ilość zmieniła się z 61 tys.
(Przewłocka 2012), co wskazuje, iż idea działań nieukierunkowanych na zysk jest stale popularną formą zaangażowania społecznego.
Wykres 1. Liczba organizacji pozarządowych w Polsce w latach 2005 – 2012
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Źródło: opracowanie wałasne na podstawie badań literaturowych http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/GS_wstepne_wyniki_bad_spolecz_i_ekono_kondycji_2010_SOF-1.pdf,
[26.02.2013] oraz Adamiak P., Przewłocka J., Zając A., (2012) Raport: Życie codzienne organizacji pozarządowych w Polsce, Warszawa: Stowarzyszenie Klon/Jawor.

W zależności od próby badanych oraz przyjętych ram
kwalifikacyjnych, ponad 70% organizacji pozarządowych
prowadzi aktywną działalność (Przewłocka 2012). Dodatkowo w oficjalnych statystykach ukryta jest „szara strefa”, do
której zalicza się organizacje, które już nie działają, a nawet
nie istnieją, lecz oficjalnie nie zostały zlikwidowane.

Pojęcie zasobów ludzkich
Opinie i poglądy na temat miejsca i działalności ludzi
w sferze personalnej organizacji przez wiele lat ulegały
przemianom. Wydźwięk pojęcia „zasoby ludzkie” (ang. human resources) również ulegał modyfikacjom, gdyż część
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autorów skupiała się bardziej na słowie zasoby, a inni na
personalnym charakterze części wyrażenia ludzkie.
Aleksy Pocztowski skłania się ku rozwinięciu pojęcia
jako „ogółu wrodzonych i nabytych właściwości (wiedza,
zdolności, umiejętności, zdrowie, cechy osobowości, wartości) ucieleśnione w ludziach, które są wykorzystywane i doskonalone w okresie aktywności zawodowej” (Pocztowski
2003: 293). Przez niektórych badaczy zasoby ludzkie traktowane są jako aktywa przedsiębiorstwa, bądź źródła konkurencyjności, podkreślając znaczenie funkcji personalnej
firmy w XXI wieku.
Zasadnym zdaje się być podejście do kwestii zasobów
ludzkich w działalności organizacji pozarządowych, przede
wszystkim z ukierunkowaniem na wyraz ludzkie. Wskazuje
na to Pocztowski przyjmując w swych rozważaniach, iż „ludzie nie są zasobem, lecz dysponują zasobem, czyli ogółem
cech i właściwości ucieleśnionych w nich, które umożliwiają
pełnienie różnych ról w organizacji” (Pocztowski 2003: 36).
Podkreśla również, że to poszczególni pracownicy dysponujący swoimi zasobami ludzkimi, decydują o poziomie zaangażowania w pracę. Często wykorzystywane są w opracowaniach synonimy określenia zasoby ludzkie, tj. potencjał
ludzki, kapitał ludzki, personel, siła robocza, pracownicy,
kadry, lecz dopiero pojęcie zasoby wartościuje człowieka,
podkreśla jego rangę oraz potencjał.
Peter Drucker (Król, Ludwiczyński 2006: 52) zwraca
uwagę, iż zatrudnia się całego człowieka, a nie tylko jego
ręce. Podejście jakościowe i ilościowe do kwestii zasobów
ludzkich w przedsiębiorstwie proponuje Leszczyński (Król,
Ludwiczyński 2006: 53), który zauważa, iż zasoby ludzkie
obejmują zatrudnionych w firmie pracowników, wraz z ich
wykształceniem, doświadczeniem, kwalifikacjami, wykonywaną pracą, a nawet stosunkami międzyludzkimi oraz
umiejętnościami porozumiewania się.
Niewątpliwie kluczową kwestią w działalności organizacji jest nie tyle posiadanie zasobów ludzkich, co efektywne
zarządzanie nimi. Pawlak definiuje zarządzanie zasobami
ludzkimi (ZZL) jako działania polegające na „kształtowaniu
i stosowaniu zasobów ludzkich firmy, aby możliwe było
pełne osiągnięcie jej celów, przy uwzględnieniu interesów
pracodawcy i pracobiorców” (Pawlak 2003: 22). Powinno
się zauważyć, że sam charakter przedsiębiorstwa determinuje rolę oraz wielkość znaczenia ZZL, bo im większy jest
udział zasobów ludzkich w działalności gospodarczej, tym
kierowanie nimi jest mocniej powiązane z realizacją celów
i strategii firm.
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Zasoby ludzkie w organizacjach
pozarządowych w Polsce
Główną siłą napędową funkcjonowania NGOs są ludzie. Niektórzy otrzymują wynagrodzenie, a znaczna część
nie pobiera żadnych świadczeń pieniężnych za zaangażowanie, poświęcony czas oraz wkład intelektualny. Jak podkreśla Kamiński, „wolontariat jest formą bezinteresownego
zaangażowania na rzecz innych, jest wyrazem wrażliwości
społecznej, poczucia odpowiedzialności za słabszych członków wspólnoty” (Dudkiewicz, Rymsza 2011: 3). W działania
NGOs mogą być zaangażowane osoby pełniące różne role,
w zależności od charakteru współdziałania, komunikacji, organizacji pracy czy przyjętej strategii wewnętrznej organizacji. Tak jak różnorodne są zasięgi i obszary prowadzonych
działań, tak prace podejmowane na rzecz organizacji mogą
być zdywersyfikowane w charakterze.
Należy zaznaczyć, iż nie we wszystkich organizacjach
non-profit udział w prowadzonej działalności jest dla
wszystkich osób tożsamy, co wynika m.in. ze sposobu zarządzania i delegowania obowiązków. Wśród przyjętej kwalifikacji rozróżniane są role:
a) członkowie (którzy, w myśl wewnętrznej formy działania NGO najczęściej odprowadzają składki członkowskie, ich poziom zaangażowania jest zróżnicowany:
część jest „motorami” organizacji, a część włącza się
w pojedyncze projekty):
• pracownicy: są członkami oraz otrzymują wynagrodzenie za pracę, co wiąże się z koniecznością
pozyskania środków finansowych;
• wolontariusze wewnętrzni: są członkami i nieodpłatnie angażują się w pracę organizacji;
b) nie członkowie (nie odprowadzają składek członkowskich, nie figurują na spisach osobowych organizacji):
• pracownicy: nie są członkami, otrzymują wynagrodzenie za pracę, często zatrudniani przy realizacji
dużych projektów, gdzie niezbędne jest doświadczenie i kwalifikacje, którymi dysponują;
• wolontariusze zewnętrzni: nieodpłatnie angażują
się w działania organizacji, pomimo, iż nie są członkami (często są pozyskiwani w sytuacji podejmowania większych przedsięwzięć i zwiększonej ilości
pracy, gdy liczba stałych członków nie jest wystarczająca, a organizacja nie posiada środków finansowych na zatrudnienie pracowników; powodem
również może być chęć otwarcia na nowe osoby,
co rozumiane jest jako możliwość zdobycia nowych
pomysłów i rozwiązań).
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Istotne jest zwrócenie uwagi na fakt, że przyjęcie określonej terminologii nie jest we wszystkich przypadkach
ściśle i jednoznaczne określone. Przykładem takiej sytuacji
może być praca płatnego trenera klubu, który pracuje na
stanowisku przez dwie godziny dziennie i nie ma płatnych
nadgodzin, a tuż przed meczem drużyny pozostaje godzinę dłużej, co oznacza, że łączy rolę pracownika oraz wolontariusza. Choć część źródeł podaje tylko jednoznaczny
podział: wolontariusz, to nie pracownik (Polski portal organizacji… 2013).
Podkreślenia wymaga również kwestia wymiaru pracy
pracowników, zarówno członków, jak i osób spoza organizacji, a mianowicie: zastosowane są w tych przypadkach
różne rozwiązania godzinowe (etat bądź jego część), a także
w rozumieniu prawnym są to umowy o pracę, a także umowy cywilno-prawne.
Pracownicy organizacji kierują się nieco innymi motywami współpracy niż wolontariusze, stąd też zauważalne
jest, iż zbudowanie efektywnego zespołu jest niełatwym
zadaniem (Krzyżak 2012), a które warunkuje sukces w działaniu.
Społeczny charakter organizacji pozarządowych oraz
częsty brak środków finansowych, bądź umiejętności ich
pozyskania, wpływa na specyfikę III sektora, w którym
znaczna część działaczy wykonuje swoje zadania nieodpłatnie. Osoby te nie traktują takiej formy zaangażowania
jako kary, lecz realizują swoje obowiązki w kategoriach hobbystycznych, jako rodzaj realizacji zawodowej, społecznej,
rozwijanie pasji, jak również jako sposób na pozyskanie doświadczenia i umiejętności.
Organizacje pozarządowe chcące ewoluować, realizując przyjęte założenia, dążąc do wyznaczonych celów
i maksymalizując wykorzystanie siły roboczej, decydują
się na pozyskiwanie nowych osób do działania. NGOs poszukują zarówno wolontariuszy, jak i pracowników. Jest to
uwarunkowane kilkoma czynnikami (Adamiak, Przewłocka,
Zając 2012):
a) chęcią rozszerzenia skali i zasięgu działań organizacji;
b) podbudowaniem budżetu, dzięki składkom nowych
członków;
c) dużą liczbą wykonywanych zadań bądź realizacją większego projektu i związaną z tym potrzebą wsparcia zespołu, bez obciążania budżetu;
d) zapotrzebowaniem na osoby o konkretnych kompetencjach wymaganych do konkretnego projektu;
e) chęcią odciążenia pracowników merytorycznych od
zadań biurowych;
f) realizacją planu rozwoju organizacji zakładającą szkolenie następców, którzy poprzez początkową pracę
wolontariacką zdobywają odpowiednie doświadcze-

nie, praktyczne umiejętności, poznają tajniki działania
danej organizacji – dzięki temu w dalszej perspektywie
będą mogli wstąpić w szeregi stałych pracowników;
g) chęcią wykorzystania nowych pomysłów i przeciwdziałaniu wypaleniu obecnych pracowników i wolontariuszy.
Należy zaznaczyć, iż małe organizacje, w których udziela się kilka bądź kilkanaście osób, nieczęsto podejmują takie starania, gdyż istniejący zespół zupełnie wystarcza do
realizacji zadań stawianych przed NGOs. Dodatkowo nie
dla każdej organizacji non-profit rozbudowa zespołu oraz
rozszerzenie aktywności stanowi cel.
Część organizacji non-profit, które pozyskują nowe
osoby, dokładnie precyzuje swoje wymagania, profil osobowy oraz kompetencje. Przy doborze nowych pracowników znaczenie mają twarde kompetencje (czyli umiejętności, wiedza, kwalifikacje potrzebne do wykonywania pracy.
Można je potwierdzić dyplomami bądź certyfikatami, mogą
to być np. ukończone kursy lub posiadane uprawnienia).
Dodatkowo dużą rolę odgrywa wcześniejsze doświadczenie
w pracach stowarzyszeń bądź fundacji, a atutem starających się o zatrudnienie nierzadko jest wcześniejsza praca
w roli wolontariusza w danej organizacji (takie osoby wiedzą jak działa dana organizacja od środka, jakie zadania są
realizowane, a ich okres adaptacyjny jest krótszy). NGOs
poszukujące wolontariuszy zwracają szczególną uwagę na
cechy osobowe, tj. odpowiedzialność, lojalność, zaangażowanie i chęć samorealizacji przez działanie na rzecz innych.
Sposoby poszukiwania nowych osób do NGOs są podobne do powszechnie stosowanych na rynku pracy, jednakże znaczącą rolę odgrywają fundusze, które organizacje
pozarządowe chcą (lub mogą) poświęcić na pozyskiwanie
nowej kadry. Informacje o chęci pozyskania nowych pracowników bądź wolontariuszy odbywają się kilkutorowo:
a) kanałami nieformalnymi: przez rodzinę, znajomych,
osoby zaangażowane w pracę organizacji;
b) ogłoszenia w prasie, Internecie;
c) podczas organizowanych spotkań, wydarzeń;
d) z wykorzystaniem ulotek i plakatów;
e) za pomocą urzędów pracy, pośredników pracy, targów
pracy czy instytucji wyspecjalizowanych w pozyskiwaniu kadry (jednakże, działania te nie są popularne, gdyż
często powiązane są z poniesieniem nakładu finansowego ze strony organizacji).
Dobór do grona pracowniczego występuje często na drodze awansu, nierzadko powiązanego z rozwojem organizacji
(jej działań i struktur), wcześniejszą współpracą na płaszczyźnie wolontariatu oraz zakładaniem własnej organizacji.
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Wśród mechanizmów podjęcia pracy w NGOs są najczęściej (Więch 2010: 86):
a) chęć podjęcia konkretnej pracy, bez znaczącej kwestii
wiązania się z danym pracodawcą;
b) realizacja własnych pasji oraz zamierzeń;
c) kontynuowanie wcześniejszych doświadczeń na gruncie wolontariatu.
Szczegółowe informacje na temat organizacji pozarządowych w Polsce (dane statystyczne, opisy działania, specyfikę kierowania ludźmi, poradniki, ogłoszenia) znaleźć
można w rocznikach GUS, zbiorach danych REGON, a także
opracowaniach Stowarzyszenia Klon/Jawor czy na oficjalnym portalu polskich organizacji pozarządowych.

Związek Harcerstwa Polskiego
jako organizacja pozarządowa
Specyficznym przykładem NGOs, spełniającym formalne warunki funkcjonowania organizacji non-profit, jest
Związek Harcerstwa Polskiego, w którego strukturze działa
17 chorągwi (jednostki organizacyjne na poziomie województw oraz aglomeracji warszawskiej). Związek od dnia 16
lutego 2004 r. posiada status organizacji pożytku publicznego (Związek Harcerstwa… 2013). W każdej organizacji
pozarządowej, która za obszar działania obrała edukację
i wychowanie – 14% polskich organizacji pozarządowych
(Adamiak, Przewłocka, Zając 2012) – kluczowym czynnikiem w codziennej pracy jest czynnik ludzki. Zarówno zakres podmiotowy, jak i przedmiotowy: praca z ludźmi i dla
ludzi to podstawa działań podejmowanych przez ZHP, czyli
organizację, która już od ponad 100 lat kształtuje w dzieciach i młodzieży postawę szacunku do drugiego człowieka.

kolenia, stymulując jego rozwój w różnych dziedzinach.
Cele działania wyznaczone w Statucie ZHP obejmują
zakres czynności, w których dostrzegalna jest duża rola ludzi. Do głównych celów podejmowanych przez ZHP należą
(Związek Harcerstwa… 2013):
a) „stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka;
b) nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka
przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności,
w tym wolności od wszelkich nałogów;
c) upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, równouprawnienia, samorządności,
tolerancji i przyjaźni;
d) stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania
silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi”.
ZHP realizuje cele poprzez harcerski system wychowawczy (czyli integralność zasad harcerskiego wychowania, metody i programu), a istotną rolę odgrywa osobisty
przykład instruktorów.
Obecna Strategia Rozwoju ZHP na lata 2012-2017
(przyjęta Uchwałą XXXVII Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP
z dnia 4 grudnia 2011 r.) porusza pięć kierunków strategicznych (rysunek 1) realizowanych w całym Związku, na
wszystkich jego poziomach organizacyjnych.
Rysunek 1. Kierunki Strategii Rozwoju ZHP na lata 2012-2017

Misja, cele działania i strategia rozwoju ZHP
Misją ZHP jest: „wychowywanie młodego człowieka,
czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań” (Związek
Harcerstwa… 2013), co jest możliwe dzięki umiejętnemu
stosowaniu przez instruktorów (głównie wolontariuszy)
metody harcerskiej opartej na: Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim, uczeniu przez działanie, pracy w systemie małych
grup, stale doskonalonym i stymulującym programie. ZHP
jest organizacją wychowawczą dla dzieci i młodzieży, liczącą 86.715 członków (dane ewidencyjne przesłane w pliku
Excel z Komendy Głównej ZHP, stan na dzień 31.12.2012 r.).
Należy zaznaczyć, iż obrana przez ZHP misja nie wyklucza
wychowawczej roli rodziców, wręcz przeciwnie: harcerstwo
ma wspomagać opiekunów w kształtowaniu młodego po24

Źródło: Strategia rozwoju ZHP na lata 2012-2017 (2012: 7).

Wśród kierunków tych szczególną pozycję zajmuje
„Motywowanie i promowanie kadry”, w zapisach której
podkreślone zostały aspekty związane z rozwojem organizacji niesprzecznie powiązanej z rozwojem własnych zasobów
ludzkich. Związek akcentuje kwestie aktualnych problemów
występujących na polu działania instruktorów oraz druży-
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nowych (Strategia rozwoju ZHP na lata 2012-2017 2012):
a) nieskuteczny system motywowania kadry do działania
– związany z tym brak instruktorów i drużynowych;
b) ograniczoność uznawania za autorytet drużynowych
oraz instruktorów, zwłaszcza pełniących funkcje społeczne;
c) brak w Związku skutecznego systemu ewaluacji działań
instruktorów i ich oceny;
d) niewystarczająco kongruentny proces promowania
drużynowych i instruktorów poza organizacją.
Świadomość własnych słabych stron jest dla ZHP czynnikiem konstruktywnym, jednocześnie stymulującym do
wartkiej pracy nad zmianą obecnego stanu. Związek aranżując swoją pracę świadomie zakłada, iż wkład w człowieka
to inwestycja w organizację, a rozwój kadry to tym samym
rozwój organizacji.
Wśród głównych celów strategicznych w ramach pracy
z kadrą instruktorską ZHP wyszczególnia (Strategia rozwoju
ZHP… 2012):
a) posiadanie zmotywowanej kadry, która świadomie wykonuje każde swoje zadanie i czuje satysfakcję z podejmowanych wyzwań;
b) kadra odczuwa wsparcie swoich działań i rozwoju osobistego w Związku;
c) instruktorzy czują dumę z pełnienia funkcji instruktorskich w ZHP, gdyż ich wizerunek jest nacechowany dodatnio wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji.
Takie starania dowodzą, iż Związek jest organizacją prężnie działającą z kadrą, która zauważa, jak istotną
kwestią efektywnego działania jest położenie nacisku na
zapewnienie instruktorom pola do progresji, podnoszenia
kompetencji oraz rozwijania umiejętności pracy z ludźmi.
Niewątpliwie daremne jest stawianie sobie celów, zapominając, iż muszą być one mierzalne, stąd też w Strategii rozwoju ZHP znajduje się zapis o sposobach pomiaru
osiągnięcia celów, które przyjęto jako mierniki obrazujące
wpływ realizacji podjętych działań na Związek. W zakresie
pracy z kadrą, opracowano kilka wskaźników oceny z różnych wymiarów działalności całej organizacji, co dowodzi,
iż prace towarzyszące kształtowaniu i rozwojowi kadry znajdują przełożenie na wielu płaszczyznach. A są to (Strategia
rozwoju ZHP… 2012: 12-13):
a) „system pracy z kadrą jest wdrożony w harcerskich komendach;
b) przyrost liczby drużynowych przeszkolonych do funkcji,
egzekwowanie wymogu przeszkolenia do funkcji przed
mianowaniem na funkcję drużynowego;
c) wzrost liczebny ZHP;

d) wydłużenie średniego czasu pełnienia funkcji drużynowego do minimum 3 lat;
e) opracowanie i wdrożenie systemu motywacji i promocji kadry w ZHP;
f) opracowanie zasad promowania najlepszej kadry
w środowisku działania hufca, chorągwi i poziomu
centralnego;
g) wprowadzenie systemowych rozwiązań uznawania
uprawnień związkowych poza ZHP na poziomie centralnym i/lub regionalnym;
h) większość nowych harcmistrzów ukończyła kursy harcmistrzowskie”.
Wszakże każda organizacja pozarządowa może przyjąć
odmienną ścieżkę rozwoju, a co jest z tym związane obrać
inne kryteria rozwoju oraz środki oceny realizacji zadań
tudzież celów. W przyjętej przez ZHP strategii w miejscu
centralnym znajduje się człowiek: zgodnie z założeniami
ogólnymi w centrum zainteresowania organizacji stawia
się drużynowych (wolontariuszy), a cele strategiczne uznaje
się za racjonalne, gdy wyniki ich realizacji będą znajdowały
odzwierciedlenie w poprawie wsparcia Związku dla drużynowych.
Wykres 2. Liczba członków ZHP w latach 2008 – 2012
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Źródło: opracowanie na podstawie badań literaturowych
Merytoryczne sprawozdanie z działalności organizacji pożytku publicznego za okres od 01.01.2010 – 31.12.2010 r., (2011: 4) oraz
dane ewidencyjne przesłane w pliku Excel z Komendy Głównej
ZHP, stan na dzień 31.12.2012 r.

Mimo, że w ostatnich latach liczebność ZHP wykazuje tendencję malejącą (wykres 2) nie można przyjmować
tych danych jako odzwierciedlenia sytuacji rozwoju bądź
regresji całej organizacji. Istotnie jest to jeden z mierników,
lecz jego interpretacja musi nastąpić w odniesieniu do odpowiadającego mu okresu założeń strategicznych, ponadto
nie jest to w przypadku Związku główny cel działań. Nawet
przełożenie na dane finansowe nie stanowi podstawy oceny organizacji, jeśli nie ma to odniesienia do realizowanych
celów i głównych założeń strategicznych.
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Kadra w ZHP
W sytuacji, gdy działania instruktorów – wychowawców są skierowane do różnych grup wiekowych (zuchy 6-10
lat, harcerki i harcerze 11-13 lat, harcerki i harcerze starsi 14-16 lat, wędrowniczki i wędrownicy 16-25 lat), a co
najważniejsze: dotyczą tak specyficznego pola aktywności
młodych ludzi, jak ich samorozwój, fundamentalnym założeniem jest, iż ZHP dąży do zapewnienia jak najlepszych
warunków kadrowych. W opracowywanych dokumentach
dokonuje analizy bieżącej sytuacji, a także wysuwa wnioski,
wyznacza cele strategiczne oraz formułuje metody pomiaru
osiągnięcia tych celów.
Mając na uwadze, iż ZHP kładzie duży nacisk na rozwój instruktorów w liczbie 10.815 osób (dane ewidencyjne przesłane w pliku Excel z Komendy Głównej ZHP, stan
na dzień 31.12.2012 r.), wśród których znaczna część jest
wolontariuszami i nieodpłatnie poświęca swój czas na
wychowywanie młodego pokolenia, należy zaznaczyć, że
proponuje im wielorakie formy kształcenia oraz możliwości samorozwoju. Najpopularniejszymi rodzajami takich
przedsięwzięć są:
a) kursy: drużynowych, kadry kształcącej, szczepowych,
kadry programowej, komendantów hufców, skarbników hufców, przewodnikowski, podharcmistrzowski,
harcmistrzowski, ratownictwa medycznego, kierowników wypoczynku, dla członków Komisji Rewizyjnych
Hufców;
b) specjalistyczne szkolenia;
c) sejmiki: wędrownicze, instruktorskie, akademickie,
wspólnoty „Grunwaldzkiej”;
d) warsztaty: opiekunów prób instruktorskich (dwustopniowe), dla programowców hufców i chorągwi, tematyczne i repertuarowe dla drużynowych, dla szefów
Zespołów Kadry Kształcącej, dla kadry kursów drużynowych, doszkalające kształceniowców w hufcach
i chorągwiach;
e) seminaria: kadry kształcącej, tematyczne, specjalistyczne.
Związek wymaga dopełnienia określonych warunków,
które obligatoryjnie muszą spełniać wszyscy instruktorzy,
bądź członkowie pełniący funkcje instruktorskie, czynnie
zaangażowani w działalność ZHP na różnych poziomach
organizacyjnych. Do podstawowych wymagań względem
instruktorów, poza kwestiami wynikającymi z członkostwa
w ZHP (m.in. opłacanie składek), mocą przyjętego Statutu
Związku zalicza się:
a) osiągnięcie wieku 16 lat;
b) zdobycie stopnia instruktorskiego oraz złożenie i prze26

strzeganie Zobowiązania Instruktorskiego (poprzedzone
wcześniejszym złożeniem Przyrzeczenia Harcerskiego):
„Przyjmuję obowiązki instruktorki/instruktora Związku
Harcerstwa Polskiego. Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności harcerskiego wychowawcy i opiekuna.
Będę dbać o dobre imię harcerstwa, przestrzegać Statutu ZHP, pracować nad sobą, pogłębiać swoją wiedzę
i umiejętności. Wychowam swego następcę. Powierzonej przez Związek Harcerstwa Polskiego służby nie
opuszczę samowolnie.” (Statut ZHP 2012: 4);
c) corocznie zaliczana służba instruktorska (z ramienia
właściwego komendanta hufca, komendanta chorągwi
lub Naczelnika ZHP);
d) wykazywanie „szczególnej troski o powierzone im dzieci i młodzież, zwłaszcza o ich harcerskie wychowanie
zgodnie z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim, zdrowie i bezpieczeństwo” (Statut ZHP… 2012: 6).
Takie podejście obrazuje, iż ZHP jako organizacja non-profit stawia duże wymagania, selekcjonuje najbardziej
odpowiednich kandydatów oraz bazuje na wieloletnim
doświadczeniu. Ponadto cechą wyróżniającą Związek jest
czerpanie z zasobów ludzkich, które sama uformowała, tzn.
członkostwo w ZHP na etapie gromady zuchowej, drużyny
harcerskiej, starszo harcerskiej oraz wędrowniczej daje budulec do kształtowania cech przyszłej kadry, która bazując
na przykładzie swoich przełożonych z lat wcześniejszych,
rozumie jakie wartości oraz działania charakteryzują dobrego instruktora.
Role w ZHP
Specyfika działania ZHP przejawia się również w odróżniającym podziale ról wśród osób zaangażowanych w funkcjonowanie Związku (rysunek 2). Klasyfikacja ról jest nieco
inna niż ogólny podział w NGOs, gdyż wśród członków jest
wyróżniona również grupa podopiecznych, dla których
w głównej mierze działa Związek. Dla porównania fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w ramach swych
działań podejmuje inicjatywy, dzięki którym udzielana jest
pomoc osobom niezrzeszonym w organizacji, chociażby
noworodkom w zakresie Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków.
W działaniach ZHP zaobserwować można, iż role w organizacji nie są definitywnie wydzielone i mogą się przenikać.
Tak chociażby jest w przypadku niektórych komendantów
hufców: wszyscy są członkami Związku, aczkolwiek tylko
część z nich podpisała umowę o pracę bądź umowę cywilno-prawną, na podstawie której otrzymuje wynagrodzenie.
Jako że, działania ZHP tyczą się edukacji oraz wychowa-
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Rysunek 2. Role w Związku Harcerstwa Polskiego
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Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

nia, w licznych przedsięwzięciach uczestniczą rodzice podopiecznych Związku. Ich zaangażowanie uwidacznia się nie
tylko w sytuacjach podejmowania nowych przedsięwzięć,
czy w okresach zwiększonej intensywności działań, jak jest
w przypadku organizacji wypoczynku letniego. Każdego
tygodnia włączają się w funkcjonowanie gromad, drużyn,
szczepów, do których przynależą dzieci i młodzież. Należy
również skierować uwagę na zjawisko bezinteresownego
wsparcia dla ZHP wypływającego ze strony byłych członków Związku, którzy pomimo braku kontynuowania swej
ścieżki harcerskiej, nadal sympatyzują i identyfikują się z organizacją, a co za tym idzie włączają się w funkcjonowanie
Związku.
Obie te grupy udzielających się osób można zaliczyć do
wolontariuszy zewnętrznych.
Ani najnowsze technologie, ani roboty, tym bardziej
serwisy społecznościowe nie wychowają młodego człowieka, nie zakorzenią w nim postaw sprawiedliwości, prawdy,
godności czy wolności, dlatego też zasadniczym elementem
działania organizacji non-profit funkcjonującej na polu edukacji i wychowania jest stosowny dobór kadry.

Podsumowanie
Postępujące procesy globalizacji, zmiany techniczne
i technologiczne, różnorodność kulturowa, zmiany mentalne oraz wartości współczesnego społeczeństwa kreują obraz
człowieka, jako znaczącego czynnika działalności przedsiębiorstwa. Zasoby ludzkie, tak jak zasoby finansowe, rzeczowe
oraz informacje należą do bazowych zasobów każdej organizacji. Ich racjonalne wykorzystanie do realizacji celów i misji
organizacji stanowi często klucz do sukcesu.
W przypadku organizacji pozarządowych, takich jak ZHP,
ani zmiany w technikach wytwórczych, ani zmiany cen czynnika ziemi nie mają takiego wpływu na zarządzanie zasobami
ludzkimi jak sami ludzie. Elementem bazowym funkcjonowania NGOs jest interakcja z otoczeniem. Trzeci sektor w Polsce,
tak jak na całym świecie to organizacje działające rękami lu-

dzi i dla ludzi. Bez zaangażowania zasobów niematerialnych,
chociażby takich jak intelekt oraz wiedza personelu, organizacje te nie mogłyby efektywnie dążyć do założonych celów
oraz realizować swej misji. Dobrze dobrany zespół, w przypadku NGOs, wolontariuszy oraz pracowników, jest znaczący
dla zbudowania dojrzałej organizacji, która będzie prężnie
działać, pomimo specyfiki finansowania oraz uwarunkowań
ustawowych. Atutem, a nie tylko czynnikiem wytwórczym,
organizacji pozarządowych stają się ludzie, gdy tworzą zespół nacechowany chęcią nieustannego uczenia się, identyfikowania się z organizacją poprzez osobiste zaangażowanie
oraz poczucie bycia potrzebnym na korzyść innych. Związek
Harcerstwa Polskiego jako organizacja pozarządowa spełnia
ważną misję społeczną, dodatkowo zauważa, iż dysponowanie odpowiednimi zasobami ludzkimi jest nieodzownym elementem efektywnego działania organizacji. Ponadto Związek
wykazuje, że stawianie wymagań wobec kadry, obliguje przełożonych do zapewnienia jej różnorodnych form doskonalenia oraz rozwoju osobistego.
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Kultura i gospodarka – od pogranicza nauk
ku perspektywie ekonomicznej
Culture and Economy – from the Verge of Science
to the Economic Perspective

Artykuł wychodząc z pogranicza nauk (socjologii, antropologii
kulturowej, filozofii) podejmuje próbę opisu perspektywy ekonomicznej relacji kultura-gospodarka. Autorka rozpoczyna od globalnego rozumienia kultury, omawia pojęcie kultury ekonomicznej
oraz wąskie rozumienie kultury. Przedstawia teorie dotyczące
wpływu kultury na kształtowanie się kapitalizmu i różnych jego
odmian, ustalenia dotyczące relacji pomiędzy kulturą a rozwojem
krajów zacofanych, startem do wzrostu i różnicami w rozwoju
krajów oraz regionów. Prezentuje kulturę w perspektywie mikroekonomii, transakcje handlowe jako zapośredniczone w kulturze,
wpływ kultury na funkcjonowanie przedsiębiorstwa i jego sukces
rynkowy. Omawia kwestię finansowania kultury przez państwo
oraz sektor kultury i kreatywny z punktu widzenia młodej dyscypliny naukowej jaką jest ekonomika kultury.

Wstęp
Twierdzenia dotyczące istnienia związku pomiędzy
kulturą i gospodarką częściej spotyka się w pracach socjologów i historyków, niż ekonomistów. Socjologowie jasno
stwierdzają, że rozwój społeczny, w tym gospodarczy, jest
ściśle związany z kulturą. Ekonomiści, jak pisze Jacek Kochanowicz, pojęcia kultura raczej unikają, jednak pomimo
owej niechęci ekonomistów do pojęcia kultury kwestia jej
związku z życiem gospodarczym wciąż powraca do ekonomicznych dysput (Kochanowicz 2012: 9).
Kultura okazuje się szczególnie istotna dla ekonomistów w perspektywie pytań o przyczyny różnic w rozwoju
gospodarczym i źródła dobrobytu społeczeństw. W perspektywie obserwacji, iż to wartości w duże mierze kierują
ludzkim postępowaniem. Kultura jest ważna dla ekonomistów także dlatego, że współcześnie sektor kultury i kreatywny objawił się jako nowy i szybko rozwijający się, a praca twórcza w dziedzinie kultury i sztuki jako generująca nie
tylko wartość kulturową, ale także ekonomiczną (Throsby
2012: 89). Dla ekonomistów aktualnym obszarem reflek28

The article is based on the verge of various fields of science
(sociology, cultural anthropology, philosophy) and attempts to
describe an economic perspective on relations between culture
and economy. It starts from a global understanding of culture,
presents the concept of economic culture and a narrow understanding of culture. The author presents theories on the impact
of culture on the development of capitalism and its varieties, the
findings on the relations between culture and development of
backward countries, between culture and development initiation, between culture and the differences in the development
of countries and regions. Culture is presented in terms of microeconomics and business transactions as started in culture, the
influence of culture on the functioning of the company and its
success in the market. It discusses financing of the cultural events
by the state and a cultural entertainment industry, which is very
creative one, from the perspective of a new science discipline –
i.e. culture economics.

sji jest także interwencjonizm państwa w obszarze kultury
i finanse sektora kultury. Okazuje się, że ekonomia coraz
szerzej uczestniczy w interdyscyplinarnym polu dialogu i badań nad kulturą.
Dokonując analizy literatury ekonomicznej zauważamy,
iż ekonomiczna refleksja nad kulturą przebiega w czterech
wymiarach:
1. Kultura w perspektywie makroekonomicznej - generalne związki pomiędzy kulturą społeczeństwa, jego
sposobem gospodarowania oraz poziomem rozwoju
gospodarczego;
2. Kultura w perspektywie mikroekonomii i zarządzania
organizacją;
3. Kultura jako dobro publiczne, finanse publiczne w kulturze;
4. Sektor kultury i przemysły kreatywne jako sektor gospodarki.
W naturalistycznym paradygmacie ekonomii nie ma
miejsca na zmienne społeczne, kulturowe, na wartości.
Jednak we współczesnej ekonomii, w której dominuje
zmodyfikowany naturalistyczny model nauk ekonomicznych
przyjmuje się, że „zjawiska ekonomiczne i zjawiska z zakre-
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su zarządzania należy badać w ich specyficznych uwarunkowaniach.” Należy brać pod uwagę czynniki pozaekonomiczne, m.in. kontekst kulturowy. „Badania zjawisk z zakresu
procesów gospodarowania nie powinny abstrahować od
wiedzy dostarczanej przez inne nauki. Interdyscyplinarność
pomaga w bardziej kompleksowym i pełnym wyjaśnianiu
zjawisk odzwierciedlając ich często wieloczynnikowy charakter” (Nikiel 2007: 67).
Ekonomiści okazują się coraz bardziej wrażliwi na
zmienne kulturowe, chociaż dużą trudność napotyka kwestia operacjonalizacji pojęcia kultura. Kultura jest jednym
z najbardziej popularnych terminów humanistyki i nauk
społecznych (Kaliszewski 2012: 11). Jest pojęciem, które
posiada wiele definicji i kategoryzacji na gruncie nauk takich, jak antropologia kulturowa, czy socjologia.
Jak kultura rozumiana jest na gruncie ekonomii? W jaki
sposób przebiega ekonomiczna refleksja naukowa wokół
kultury w powiązaniu z innymi naukami? Poszukiwanie odpowiedzi na te pytania jest kluczowym celem niniejszego
artykułu. Wychodzi on z pogranicza nauk (socjologii, antropologii kulturowej, filozofii) i podejmuje próbę opisu perspektywy ekonomicznej relacji kultura–gospodarka.

Od globalnego rozumienia kultury
do kultury ekonomicznej
Naukowa refleksja nad kulturą ma swoją długą tradycję. Socjolog Antonina Kłoskowska pisze za antropologami kulturowymi Alfredem Kroeberem i Clyde’em Kluckhohn’em, iż pojęcie kultura na dobre zagościło w literaturze
naukowej od XVIII wieku (Kłoskowska 2007: 19). Kłoskowska przywołuje twierdzenia XVIII-wiecznego filozofa Johanna Herdera, iż „kultura stanowi swoiście ludzki aparat przystosowania do środowiska, dzięki któremu człowiek góruje
nad otaczającym go światem zwierzęcym”, realizuje się ona
na drodze tradycji – „przekazywania dorobku między jednostkami i pokoleniami”, a „szczególną rolę w całości kultury odgrywa język: „sztuka wyrażania idei za pomocą dźwięków, oznaczania postaci za pomocą głosów i umiejętność
opanowania świata słowem płynącym z ust” (Kłoskowska
2007: 19-21). Kultura jest zjawiskiem uniwersalnym (uniwersalną gatunkową właściwością ludzką), powszechnym
w obrębie gatunku ludzkiego. Jednak nie wyklucza to jej
zróżnicowania oraz różnicy stopnia. Herder używa pojęcia
kultura niewartościująco i właśnie neutralnie pojęcie kultury używane jest do dziś w naukowej analizie (Kłoskowska
2007: 74).
W 1938 roku socjolog i historyk kultury Stefan Czarnowski pisał, iż „kultura jest dobrem zbiorowym i zbiorowym dorobkiem, owocem twórczego i przetwórczego

wysiłku niezliczonych pokoleń” (Czarnowski 1946: 4). Jest
ona środowiskiem, w którym ludzie są zatopieni, jest tym
wszystkim, co jest pomiędzy ludźmi, co sprawia, że zbiorowość ludzka nie jest gromadą indywidualnych osobników
żyjących w „stanie natury”, ale społeczeństwem, zbiorowością zorganizowaną, przekazującą zdobycze duchowe
i materialne i pomnażającą je. Ludzka jednostka jest wytworem tej kulturalnej zbiorowości, a każda relacja pomiędzy ludźmi jest określona przez kulturę danej zbiorowości.
Kultura to „ogromna masa dóbr materialnych, praktykowanych sposobów opanowania i wyzyskania przyrody, narzędzi, technik, teorii (…)”, odkryć, wynalazków, innowacji.
„To także obyczaje, formy obcowania, praktyki religijne,
pojęcie o tym, co dobre a co złe, co piękne a co brzydkie
– co ludzi łączy i dzieli” (Czarnowski 1946: 6-7). Są one zachowywane i przekazywane z pokolenia na pokolenie, są
dorobkiem trwałym zbiorowości ludzkiej. Stefan Czarnowski zwraca uwagę, iż „o kulturze możemy mówić dopiero
wówczas, gdy odkrycie, czy wynalazek zostaje zachowany,
gdy jest przekazywany z pokolenia na pokolenie, gdy staje
się dorobkiem trwałym zbiorowości ludzkiej, nie przyzwyczajeniem poszczególnej jednostki, czy jej mniemaniem
osobistym” (Czarnowski 1946: 5).
„Co więcej, kultura – jej stan w danej chwili w danej
zbiorowości – warunkuje wejście w jej skład nowego odkrycia. (…) Jest w rozwoju kultury konieczność, która sprawia,
że każdorazowy stan jej jest warunkiem stanu jej następnego. Twórczość jednostek, nawet najgenialniejszych, pomnaża lub zmienia to tylko, co było przed nimi, a kierunek jej
określony jest przez to wszystko, co jako „kultura” duchowa i materialna pozwala tymże jednostkom na rozwój ich
twórczości. (…) Jednostka – (…) nigdy nie jest osamotniona,
ale współpracująca z innymi, przeszłymi i współczesnymi
– przyczynia się do budowy gmachu kultury” (Czarnowski
1946: 6). Rozwój kultury jest kumulatywny i „prowadzi do
wzrostu komplikacji środków zaspokajania najbardziej elementarnych potrzeb” (Kłoskowska 2011: 87).
Globalne, antropologiczne rozumienie kultury, jako
kompleksu zachowań podporządkowanych normom i wzorom oraz ich rezultatów (Kłoskowska 2011: 77), obejmuje
zatem różnorodne zjawiska (Kłoskowska 2007: 29):
a) przedmiotowa sfera kultury – wytwory i obiekty ludzkiej działalności (fizyczne, materialne nośniki kultury);
b) działania ludzi, stosunki społeczne;
c) stany psychiczne człowieka – postawy, dyspozycje, nawyki, stanowiące rezultat wcześniejszych oddziaływań
oraz przygotowanie i warunek przyszłych działań.
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Tabela 1. Klasyfikacja kategorii kultury
Kategorie kultury
Kultura bytu
(cywilizacja, kultura materialna)

Kultura społeczna (socjetalna)

Kultura symboliczna

Wszystkie ludzkie czynności podtrzymujące
byt: reprodukcja gatunku, czynności techniczno-ekonomiczne obejmujące produkcję,
dystrybucję, usługi i konsumpcję, czynności
ochronne i obronne w stosunku do sił przyrody, klimatu, zwierząt i ludzi, technika, technologia, wiedza stosowana, działania, narzędzia

Stosunki, role i układy ludzi w ich
wzajemnych powiązaniach

Symbole (znaki i wartości).
Sztuka, idee, język, poznanie (wiedza i nauka w swoim
aspekcie poznawczym), religia, mit, zabawa, rytuały

Czynności, których podmiotem
i przedmiotem są sami ludzie

Czynności reprezentujące coś poza sobą, przekazujące znaczenie, wyrażające wartość, zastępujące
i przedstawiające coś zgodnie z systemem porozumienia ustalonym pomiędzy tymi, którzy ich używają.
Działania skierowane „na rzecz czegoś, co jest zbędne
z punktu widzenia utrzymania egzystencji, co jednak
właśnie odczuwamy jako jej ostateczny, najwyższy
sens” (Alfred Weber).* Działania idealne skierowane
na wartości. Ekspresja ludzkiego ducha.
Twórczy dorobek stanowiący symboliczny wyraz losów i wartości, które wyznaczają daną grupę jako zjawisko kulturowe określane pewną nazwą

Kategoria kultury instrumentalnej w stosunku
do podstawowych bytowych potrzeb człowieka. Działania skierowane na realne przeobrażanie rzeczywistości. Czynności techniczne. Kulturowo określone operacje na przedmiotach.
Czynności bezpośrednie wynikające z biologicznych konieczności, przebiegające według
wzorów wykształconych i przyswojonych w obrębie danej kultury

* Kłoskowska A., (2007) Socjologia kultury, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 72.

Źródło: Kłoskowska A., (2007) Socjologia kultury, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 69-81 oraz Kłoskowska A., (2011)
Kultura masowa, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 80-83.

Generalnie rzecz biorąc we wszystkich naukach zajmujących się kulturą w ciągu ostatniego stulecia, jak pisze
Antonina Kłoskowska, w podobny sposób przeprowadza
się klasyfikację kategorii kultury. „Są to zwykle klasyfikacje trójdzielne o zbliżonych polach poszczególnych pojęć
określających wyodrębnione kategorie kultury” (Kłoskowska 2007: 69). Antonina Kłoskowska wyodrębnia zatem trzy
kategorie kultury: kulturę bytu, kulturę społeczną (socjetalną) i kulturę symboliczną (Kłoskowska 2007: 76), których
charakterystyka została przedstawiona w tabeli 1. Potoczne pojęcie kultury zawiera się w trzeciej opisanej kategorii
zjawisk, czyli w kulturze symbolicznej. Kultura symboliczna
w praktycznej działalności rozwiniętych społeczeństw jest
uważana za kulturę po prostu (Kłoskowska 2007: 72,74).
Przeprowadzane są także inne podziały zjawisk kulturalnych. Clyde Kluckhohn wyróżnia kulturę jawną (wzory
kulturalnego działania, których sami członkowie społeczeństw realizujący daną kulturę są świadomi) oraz kulturę ukrytą (wzory działań realizowanych w praktyce, lecz
nieuświadamianych przez uczestników kultury, niemające
odpowiedników w formułowanych przez nich modelach
normatywnych i regułach) (Kłoskowska 2007: 26-27).
Literatura naukowa poświęcona kulturze jest obszerna.
Zwracając się jednak ku perspektywie ekonomicznej stwierdzić należy, iż ekonomia podchodzi do kultury z dwóch perspektyw.
Po pierwsze, przyjmując globalną definicję kultury,
przez pryzmat pytania o relacje pomiędzy kulturą społe30

czeństwa a jego sposobem gospodarowania, oraz relacje
pomiędzy kulturą a rozwojem gospodarczym. Na zależności pomiędzy kulturą a wynikami gospodarczymi grupy
(społeczeństwa) uwagę zwraca ekonomista David Throsby
w swojej książce Ekonomia i kultura (Throsby 2010: 65-66).
Charles Hampden-Turner i Alfons Trompenaars, eksperci
w dziedzinie zarządzania międzynarodowego i teorii biznesu, nie tylko zwracają uwagę na fakt, że wartości kulturowe
wpływają na wybory w sferze gospodarki, ale twierdzą, że
„w każdej kulturze utajona struktura przekonań jest niczym
niewidzialna ręka, która rządzi aktywnością gospodarczą.
Preferencje czy też wartości kulturowe to (…) źródło ekonomicznej potęgi – i słabości” (Hampden-Turner, Trompenaars 2012: 12, 14). Polski ekonomista Jacek Kochanowicz pisze o pojęciu kultury ekonomicznej, które odnosi do dwóch
kategorii zjawisk (Kochanowicz 2012: 18):
a) związanych z gospodarką, niekoniecznie uświadomionych dyspozycji ukierunkowujących zachowania jednostek i grup społecznych; wartości, schematy poznawcze
i wzory postępowania;
b) wyartykułowanych poglądów na temat tego, jak winno
być zorganizowane życie gospodarcze. „Zespoły takich
poglądów określane są tu mianem ideologii gospodarczych”.
Kultura ekonomiczna jest produktem „historii”, rezultatem wcześniejszych stanów rzeczy, „a w procesie jej
reprodukcji i przemian można spodziewać się silnej path
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dependency” (Kochanowicz 2012: 18).
Można mówić o narodowej kulturze ekonomicznej,
ponieważ kultura ma tendencje do nabierania charakteru narodowego (Kochanowicz 2012: 19). „Pojęcie kultury
ekonomicznej nie zakłada żadnej jednokierunkowej przyczynowości, to znaczy, nie zakłada, że kultura determinuje
gospodarkę, lub przeciwnie, że czynniki gospodarcze zawsze określają kulturę. Te specyficzne relacje przyczynowe
są otwarte na badania empiryczne w każdym oddzielnym
przypadku” (Kochanowicz 2012: 17).
I po drugie, w perspektywie badania zjawisk i prawidłowości ekonomicznych występujących w kulturze i jej
przemysłach oraz ustalania instrumentów polityki ekonomicznej efektywnej w sferze kultury (Ilczuk 2012: 13). Tu
kulturę definiuje się w sposób zbliżony do potocznego rozumienia kultury. Kultura obejmuje pewne działania podejmowane przez ludzi oraz rezultaty tych działań, które wiążą
się z intelektualnym, moralnym i artystycznym aspektem
ludzkiego życia (Throsby 2010: 19). David Throsby proponuje operacjonalizację działań kulturalnych poprzez trzy cechy
(Throsby 2010: 20):
a) kreatywność;
b) generowanie i przekazywanie znaczenia symbolicznego;
c) rezultat jest formą własności intelektualnej.
Ogólnie rzecz biorąc, jak pisze David Throsby, „wystąpienie trzech wymienionych cech można uznać za warunek
wystarczający, aby dane działanie nazwać kulturalnym (…).
Zatem, na przykład tradycyjnie rozumianą sztukę – muzykę, literaturę, poezję, taniec, teatr, sztuki wizualne i tak
dalej – można bez wahania objąć pojęciem kultury. (…) to
znaczenie słowa „kultura” uwzględniałoby również takie
działania i wydarzenia, jak kręcenie filmów, opowiadanie
historii, festiwale, dziennikarstwo, działalność wydawnicza,
telewizja, radio oraz pewne aspekty projektowania architektonicznego (…)” (Throsby 2010: 20).

Kultura i rozwój gospodarczy
– ustalenia i inspiracje
„We współczesnych naukach społecznych (…) kultura
stanowi jądro wyjaśnienia genezy nowoczesnej gospodarki” (Kochanowicz 2012: 15). Klasyk socjologii Max Weber,
na przełomie XIX i XX wieku, właśnie w kulturze (w szczególności zaś w religii protestanckiej jako „pierwszym
owocu” racjonalistycznych poglądów na życie) upatrywał
okoliczności, które skłaniały ludzi do pewnych typów zachowań gospodarczych. Procesy racjonalizacji i indywidualizacji, będące istotnymi składowymi rozwoju kapitalizmu
zachodziły właśnie w sferze idei, przekładając się dalej na

stosunki społeczne. Max Weber jest twórcą pojęcia „duch
kapitalizmu” dla określenia zestawu postaw, umiejętności,
wyobrażeń pomocnych w funkcjonowaniu gospodarki kapitalistycznej (m.in. nastawienie na pożyteczną pracę zawodową - praca jako asceza, działanie i zarabianie pieniędzy, sprawność w zawodzie, odpowiedzialność zawodową,
oszczędność, naganne jest konsumowanie bogactwa, marnowanie czasu (czas to pieniądz) i bezczynna kontemplacja). W eseju Etyka protestancka a duch kapitalizmu Weber
pisze, iż światopogląd taki w starożytności byłby „potępiony
jako wyraz brudnego skąpstwa i niegodnego sposobu myślenia. Do dziś jeszcze czynią tak wszystkie grupy najsłabiej
złączone z gospodarką kapitalistyczną i najmniej do niej
dostosowane” (Weber 2008: 293, 296). Jednak światopogląd ten został przyjęty przez całe narody, i w przekonaniu
Charlesa Hampden-Turner’a i Alfonsa Trompenaars’a idee
w nim zawarte miały znaczny udział w amerykańskiej zdolności do tworzenia dobrobytu (Hampden-Turner, Trompenaars 2012: 11).
W naukach społecznych kultura pojawia się jednak nie
tylko wśród przyczyn kształtowania się kapitalizmu jako takiego, ale także jako źródło kształtowania się różnych typów
kapitalizmu oraz rozmaitych wersji państwa opiekuńczego
(Kochanowicz 2012: 10). Politolog i socjolog Tomasz Grosse
pisze, iż „kultura, a zwłaszcza tworzące ją wartości, normy
i idee społeczne wpływają na sposób postrzegania interesów społecznych, a zarazem bezpośrednio wiążą je z określonymi instytucjami kapitalistycznymi” (Grosse 2010: 229).
Jacek Kochanowicz zwraca uwagę, że „historyczne i kulturowe różnice wywierają wpływ na wyobrażenia, postawy
i wrażliwość ukształtowanych w polu ich oddziaływania ludzi, i tym samym oddziałują na ich oczekiwania i sposoby
postępowania” (Kochanowicz 2012: 13). Kultura – w oczach
Davida Throsbiego – może wpływać np. na poziom sprawiedliwości w gospodarce. Jeśli w grupie wpaja się zasady
moralne, takie jak troska o innych, to inspiruje się tym do
ustanawiania mechanizmów wyrażających tę troskę, mechanizmów alokujących zasoby grupy w odpowiedni sposób (Throsby 2010: 66).
Istotnym dla ekonomistów obszarem, w którym także pojawiają się odwołania do kultury są warunki rozwoju
gospodarczego krajów zacofanych. W tej perspektywie,
w obszarze teorii modernizacji warto wspomnieć koncepcję Walta W. Rostowa (1960), autora pojęcia take-off (start
do wzrostu), który wśród warunków koniecznych rozwoju
gospodarczego wymieniał przemiany w postawach wobec
oszczędzania i przedsiębiorczości. Uważał on, że każde społeczeństwo (kraj) może do wzrostu wystartować, jeśli tylko
nastąpią odpowiednie zmiany w postawach i instytucjach
(Kochanowicz 2012: 11).
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Tabela 2. Współcześnie występujące typy kapitalizmu
Typ kapitalizmu

Charakterystyka

Podstawowe wartości

Państwa

Kapitalizm rynkowy,
anglosaski (liberal market
capitalism)

Gospodarka oparta na wolnorynkowych, konkurencyjnych
i oddolnych mechanizmach funkcjonowania

Wolność obywateli, swoboda
działalności gospodarczej.
Swoboda gry rynkowej.
Samoograniczenie instytucji
publicznych

Stany
Zjednoczone
Ameryki Północnej,
Wielka Brytania

Kapitalizm koordynacyjny,
kontynentalny, reński
(coordinated market
capitalism)

Ograniczenie sił wolnorynkowych przez koordynacyjny
system zarządzania relacjami pomiędzy poszczególnymi
podmiotami gospodarczymi. Silniejsze zaangażowanie
państwa w procesy gospodarcze. Państwo wspiera procesy rozwojowe, m.in. poprzez prace badawczo-rozwojowe.
Większe wydatki publiczne na edukację i szkolnictwo zawodowe. Poważniejsza pomoc państwa w okresach dekoniunktury. Wyższy poziom zabezpieczeń społecznych.
Większe przywileje dla pracowników na rynku pracy.
Większa skala redystrybucji publicznej zmniejszająca nierówności społeczne. Silnie rozwinięte instytucje dialogu
społecznego

Kooperacja społeczna.
Kompromisowe i negocjacyjne
rozwiązywanie sporów
społecznych.
Solidarność społeczna.
Zrównoważony rozwój

Niemcy, Austria

Kapitalizm
socjaldemokratyczny,
nordycki

Obejmuje cechy systemu koordynacyjnego.
Istotną funkcją państwa jest ochrona praw pracowniczych.
Państwo utrzymuje rozbudowany system opieki społecznej, inwestuje w działalność rozwojową i technologiczną.
Działa na rzecz rozwoju zrównoważonego

Rozwój zrównoważony.
Solidarność społeczna. Zaufanie
społeczne. Współdziałanie
społeczne

Kraje
skandynawskie

Kapitalizm
śródziemnomorski

Obejmuje cechy systemu koordynacyjnego. W większym
stopniu ochrona zatrudnienia, a w mniejszym zakresie
ochrona socjalna. Niżej wykształcona i mniej wykwalifikowana siła robocza nie pozwala na zastosowanie strategii
przemysłowej opartej na wysokich płacach i wysokiej produktywności

Kapitalizm państwowy

Duża rola państwa w gospodarce.
Najbardziej odgórne i hierarchiczne mechanizmy koordynowania gospodarki wśród systemów kapitalistycznych

Grecja, Portugalia,
Włochy

Odpowiedzialność państwa za
stan gospodarki.
Obrona narodowych interesów
ekonomicznych i społecznych

Francja,
kraje azjatyckie

Źródło: Grosse T.G., (2010) Kulturowe podstawy zróżnicowań kapitalizmu w Europie [w:] Kochanowicz J., Marody M., red., Kultura
i gospodarka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, s. 223-229.; Gołębiowski G., Szczepankowski P., (2008) Czynniki atrakcyjności północnoeuropejskiego modelu kapitalizmu. Implikacje dla Polski [w:] Bednarczyk J.L., Bukowski S.I., Przybylska-Kapuścińska W.,
red., Polityka wzrostu gospodarczego w Polsce i Unii Europejskiej, Warszawa: CeDeWu.PL Wydawnictwa Fachowe, s. 113.

Ku kulturze, ekonomistów kieruje także pytanie o rolę
państwa w zapoczątkowywaniu rozwoju gospodarczego.
Dlaczego duża rola państwa w Azji umożliwiła krajom Dalekiego Wschodu stanie się eksportowymi potęgami, zaś
w Ameryce Łacińskiej przyczyniła się do wpadnięcia w pułapkę zadłużenia i społecznych nierówności? (Kochanowicz
2012: 11-12). Wśród wyjaśnień pojawiły się odwołania do
instytucji kultury. Nawiązywano do genezy, szczególnego
charakteru instytucji państwa w tych krajach. Zwrócono
uwagę, że odpowiednie warunki do sukcesu gospodarczego krajów azjatyckich w znacznym stopniu pomógł stworzyć konfucjanizm. Troska o dobrobyt, wzajemny szacunek
w obrębie grupy, etyka pracy nastawiona na osiągniecia,
szacunek dla rodziny, przekonanie o potrzebie edukacji,
szacunek dla hierarchii oraz władzy. „Analizując przypadek
Japonii, możemy zauważyć, że takie czynniki, jak religia, postawy względem rodziny, wzory współpracy w obrębie homogenicznego kulturowo społeczeństwa itp., ukształtowały
japońskie instytucje publiczne i komercyjne oraz ich sposób
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działania; dzięki temu postawy społeczeństwa japońskiego
przeniknęły wszystkie aspekty życia gospodarczego” (Throsby 2010: 67-68).
Kolejnym obszarem zainteresowania ekonomistów,
w których zwraca się uwagę na rolę kultury, są różnice
w rozwoju pomiędzy krajami, regionami. W teoriach lokalizacji, obok odwołań do rozmaitych twardych okoliczności
(zasoby naturalne, infrastruktura), pojawia się także występowanie (lub przyciąganie) umiejętności technicznych
i społecznych związanych z przedsiębiorczością. Mówi się
o zasobie kulturowym ludzi w postaci właśnie kapitalistycznej przedsiębiorczości (Kochanowicz 2012: 17). Zwraca się
także uwagę na zasoby kulturowe, jako czynniki rozwoju
i kapitał kulturowy istniejący w dwóch postaciach, tj. materialnej (materialne dziedzictwo kulturowe, budynki, lokalizacje, dzielnice, dzieła sztuki, artefakty) i niematerialnej
(kapitał intelektualny, idee, praktyki, przekonania i wartości
podzielane przez grupę, muzyka, literatura). Ten kulturowy
kapitał może dawać początek przepływowi usług (Throsby
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2010: 52), oraz wpływać na wydajność gospodarczą. „Jeśli
wartości kulturowe grupy sprzyjają bardziej wydajnemu
podejmowaniu decyzji, szybszym i bardziej różnorodnym
innowacjom oraz lepszej adaptacji do zmiany, wówczas
wydajność gospodarcza i dynamika grupy prawdopodobnie
zaowocują wyższymi wynikami finansowymi (w przypadku
korporacji) lub wyższym poziomem wzrostu (w przypadku
gospodarki).” Kultura ma także decydujący wpływ na cele
gospodarcze i społeczne, jakie stawia sobie grupa. „Na
poziomie społeczeństwa wartości kulturowe mogą być
całkowicie zbieżne na przykład z dążeniem do postępu materialnego (…). W innych społeczeństwach, kultura może
ograniczać dążenie do sukcesu materialnego na rzecz celów niematerialnych, związanych z różnymi aspektami życia, wpływając w ten sposób na tempo i kierunek wzrostu
gospodarczego (…)” (Throsby 2010: 66).
Pojęcie kultura okazuje się użyteczne w wyjaśnieniach
rozwoju gospodarczego i jego zróżnicowań, ale niestety
nie ma jednej teorii o stosunkowo szerokim zastosowaniu
wskazującej na związki przyczynowo skutkowe pomiędzy
kulturą a gospodarką (Kochanowicz 2012: 17).

Kultura w perspektywie mikroekonomicznej
i zarządzania przedsiębiorstwem
„Za każdą transakcją gospodarczą skrywają się ludzie
dokonujący wyborów, stosujący się do swoich systemów
wartości, wysoko ceniący jedno, a nisko drugie” (Hampden-Turner, Trompenaars 2012: 13-14). Systemy wartości są
częścią kultury, a postawy i dyspozycje ludzi są korelatami
kultury. Zinternalizowana sfera postaw, dyspozycji, wartościowań czy nawyków jest nieodłącznym aspektem zjawisk kulturalnych (Kłoskowska 2007: 26). Systemy wartości
przyjmujemy jako swoje w procesie socjalizacji. Wpływają
one na nasze postawy i dyspozycje, na to, czego pragniemy,
jak myślimy i działamy. Niekiedy nawet nie mamy świadomości ukrytych wzorów, skryptów działania, które zinternalizowaliśmy, i które włączają się niekiedy automatycznie
pod wpływem bodźców zewnętrznych.
Przedsiębiorcy w swojej codziennej pracy tworzą towary, które muszą odpowiadać wartościom cenionym przez
klientów. Wartości producentów wyrażane w wytwarzanych przez nich towarach muszą spotkać się z wartościami
klientów, aby doszło do transakcji. Towary kształtowane są
przez kultury, kultury narodów, grup społecznych, organizacji. Każda organizacja, przedsiębiorstwo, korporacja ma
swoją kulturę i swoje wartości, które wyraża w produkowanych przez siebie towarach oraz w jakości wykonywanej
pracy (Hampden-Turner, Trompenaars 2012: 14).
Charles Hampden-Turner i Alfons Trompenaars twier-

dzą, że warunkiem sukcesu przedsiębiorstwa są wartości,
z którymi ludzie rozpoczynają pracę (Hampden-Turner,
Trompenaars 2012: 11-12). Autorzy ci przebadali siedem
kultur kapitalizmu (Stany Zjednoczone, Japonia, Niemcy,
Francja, Szwecja, Holandia, Wielka Brytania) i twierdzą, że
każda z nich wnosi odrębny system wartości decydujący
o tworzeniu bogactwa. „Wartości decydują o charakterze
przedsiębiorstwa, które je wyznaje, oraz towarów i usług,
jakie wytwarza. W istocie towary i usługi to symbole przedsiębiorstwa, które ich dostarcza. Są jego racją bytu. Towary
nie mogą być lepsze niż ludzki proces wartościowania, który przyczynia się do ich powstania. (…) Przedsiębiorstwo
jest dostrajaniem i harmonizowaniem nie zawsze zgodnych
wartości, rozwiązywaniem dylematów wywołanych przez
konflikty między nimi” (Hampden-Turner, Trompenaars
2012: 11-12). W opinii Charlsa Hampden-Turner’a i Alfonsa Trompenaars’a to przedsiębiorstwa tworzą dobrobyt,
a podstawą sukcesu gospodarczego przedsiębiorstwa i całych kultur kapitalistycznych jest równowaga w siedmiu
obszarach pozornie przeciwstawnych wartości: uniwersalizm–partykularyzm, analiza–synteza, indywidualizm–kolektywizm, wewnątrzsterowność–zewnątrzsterowność,
sekwencyjność–synchroniczność, osiąganie statusu–przypisywanie statusu, równość-hierarchia (Hampden-Turner,
Trompenaars 2012: 15- 20).
W perspektywie zarządzania przedsiębiorstwem (organizacją) kultura okazuje się bardzo ważna z wielu perspektyw, np. kultura organizacyjna, wielokulturowość. Na
te tematy dostępna jest obszerna literatura i w artykule
niniejszym temat ten zostaje tylko zaznaczony.

Kultura w perspektywie finansów
publicznych i interwencjonizmu
państwowego
Współczesne państwa podejmują działania w sferze
kultury. Zakres interwencji państwa uzależniony jest tu od
wielu czynników o charakterze politycznym, społecznym,
historycznym i ekonomicznym. „W diametralny sposób różni się (…) tradycja amerykańska w odniesieniu do kultury
od tradycji europejskiej. W myśl rozwiązań amerykańskich
kultura pozostaje przede wszystkim sprawą odpowiedzialności prywatnej i przedmiotem działalności dobroczynnej.
(…) Amerykanie uczeni są od dziecka, że to głównie dzięki
ich dobrowolnym wpłatom kultura może się rozwijać. (…)
Interwencjonizm państwa w kulturze to wynalazek europejski” (Ilczuk 2012: 39). W Europie, jak podkreśla Dorota
Ilczuk, w sferze finansowania kultury dominuje finansowanie publiczne nad prywatnym, pochodzącym od sponsorów
i darczyńców. Dodatkowymi znaczącymi źródłami publicz33
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nego finansowania kultury w Europie są loterie państwowe
oraz środki pomocowe z Unii Europejskiej” (Ilczuk 2012:
46-47).
„Pytanie o zakres interwencji państwa w dziedzinie kultury w gospodarce opartej na zasadach rynkowych prowadzi
do rozważań nad przyjętymi przez współczesne państwa europejskie koncepcjami polityki społecznej” (Ilczuk 2012: 39).
W perspektywie globalnej definicji kultury stanowiącej
kontekst dla działalności gospodarczej w ramach polityki
kulturalnej państwo może wspierać działaniami wartości
i postawy, które uważa, że wpłyną na wyniki gospodarcze,
może traktować kulturę jako specjalny środek do osiągnięcia celów, takich jak np. wspieranie rozwoju regionów,
tworzenie miejsc pracy, generowanie dochodów. I okazuje
się, że w dotychczasowym wspieraniu kultury przez Unię
Europejską pierwszeństwo miało właśnie takie traktowanie
kultury (Ilczuk 2012: 48).
Jednak pojęcie „polityka kulturalna państwa” odnosi
się raczej do wąskiej interpretacji kultury i przejawia się
w jego działaniach w obszarach: dziedzictwa kulturowego, sztuki, telewizji publicznej, kinematografii, działalności
wydawniczej, upowszechniania uczestnictwa obywateli
w kulturze. Stopień interwencjonizmu państwa w tych obszarach, jak zauważono już powyżej, zależy od kultury społeczeństwa, od wartości przez nie cenionych – od tego, czy
społeczeństwo nastawione jest na cele indywidualne jednostek, czy cele kolektywne społeczeństwa (Throsby 2010:
123-124). Dorota Ilczuk wyróżnia pięć modeli polityki władz
publicznych realizowanych w Europie w odniesieniu do kultury, które nakładają się na współcześnie występujące typy
kapitalizmu (Ilczuk 2012: 46):
a) model anglosaski, z dominującym rynkiem globalnym;
b) model niemiecki, wskazujący na ewolucję od państwa
opiekuńczego do społeczeństwa informacyjnego;
c) model nordycki, oparty na tradycjach socjokulturowych;
d) model śródziemnomorski, mocno oparty na dziedzictwie kulturalnym;
e) model francuski, gdzie odnajdujemy ostatni w Europie
przykład planowania państwowego.
Model interwencjonizmu państwowego w kulturze
rozpięty jest na skali pomiędzy założeniami państwa neoliberalnego na jednym biegunie oraz założeniami państwa
opiekuńczego na drugim biegunie. We współczesnej Europie coraz częściej jednak poszukuje się złotego środka łączącego najlepsze cechy tych dotychczas przeciwstawnych
sobie opcji, i tworzy się nową jakość dzięki dodaniu świeżego elementu: społeczeństwa obywatelskiego. Niezwykle
popularna, jak pisze Dorota Ilczuk, staje się w ostatnich la34

tach właśnie trzecia droga: proobywatelski model państwa
opiekuńczego (Ilczuk 2012: 41). Obywatele włączają się
w działalność na rzecz kultury i sztuki poprzez pracę w sektorze non profit, w organizacjach pozarządowych (Ilczuk
2012: 164).
System zarządzania środkami publicznymi przeznaczanymi
na kulturę opiera się dziś na trzech zasadach (Ilczuk 2012: 48):
a) decentralizacja – przekazywanie uprawnień państwa
samorządom;
b) subsydiarność – pierwszeństwo mają działania jednostek przed władzą publiczną, niższy szczebel władz
państwowych przed wyższymi, zgodnie z zasadą „tyle
państwa, na ile to konieczne, tyle społeczeństwa, na
ile to możliwe”;
c) zasada przedłużonego ramienia – rząd nie uczestniczy
bezpośrednio w podziale pieniędzy na kulturę, lecz czyni to za pośrednictwem specjalnie w tym celu powołanych niezależnych organizacji.
Współcześnie w Europie zaobserwować można wspólne tendencje dotyczące finansowania kultury:
a) coraz więcej środków publicznych rozdysponowują samorządy terytorialne;
b) do procesu rozdziału środków publicznych włączono
organizacje pozarządowe. Organizacje non profit, jak
pisze Dorota Ilczuk, są dużą szansą dla kultury, ponieważ dają możliwość na prywatną produkcję i dystrybucję dóbr bez imperatywu generowania zysku (Ilczuk
2012: 149);
c) „Większego znaczenia nabrała zasada współfinansowania
przedsięwzięć ze źródeł publicznych i prywatnych (…);
d) finansowanie kultury zaczęto postrzegać jako długoterminową inwestycję o charakterze zarówno społecznym, jak i ekonomicznym (…);
e) publiczne instytucje kultury stają się autonomiczne
i ustabilizowane finansowo” (Ilczuk 2012: 50);
f) rozwijanie przez państwo tzw. finansowania pośredniego kultury. Rządy decydują się na tworzenie systemów rozwiązań o charakterze głównie fiskalnym, które
„bądź mają zachęcać do finansowania kultury ze źródeł
pozabudżetowych, bądź łagodzą ostrość reguł gry rynkowej w odniesieniu do instytucji, organizacji, twórców
i producentów kultury, bądź też stwarzają preferencyjne warunki rozwoju dla twórczości (…)” (Ilczuk 2012:
50). Rząd wprowadza np. przywileje podatkowe dla
artystów, instytucji zajmujących się produkcją i upowszechnianiem dóbr i usług kultury oraz prywatnych
darczyńców. Państwo rezygnując z części dochodów liczy na dodatkowe środki uzyskiwane dzięki aktywności
obywateli i instytucji;
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g) różnicowanie się form bezpośredniego wsparcia dla
twórczości. Bezpośrednie wspieranie twórczości odbywa się na cztery sposoby: wsparcie dla indywidualnych artystów (np. nagrody, dotacje, dofinansowanie
i dodatki do świadczeń), wsparcie dla artystów związane z ich funkcjonowaniem na rynku (np. korzystne
pożyczki dla artystów, specjalne fundusze na zakup
potrzebnych im materiałów), wspieranie upowszechniania kultury (darmowe wstępy do galerii, muzeów, na
wystawy czy wydarzenia kulturalne), system ochrony
prawnej i socjalnej;
h) „Interwencjonizm państwa dotyczy również komercyjnej działalności kulturalnej i występuje (…) w szczególności w kinematografii i rynku książki.” Odbywa
się on w formie różnego typu wsparcia finansowego
oraz w formie pośredniej interwencji typu fiskalnego
i parafiskalnego wobec konkretnych podmiotów indywidualnych lub zbiorowych oraz wobec określonego
typu działalności, lub na realizację określonego typu
projektu (Ilczuk 2012: 50-51);
i) coraz bardziej powszechne staje się też monitorowanie
procesu finansowania kultury ze środków publicznych
i ewaluacja efektów końcowych (Ilczuk 2012: 51).
W perspektywie obecnego kryzysu finansowego w Europie i na świecie zauważyć należy, że nastąpiły już ograniczenia wydatków publicznych na kulturę. Państwa szukają
oszczędności, „a kultura jest tym działem gospodarki, który słabo broni się w sytuacjach ograniczeń finansowych”.
Dorota Ilczuk wskazuje, iż do odnotowywanych wymiarów
finansowej zapaści zaliczyć należy: „zmniejszone budżety
nawet największych narodowych instytucji kultury, zniknięcie z kulturalnej mapy mniej prestiżowych festiwali, kłopoty
narodowych kinematografii i wydawnictw, spadek zatrudnienia w kulturze” (Ilczuk 2012: 52).

Przemysły kultury i sektor kreatywny
w perspektywie ekonomiki kultury
„Ekonomika kultury to młoda dyscyplina ekonomiczna
badająca zjawiska i prawidłowości ekonomiczne występujące w kulturze i jej przemysłach, a także ustalająca instrumenty polityki ekonomicznej efektywne w sferze kultury.”
Pierwsze analizy kosztów i efektów działalności w obszarze kultury pojawiły się na początku lat 80. XX wieku. Dziś
zmieniło się podejście do kultury. „Nie jest ona już wyłącznie traktowana jako oddalona od gospodarki i wymagająca
wsparcia dziedzina” (Ilczuk 2012: 13). W dziedzinie kultury
prowadzi się rachunek kosztów i efektów. Zauważa się społeczne i gospodarcze znaczenie kultury. Zwraca się uwagę na

jej wpływ na rozwój kreatywności i promocję innowacyjności. Pierwotnie przedmiotem zainteresowania ekonomistów
kultury była specyfika dóbr kultury w kontekście ich publicznego wsparcia. Dziś zaś ekonomika kultury obejmuje swoim
zainteresowaniem cały sektor kultury i sektor kreatywny,
do którego zaliczamy kulturę i jej przemysły oraz przemysły
kreatywne, kładąc szczególny nacisk na fakty ekonomiczne
i społeczne znaczenie kultury (Ilczuk 2012: 98).
Pojęcie przemysłów kultury wprowadzone zostało w latach 60. XX wieku przez filozofa kultury Teodora Adorno.
„Uściślając Adorno używał terminu „przemysł kulturowy”,
który miał znaczenie pejoratywne i odnosił się do skomercjalizowanej i masowej oferty kulturalnej. Przemysł kulturowy traktowany jako profanum był przeciwstawiany sacrum,
czyli kulturze wysokiej” (Ilczuk 2012: 93-94).
Dziś obserwujemy przejście od wartościującego ku
neutralnemu pojmowaniu przemysłów kultury. W kontynentalnej tradycji europejskiej nadal jednak rozdziela się
przemysły kultury, czyli masową (przemysłową) produkcję
dóbr i usług kulturalnych, od dziedzin kultury nieprzemysłowej („wysokiej”). Uznaje się jednak współcześnie, że te dwa
obszary wspólnie kształtują życie kulturalne społeczeństw,
i coraz częściej używa się terminu „sektor kreatywny”, obejmującego zarówno przemysłowe, jak i nieprzemysłowe obszary kultury, a także przemysły kreatywne (por. Ilczuk 2012:
117, 147). Przemiany idą w kierunku tradycji anglosaskiej,
gdzie w literaturze dotyczącej kultury, polityki kulturalnej
i ekonomiki kultury od dawna stosuje się terminy takie, jak
„przemysł sztuk widowiskowych” w odniesieniu do teatrów,
oper, sztuki tańca (Ilczuk 2012: 102-103). Raport KEA European Affairs The Economy of Culture in Europe z 2006 r.
proponuje nazwę sektor kultury (kulturalny) i kreatywny
(cultural & creative sector), który składać się ma z sektora
kultury i sektora kreatywnego (The Economy of Culture in
Europe 2006: 2-3).
Sektor kultury tworzy i dystrybuuje dobra kultury, czyli
rzeczy i usługi, które cechują się kreatywnością i znaczeniem
symbolicznym, mają znaczenie w życiu i rozwoju kulturalnym człowieka (Małachowicz 1988: 5), wpływają na jego
rozwój emocjonalny, intelektualny i moralny, na rozumienie
świata i miejsca człowieka w świecie (Tomczak 2003: 227).
Dobra kultury niosą wartości kulturowe niezależnie od ich
wartości ekonomicznej (Ilczuk 2012: 103). Do sektora kultury zalicza się:
a) sektor nieprzemysłowy (non-industrial sectors) (główne dziedziny sztuki) – wytwarzający niereprodukowalne dobra i usługi kultury. Są to przede wszystkim
dziedziny sztuki, takie jak: sztuki wizualne – malarstwo,
rzeźba, rękodzieło, fotografia; sztuki widowiskowe
(performatywne) – opera, orkiestry, teatr, taniec, cyrk,
35
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festiwale; oraz dziedzictwo kulturowe - muzea, miejsca
zabytkowe i archeologiczne, biblioteki i archiwa;
b) sektor przemysłowy (industrial sector) (przemysły kultury) – wytwarzający dobra i usługi kulturalne na skalę
masową, masowo powielający dobra kulturalne, nastawiony na masową konsumpcję (w raporcie UNCTD
Creative Economy z 2008 roku użyto sformułowania,
że sektor ten tworzy, produkuje i komercjalizuje treści,
które są niematerialne i kulturalne w naturze (Creative Economy Report 2008: 11). Są to przede wszystkim:
film i wideo, telewizja i radio, gry wideo, muzyka (rynek
nagrań muzycznych, koncerty), książki i prasa (wydawanie książek, publikowanie magazynów i prasy).
W sektorze kreatywnym kultura jest „kreatywnym”
wkładem w produkcję dóbr, które nie są zaliczane do dóbr
kultury (kulturalnych). Dobra i usługi kreatywne wymagają
wkładu twórczego (kreatywności), ale stanowią wartość
ekonomiczną, realizują cele rynkowe (są nastawione na
popyt) i są funkcjonalne (Creative Economy Report 2008:
13). Sektor ten obejmuje przede wszystkim: design (projektowanie mody, projektowanie grafiki, projektowanie
wnętrz, projektowanie przedmiotów użytkowych), architekturę i reklamę (The Economy of Culture in Europe 2006:
2-3). UNCTAD w raporcie Creative Economy z 2008 r. mówi
o przemysłach kreatywnych (creative industries) i definiuje
je jako cykle tworzenia, produkcji i dystrybucji dóbr i usług,
które używają kreatywności i kapitału intelektualnego jako
najważniejszych czynników. Przemysły te są oparte na wiedzy, koncentrują się na sztuce, ale nie ograniczają do niej,
potencjalnie generują dochody z handlu i prawa własności
intelektualnej. Są one na pograniczu sektorów artystycznego, usługowego i przemysłowego (Creative Economy Report
2008: 13-14).
Ekonomia (ekonomika) kultury analizuje procesy i cykle
tworzenia, produkcji, wprowadzania na rynek, dystrybucji
i sprzedaży towarów i usług w sektorze kultury i kreatywnym. Bada znaczenie ekonomiczne tego sektora dla gospodarek krajów i regionów, jego udział w PKB, wzrost jej
wartości dodanej w porównaniu z ogólnym wzrostem gospodarczym, zdolność generowania nowych miejsc pracy.
Tworzy modele popytu, podaży, rozwoju.
Zgodnie z raportami KEA European Affairs i UNCTAD
sektor kultury i kreatywny (nazywany także łącznie sektorem kreatywnym) jest sektorem rosnącym, i z ogromnym
potencjałem. W krajach zaawansowanych gospodarczo,
jak pisze Dorota Ilczuk, sektor ten uznawany jest za wiodący dla generowania wzrostu gospodarczego, zatrudnienia
i handlu. Zwiększa się także świadomość jego potencjału
ekonomicznego. Opublikowane sprawozdania wykazują,

że sektor ten jest bardzo dynamiczny i odporny na ekonomiczne spadki (Ilczuk 2012: 111-115). Po wybuchu w 2008
roku światowego kryzysu finansowego i gospodarczego,
który spowodował spadek globalnego popytu i skurczenie
się międzynarodowego handlu o 12%, światowy eksport
dóbr i usług kreatywnych wzrastał, wykazując roczny wzrost
o 14% przez sześć kolejnych lat. Wskazuje to na ogromny
potencjał sektora kreatywnego dla krajów rozwijających
się. Ukazywany jest on częstokroć jako drogowskaz pokryzysowego rozwoju gospodarek. Fakt, że w czasie kryzysu
rynek ten się rozwija jest znakiem, że ludzie na świecie chcą
kultury, chcą wydarzeń społecznych, rozrywki i czasu wolnego. Rozwinęliśmy w sobie upodobanie do kultury. Podczas globalnej recesji ludzie wciąż chodzili do kin i muzeów,
słuchali muzyki, oglądali filmy wideo i produkcje telewizyjne, grali w gry wideo. Dobra kulturalne i kreatywne stały się
integralną częścią naszego życia, zakorzeniły się w naszym
życiu i w gospodarce, i dlatego sektor kreatywny może
przyczynić się do zrównoważonej i inkluzywnej odbudowy
gospodarki światowej (Ilczuk 2012: 114-115).

Podsumowanie
Artykuł niniejszy ukazuje, iż kultura jest poddawana procesowi poznania naukowego na gruncie ekonomii.
Ustalenia ekonomistów są ważne w perspektywie rozwoju
gospodarek i społeczeństw. Kultura wpływa na gospodarkę, ale gospodarka wpływa też na kulturę, co obserwujemy
w obecnych czasach globalizacji szczególnie intensywnie.
Zmianom ulegają dziś wartości i kanony kulturowe. Andrzej
Szpociński za Zygmuntem Baumanem pisze, że w dzisiejszych czasach wszelki porządek jest zjawiskiem płynnym
i przejściowym, że zjawiska kulturowe są ważne w perspektywie „krótkiego czasu” i mało podatne na upamiętnienie
(Szpociński 1999: 255). Czynniki ekonomiczne okazują się
bardzo istotne (jeśli nie podstawowe) w polityce kulturalnej
państw (na poziomie krajowym i samorządowym), w funkcjonowaniu instytucji kultury, w życiu i pracy artystów. Sektor kultury i kreatywny stał się ważną i cały czas rosnącą
częścią gospodarek krajowych oraz gospodarki światowej.
Okazuje się, że rozumienie wzajemnych relacji pomiędzy kulturą i gospodarką jest wyzwaniem dzisiejszych
czasów. Współcześnie, jak piszą Supachai Panitchpakdi
i Kemal Dervis (z United Nations Conference on Trade and
Development), istnieje wyraźna potrzeba, aby zrozumieć
złożone interakcje pomiędzy ekonomicznymi, kulturowymi, technologicznymi i społecznymi aspektami kierującymi dynamiką świata ekonomii i sposobem życia ludzi
w XXI wieku. W dzisiejszych czasach kreatywność i wiedza
stają się potężnym środkiem osiągania korzyści rozwojo36
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wych. W tym kontekście sprzężenie pomiędzy kreatywnością, kulturą, ekonomią i technologią ma jednocześnie
potencjał generowania dochodów i miejsc pracy, oraz
promocji społecznej integracji, kulturowej różnorodności
i rozwoju człowieka (Creative Economy Report 2008: s.iii).
Wyrażam nadzieję, że artykuł niniejszy będzie inspiracją dla młodych badaczy i praktyków realizujących polityki
rozwoju dla głębszego rozumienia, dalszego poszukiwania
i pozytywnego wykorzystywania powiązań pomiędzy kulturą i gospodarką.
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Sztuka a media
Arts and media

Poniższy artykuł przedstawia zjawisko synergii jaką obserwujemy w obszarach sztuki i mediów. Ewolucję pracy artysty, która
zaczyna wpisywać się w potrzeby biznesowe, a także zmiany społeczne, które nieustannie podnoszą poziom realizacji multimedialnych, nie tylko w instytucjach artystycznych. Moje rozważania są
próbą analizy tych procesów, które wpływają na ciągłe zbliżanie
się dziedzin, do niedawna sobie obcych.

The following article presents a synergy between art and the
media. The evolution of art has started to become essential to
business also because of social changes which require a continual
rise in the level of multimedia and not only in artistic institutions.
My dissertation is an attempt to the processes which affect the
analyze continual close approach of two fields which until recently were foreign to each other.

Wstęp

związkami w dziedzinie sztuki, które dzięki wykorzystaniu
nowoczesnych narzędzi komunikacji audiowizualnej zrewolucjonizowały zagadnienie sztuki nowoczesnej oraz rynku
sztuki w ogóle. Zwracam również uwagę na kondycję rynku
reklamowego w Polsce oraz na zmiany społeczno-kulturowe, które obserwujemy dzięki rozwojowi obszarów takich
jak sztuka, media, technologia. Wszystkie jednak te wątki
ogniskować będę wokół sztuki, szukając przyczyn i efektów
prezentowanego stanu rzeczy.

Wszelkie badania naukowe i dyskursy tematyczne
zmierzają do coraz głębszego szczegółu wszechrzeczy. Im
szersza analiza zagadnień danej dziedziny, tym głębszy
poziom specjalizacji. Na styku tych ściśle wyspecjalizowanych dziedzin tworzą się jednak „szczeliny”, w których odnajdujemy przestrzeń jeszcze niezagospodarowaną, gdzie
wcześniej obce sobie twory teraz nawiązują nowe relacje
i związki. W końcu rozwoju i postępu nie można mierzyć
tylko rozkwitem znanych już zagadnień, ale również zapełnianiem właśnie tych „pustych” obszarów. W miejscach,
gdzie dochodzi do połączenia różnych dziedzin, rodzą się
ich zupełnie nowe konteksty, a stare pojęcia nabierają nowych znaczeń.
Nowa, możliwa przestrzeń do zagospodarowania pojawiła się między sztuką a biznesem. Nie można oczywiście
założyć, że podobny związek nigdy nie istniał, bo niektórzy
malarze czy rzeźbiarze bardzo dobrze prowadzą swoje interesy, choć najlepsze interesy zrobiono na dziełach sztuki
nieżyjących już artystów.
Te jednak związki, które omówię poniżej, to zupełnie
inny wymiar połączenia sztuki z biznesem będący zaprzeczeniem dotychczasowego stanowiska artystycznego względem kwestii ekonomicznych.
Głównym elementem, który w różny sposób - ale
cały czas - towarzyszy moim rozważaniom jest medium,
rozumiane raz jako narzędzie sztuki, środek komunikacji,
innym razem jako przestrzeń reklamowa, źródło dochodu, a w konsekwencji również jako czynnik codzienności,
element podręczny każdego współczesnego człowieka.
Szczególnej analizie próbuję poddać ewolucję samego medium w sztuce przyglądając się różnym sposobom jego rozumienia i wykorzystania. Zastanawiam się nad istotnymi
38

Nowy porządek
Gwałtowny rozwój nowych mediów, które zmieniły obszar ludzkich doświadczeń, postrzegania przyczynił się do
ogólnych zmian kulturowych. Medialno-wizualny charakter tej kultury, jaki obecnie obserwujemy, umożliwia życie
w różnych światach (Kita 2003). Dlatego też audiowizualna forma przekazu rzutuje obecnie na różne obszary życia
ludzkiego. Nie trzeba już iść do kina, żeby przenieść się do
innej rzeczywistości, jaką proponuje film, gdyż można go
obejrzeć również na dużym ekranie w domu (kino domowe
lub rzutnik multimedialny) korzystając np. z popularnych teraz platform VOD. Nie trzeba iść do sklepu, żeby dowiedzieć
się więcej o danym produkcie, gdyż większość informacji
na ten temat „zalewa” nas na co dzień, chociażby podczas
drogi do pracy (radio, billboardy, nośniki digital signage).
Nabyć dany produkt można również poza tradycyjnymi
punktami sprzedaży, np. korzystając ze sklepów online.
Zwykła rzeczywistość nie jest już atrakcyjna dla społeczeństwa, nie zwraca uwagi, nie intryguje, dlatego nowe
środki przekazu stają się zdecydowanie popularniejszą
płaszczyzną poznania w zmediatyzowanym świecie, pochłoniętym przez wszelkie formy działalności audiowizualnej.
Nowe narzędzia wizualizacji medialnych nie tylko uspraw-
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niają formę przekazu, przekształcają gatunki, ale też budują
nowe relacje między rzeczywistością, a jej audiowizualnymi
przedstawieniami, co w rezultacie kształtuje nowe postawy
odbiorców (Kluszczyński 2002:17).
Wszystkie te zmiany prezentują nową osobowość człowieka uwikłanego w dualizm egzystencjalny, istniejącego
zarówno w świecie realnym i wirtualnym. Choć od zarania
dziejów człowiek zawsze tkwił w rozterce miedzy tym, co
realne a nierealne (np. średniowieczny mistycyzm – opuszczanie powłoki cielesnej i łączenie się z rzeczywistością
duchową), to dopiero teraz możliwość przenoszenia się
w świat wirtualny dzięki współczesnym mediom stała się
tak łatwa i cieszy się taką popularnością. Nowa wirtualna osobowość staje się swoistym lustrem, zastępującym
osobowość realną, gdzie nieśmiertelny awatar może sprostać każdym zadaniom, które w rzeczywistej sferze są dla
człowieka zbyt trudne. W konsekwencji człowieczeństwo
porzuca świat realny, przynajmniej na poziomie komunikacyjnym lub funkcjonalnym, przemieszczając te domeny
w wirtualność (Ostrowicki 2006:47).
Taki styl życia, gdzie coraz częściej załatwiamy wszystko
przez Internet, ma też swoje cienie, a te najchętniej zrzucamy na karb nastręczającego się rynku marketingowego,
który przytłacza nas masą przekazu reklamowego. Narzekamy na ruchome bilbordy odwracające uwagę kierowców
samochodowych na ulicy, podświadomie działające emisje
dźwiękowe nakłaniające do kupna reklamowanych towarów, czy też mimowolnie pojawiające się banery internetowe na większości stron www, których przypadkowe kliknięcie przenosi użytkownika do strony o tematyce, która
go zazwyczaj nie interesuje. Najzabawniejszym terminem
oddającym niezadowolenie z takiego poziomu przekazu
reklamowego jest „raszynizm”, wywodzący się od podwarszawskiej miejscowości Raszyn, gdzie przy drodze przed
wjazdem do stolicy jesteśmy świadkami ogromnego natłoku informacji marketingowych, które przysłaniają architekturę tego miejsca.
Trzeba jednak uświadomić sobie, że taki stan rzeczy
to nie tylko wina środowiska reklamowego, gdyż ono nie
rozwija się samoistnie, ale dojrzewa ciągle do potrzeb konsumenta. Coraz mniej czasu poświęcamy na tradycyjne zakupy, pracujemy znacznie intensywniej, więcej czasu spędzamy w samochodach, mamy szerszy dostęp i potrzebę
regenerowania sił w ośrodkach odnowy, odwozimy dzieci
do szkół, bo niebezpiecznie jest puszczać je same. Ten nowy
styl życia rozwinął się na przestrzeni kilkunastu lat, czyli porównywalnie do tak silnego rozwoju rynku marketingowego
w Polsce.
Faktem jest, że ekspansywność w branży reklamowej
stała się uciążliwa dla społeczeństwa i niewątpliwie szeroko

rozumiana sprzedaż jest tego świadoma. Uwaga odbiorcy
uzbroiła się w gruby filtr, który zatrzymuje większą masę
zbędnych informacji nie dopuszczając jej w ogóle do świadomości. Dzięki tej sytuacji następuje zwrot na tym rynku,
zupełnie odwrotna strategia marketingowa, której celem
przestaje być zalewanie odbiorcy nieznośnie powtarzającą
się informacją, ale zaciekawienie nią. Tylko wyjątkowy przekaz może zwrócić uwagę, a tym samym przebić się przez
gruby filtr antyreklamowy. Nie chodzi już tylko o dostarczenie informacji za wszelką cenę i w dużej ilości, ale również
przekazanie przyjemności estetycznej, takiej od której nie
będziemy odwracać wzroku.
Przesyt na rynku sprzedażowym zapoczątkował proces
zbliżania się dwóch różnych dziedzin, a mianowicie sztuki i biznesu. Nie można jednak powiedzieć, że to kolejny
pomysł „działu marketingu”, ponieważ każdy proces jest
złożony, a na jego wynik składa się wiele pomniejszych
procesów. Należałoby również przyjrzeć się zagadnieniu,
dlaczego sztuka zbliżyła się tak bardzo do obszarów biznesowych, bo przecież dla większości artystów jeszcze kilkanaście lat temu zlecenia reklamowe były zwykłą komercją,
często wykonywaną w sytuacjach kryzysowych. Otóż zasadniczy wpływ na kondycję dzisiejszej sztuki mają dwa szczególne aspekty: globalizacja i zmediatyzownie społeczne,
których zależności się przenikają, co przedstawia rysunek 1.
Rysunek 1. Przenikanie zależności globalizacji i zmediatyzowania
GLOBALIZACJA

sprawy jednostki, kraju są dostępne na
arenie światowej
łatwość komunikacji i dostęp do
prywatności innych

łatwy dostęp do informacji

przenikanie się kultur

ZMEDIATYZOWANIE
SPOŁECZNE

uzależnienie od mediów
(telewizja, internet, radio)
videokonferencje (Skype) kult
galerii foto i video
(Facebook, Nasza Klasa, YouTube)
masowe tworzenie wirtualnego
wizerunku (strony www, dane na
portalach tematycznych)
wzrost popularności fes wali
(szczególnie ﬁlmowych)

Źródło: opracowanie własne.

Dzięki procesowi globalizacji zatarty został dystans
przestrzenny zarówno w ogólnym rozumieniu, jak i postrzegany przez pryzmat sztuki, która to wyzwala się z lokalnych
kontekstów, zorientowana przede wszystkim na zagadnienia dotykające całą ludzkość, bądź też odwołuje się do
problemów spoza kulturowych centrów, umieszczając je
poprzez sztukę w perspektywie globalnej.
Światowe festiwale prezentują obrazy mężczyzn wyskakujących z World Trade Center, zbombardowany Grozny, amerykańską straż przybrzeżną wyłapującą nielegalnych
imigrantów, obóz dla uchodźców w Australii, antyżydowskie
graffiti w Brukseli, statek wypełniony kurdyjskimi uciekinierami, afgańskie kobiety odbierające pomoc humanitarną,
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wietnamskie kobiety w szwalni... obraz nowego porządku
(Dziamski 2004: 36).
Cały ten szereg świadczy o zmianie perspektywy spojrzenia na sztukę, którą jest obraz widziany z punktu współczesnej kultury, polityki, ekonomii etc. Podejmowane tematy, dotykające bezpośrednio każde społeczeństwo sprawiły,
że sztuka porzuciła na zawsze estetyczne sacrum i stała się
publiczna na masową skalę. Działania multimedialne będące społecznym konstruowaniem wizualności stały się
środkiem wspomagającym nasze widzenie.
W zmediatyzowanym społeczeństwie cały czas rośnie zainteresowanie kulturą wizualną, a przekazy nowej sztuki masowo docierają do odbiorcy. Nowa sztuka
przestrzeni społecznej rozważa losy ludzkie, dzięki czemu
zaciera się granica między masowym odbiorcą, a kompetentną i wykształconą publicznością sztuki prezentowanej
w instytucjach artystycznych, bo sztuka jest dla wszystkich
i o wszystkich, pozostając równocześnie w bliskim kontakcie
z codziennością.
Sztuka multimedialna przeniosła do wnętrz instytucji
wystawienniczych charakterystyczną dla sztuki publicznej
zasadę związku dzieła z miejscem. Sztuka elitarna nie waha
się występować poza przestrzenią instytucjonalną, a coraz
częściej doceniane zostają dzieła interaktywne. Taki stan
rzeczy pozbawił nas możliwości i potrzeby różnicowania
odmian sztuki ze względu na miejsce, a przestrzeń realna
i wirtualna, publiczna i galeryjna mieszają się ze sobą. Tym
samym charakter przestrzeni nie jest zasadniczym kryterium oceny dzieła, ale wpisane w nie społeczne zainteresowania oraz podejmowana problematyka (Kluszczyński
2002: 86).
Nowy gatunek sztuki to tematycznie wyspecjalizowane multimedia, gdzie dzieło choć traci tradycyjną formę
przedmiotu, oddziałuje estetycznie. Niematerialne dzieło
multimedialne oddziałuje intensywnie na cały aparat sensoryczny człowieka, kształtując tym samym nową wrażliwość estetyczną. Przewrót w procesach twórczych, nowy
wymiar sztuki nie przewartościowuje jednak całkowicie
wartości estetycznych, ani ich nie odrzuca, a raczej nadaje
nowy sens odwiecznym zjawiskom (Gołaszewska 1999: 29).
Zatem zmediatyzowanie społeczne, przesyt w branży
reklamowej oraz rozwój sztuki nowych mediów to zasadnicze czynniki, które wpływają na zmiany zachodzące w obszarach biznesu. Świadomość tych zmian pozwala budować
nowe formy, których publikacja zaspokaja wszystkie grupy
z tą formą związane.
Artyści dają upust swego twórczego niepokoju i pomysłowości. Odbiorcy akceptują materiały nieinwazyjne, których odbiór związany jest z wrażeniami estetycznymi. Sfera
biznesowa natomiast czerpie korzyści finansowe z kampanii
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reklamowych, które w wyjątkowy sposób prezentują promowany produkt.

Multimedia i mass media
Związek nowych mediów i sztuki można by podzielić
na dwa nurty w zależności od perspektywy postrzegania
rzeczowego medium. W środowisku artystycznym pojęcie
sztuki nowych mediów pojmowane jest w sposób klasyczny, gdzie za medium sztuki uznawane jest malarstwo, rysunek czy też rzeźba. W tak przyjętym rozumieniu, medium
określa materia, z której powstało dzieło, czyli medium możemy nazywać farbę olejną w malarstwie, marmur w rzeźbie czy węgiel w rysunku.
Na podstawie tak klasycznego podejścia można więc
wnioskować, że medium sztuki stanowi dyscyplina twórczości i jej tworzywa. Nowymi mediami w sztuce nazwiemy zatem wszelkie te środki wyrazowe w sztuce, które nie
mieszczą się w grupie środków klasycznych, posiadających
wielowiekową historię. Będą to nowe dyscypliny sztuki XIX,
XX i XXI wieku takie jak fotografia, film, video, a tym samym
ich tworzywa, takie jak klisza, aparat czy komputer (Kluszczyński 2010: 14).
Analizując jednak z innej perspektywy związek nowych
mediów ze sztuką, nazwiemy sztuką medialną taką, której
medialność nie wynika dosłownie z medium jakim artysta
się posługuje, ale z poziomu komunikacji, który we współczesnych przekazach artystycznych znacząco wzrasta (Jankowska 2004: 16). W tej perspektywie rozwinęły się nowe
rodzaje sztuki video: videoperformance czy videoinstalacja, gdzie główną rolę przestaje odgrywać byt o charakterze
przedmiotowym, a najważniejsze stają się procesy komunikacyjne.
Rozkwit sztuki video o nowym komunikacyjnym charakterze, zupełnie zdystansowanym wobec telewizji, przypada na dominację w sztuce tendencji konceptualnych,
które skupiają uwagę na samej idei, a nie na formie. Artyści
konceptualni uznali video za znakomite narzędzie: dokumentujące, utrwalające i rozpowszechniające zarazem. Jako
że, w działaniach performance artysta prezentuje publiczności jednorazowo dany koncept w określonym miejscu
i czasie, video pozwala działania te zarejestrować. Obok
dokumentacji działań performance, kontaktów artysty
z widzem, występują działania performance przed kamerą
wykonywane bez udziału publiczności, prezentowane dopiero na nagraniu.
Nowy rodzaj video, którego głównym celem było nawiązanie komunikacji artysta– odbiorca to sztuka nie tylko
ekranu, ale całej otaczającej go przestrzeni. To nowy, interdyscyplinarny gatunek sztuki, który łączył: projekcje video,
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projekcje świetlne, pokazy slajdów, muzykę, tekst oraz działania na żywo.
W stosunku do potrzeb społeczeństwa poruszanych
w poprzednim rozdziale, sztuka przybiera nową formę
medialną, czerpiąc obficie z bogatej ikonosfery naszego
wieku, znosi dystans pomiędzy dziełem a odbiorcą, odnajduje nową drogę przekazywania informacji i oddziaływania form, nawiązuje specyficzny dialog pomiędzy twórcą
a rzeczywistością, wiąże w dynamiczną relację życie realne
z rzeczywistością multimedialną w poszukiwaniu równowagi między tymi przestrzeniami.
Sztuka nowych mediów jest sztuką intermedialną, na
przestrzeni której ścierają się różne media, nauki czy zjawiska tworząc spójny komunikat. Tak też nowa kultura wizualna łączy filozofię, politykę, ekonomię, estetykę, feminizm,
teorię sztuki, medioznawstwo, fotografię, film, animację…
itd. Sztuka nowych mediów przekroczyła granice, w które
chętnie wpisywała się sztuka tradycyjna. To właśnie dzięki
wyjściu z instytucji, dzięki rozwojowi komunikacji w sztuce,
wzrosła świadomość wpływu sztuki na życie ludzkie wśród
osób spoza kręgów artystycznych. Środowisko biznesowe,
jak i każde inne środowisko nieartystyczne pozostające dotychczas w tak odległej relacji ze sztuką, nie miało szansy
na postrzeganie pewnych aspektów twórczych. Dopiero
otwartość sztuki nowych mediów i jej sukcesywne wnikanie
w przestrzeń społeczną i pozaartystyczną utorowało szlak,
po którym teraz sztuka nowych mediów może wkraczać na
kolejne obszary życia społecznego.
Mówiąc o polskim rynku sztuki nie mam na myśli sprzedaży aukcyjnej samych dzieł, choć jak podaje „art&biznes”
prace polskich artystów znalazły się w ogólnoświatowym
trendzie inwestowania w sztukę współczesną. Odnosząc
się do rynku sztuki mam na myśli ten rodzaj sztuki, która
przenika bezpośrednio do życia codziennego, nieuchronnie
balansując na granicy komercji. Ale czy ta granica faktycznie
ciągle istnieje? Czy sztuka powinna się kończyć w jakimś
punkcie, w którym zaczyna się komercja?
Wiele osób zapewne odpowiedziałoby twierdząco, ale
to dość archaiczne podejście i na pewno można było tak
twierdzić jeszcze kilkanaście lat temu, kiedy oczekiwania
konsumentów były bardzo dalekie od oczekiwań odbiorców
sztuki. Trudno jednak współczesnego konsumenta posądzać o podatność na wyrobione już chwyty marketingowe,
które napędzały sprzedaż jeszcze nie tak dawno, albo też
potencjalnego odbiorcę sztuki postrzegać jako widza instytucjonalnego, który sposób wartościowania sztuki opiera
na zbiorach muzealnych.
Podobny proces miał miejsce na rynkach zachodnich
kilkadziesiąt lat wcześniej, u nas z oczywistych względów
politycznych i wieloletniego marazmu socjalistycznego za-

istniał stosunkowo niedawno. Po przewrocie politycznym
w Polsce rynek konsumentów był niewiarygodnie chłonny,
a stosowanie wyszukanych metod zachęcających do nabycia danego produktu nie było konieczne. Tym samym sztuka była daleka od parania się taką działalnością, a komercja
była przeciwieństwem prawdziwej sztuki.
Te czasy jednak dawno są już za nami, a świadomość
artystyczna społeczeństwa polskiego wzrosła niezwykle wysoko. Konsumenci nasycili pierwszy „głód”, a w chwili obecnej wymagania społeczne w stosunku do otaczających go
bodźców znacznie wzrosły. Znacząco również zmniejszyła
się przepaść do niedawna dzieląca konsumenta od odbiorcy, a sztuka zaczęła istnieć w ramach przeróżnych dyscyplin
i sytuacji, nie tylko w środowisku artystycznym. Ogłoszony
przez awangardę lat dwudziestych koniec sztuki był jedynie omyłkową reakcją na technologiczno – cywilizacyjne
przemiany, które na dobre wprowadziły fotografię i film
w arkana sztuki.
W zmediatyzowanym społeczeństwie zmienił się nie
tylko stosunek do obrazu, ale też zmieniło się ogólne pojęcie sztuki, która obecnie odbierana jest w znacznie szerszym kontekście. Ten właśnie nowy, szeroki kontekst sztuki
daje szansę młodym artystom na podejmowanie działań
intermedialnych, wiążących w spójną materię sztukę i życie
społeczne.
Można by w nieskończoność prowadzić dyskurs na
temat przenikania się sztuki z życiem codziennym, przejawów tego zjawiska, zależności, wpływów, etc. Te wszystkie
sytuacje jednak dzieją się na co dzień i nie ma już co do
tego wątpliwości. Wirtualna i elektroniczna rzeczywistość
na dobre wpisała się w życie każdego człowieka, podobnie
jak sztuka na dobre zaistniała w tej samej rzeczywistości.
Trudno w tym obliczu nazywać komercją materiały, które
tworzymy na rzecz szerokiego odbiorcy.

Synergia
W nowym wymiarze „media” stały się wspólnym narzędziem wykorzystywanym przez środowisko artystyczne
i biznesowe. Dzięki nowym technologiom dwa dość obce
sobie w zakresie współdziałania obszary nawiązały relację, dzięki której obserwować możemy kilka pozytywnych
aspektów w stosunku do współczesnych artystów multimedialnych, szlachetnego prowadzenia kampanii reklamowych, a także poprawy przestrzeni społeczno–kulturowej.
Współdziałanie środowisk artystycznych i biznesowych
zaowocowało pojawieniem się na rynku nowych sposobów
działania marketingowego, które nie tylko można przeliczyć
na dochód, ale również na rozwój przestrzeni działania artystycznego. Przez wiele lat przestrzeń zawodowa artystów
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była bardzo skromna. Po ukończeniu uczelni artystycznej
najczęściej ryzykowano wyjazd za granicę, gdzie rynek sztuki był znacznie lepiej rozwinięty niż w Polsce, a jeśli nie wyjazd to posada nauczycielska lub w najlepszym przypadku
praca w instytucji kulturalnej. Wszystkie te możliwości były
jednak zbyt małe w stosunku do ogromnej liczby absolwentów uczelni artystycznych.
Początkowo niezwykle szybki rozkwit możliwości technicznych spowodował zaistnienie na rynku projektowym
rzeszy wykonawców, którzy nie byli wykwalifikowanymi
projektantami, a jedynie opanowali narzędzia grafiki elektronicznej. Tendencja ta doprowadziła do masowej produkcji nie dość estetycznych materiałów, które zalały przestrzeń publiczną powodując omawiany wcześniej przesyt.
W chwili obecnej przestrzeń ta przechodzi proces rewitalizacji poprzez integralne działanie narzędzi projektowania elektronicznego wraz z działaniami artystycznymi.
Większość przedsiębiorstw docenia rolę osób artystycznie
kreatywnych w zespołach marketingowych, czego owocem
są kampanie łączące wrażliwość i stylistykę danego artysty
ze strategią firmy - kampanie zintegrowane oraz coraz bardziej popularne kampanie alternatywne.

Nie należy jednak postrzegać sztuki jako dziedziny,
która zupełnie przeniosła się do sfery ekonomiczno-biznesowej, bo zarówno klasyczne dziedziny sztuki, jak i nowoczesna sztuka mediów doskonale funkcjonuje i rozwija się
poza tą sferą. Jednak sztuka nowych mediów stała się dziedziną, która przenika do masowego odbiorcy i dzięki temu
doskonale radzi sobie z funkcjonowaniem również w poza
artystycznych kręgach.
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Dobrowolne formy oszczędzania na emeryturę
w świetle konieczności dodatkowego
zabezpieczenia emerytalnego
Voluntary Forms of Saving for Retirement
in View of the Need for Additional Retirement Security

Od 1999 r. system emerytalny w Polsce składa się z trzech filarów, jest więc systemem wielofilarowym. Trzy filary ubezpieczenia emerytalnego zostały utworzone w celu dywersyfikacji źródeł
pochodzenia świadczeń emerytalnych. Przynależność do pierwszego filaru emerytalnego jest obowiązkowa. Jest on zarządzany
przez państwo oraz oparty o zasadę repartycji prostej. Drugi filar
to zarządzane przez prywatne instytucje - Otwarte Fundusze Emerytalne będące obowiązkowym funduszem kapitałowym. Dodatkowo istnieje możliwość oszczędzania w trzecim filarze, który nie
jest obowiązkowy. Jest on zarządzany przez prywatne instytucje,
głównie komercyjne zakłady ubezpieczeń. Coraz częściej pojawiają się opinie, że obecny system emerytalny staje się niewydolny
finansowo i jest zagrożeniem dla wysokości przyszłych emerytur.
Celem pracy jest ukazanie konieczności dodatkowego oszczędzania na emeryturę oraz wskazanie jej przykładowych możliwości.

Wstęp
Coraz częściej można usłyszeć o zagrożeniach dla systemu emerytalnego oraz niskiej wysokości przyszłych świadczeń emerytalnych. Polacy są atakowani wizjami głodowych
emerytur, które nie wystarczą na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych. Na rynku finansowym pojawia
się coraz więcej kuszących rozwiązań pozwalających na
ponadprzeciętne pomnożenie zainwestowanego kapitału,
który ma wypełnić lukę emerytalną. Niestety, polskie społeczeństwo nie podejmuje wystarczających działań, które
rzeczywiście miałyby umocnić kapitał na emeryturę. Celem
artykułu jest ukazanie zagrożeń związanych z przyszłością
systemu emerytalnego w Polsce, a także zaakcentowanie
potrzeby poprawy poziomu świadomości emerytalnej polskiego społeczeństwa oraz konieczności rozwoju aktywności społeczeństwa, podejmowanej w zakresie dodatkowego oszczędzania na emeryturę. W artykule zostały także
zaprezentowane alternatywne możliwości samodzielnego
oszczędzania na emeryturę .

Since 1999 the pension system in Poland have been consisting of three pillars, so it is a multipolar system. Three-pillar pension system has been created to diversify sources of pensions.
Belonging to the first pillar of the pension system is obligatory. It
is managed by the state and based on the Pay-As-You-Go (PAYG)
system. The second pillar, which is managed by private institutions and open pension funds, is also a mandatory capital fund.
Additionally it is possible to save money in the third pillar which
is not mandatory. It is managed by private institutions, mainly
commercial insurance companies. There are more and more
opinions that the current pension system is becoming financially inefficient and that there is a threat to the amount of future
pensions. The aim of this study is to show the need of additional
saving for a retirement and to indicate its exemplary features.

ABSTRACT

STRESZCZENIE

Natalia Lechowicz, Uniwersytet Opolski

Mimo rosnącego zainteresowania problemami systemu emerytalnego wciąż istnieje przeważająca część obywateli niemających pojęcia, co tak naprawdę się dzieje.
Wobec tego powstaje konieczność poprawy świadomości
emerytalnej polskiego społeczeństwa oraz edukacji na
temat możliwych rozwiązań pozwalających bezpiecznie
i efektywnie lokować środki, które w przyszłości umożliwią
podniesienie wysokości emerytur. Ważne jest uświadomienie społeczeństwu konieczności indywidualnej inicjatywy
dodatkowego oszczędzania na emeryturę.

System emerytalny w Polsce
Przed przeprowadzoną w Polsce w 1999 r. reformą
systemu emerytalnego był on oparty jedynie na zasadzie
repartycji prostej. Nowy system emerytalny został oparty
o system wielofilarowy. W Polsce powołane zostały trzy filary ubezpieczenia emerytalnego:
I filar - oparty na tradycyjnej umowie międzypokoleniowej;
II filar - konstrukcja systemu kapitałowego;
III filar - możliwość dobrowolnego oszczędzania na emeryturę.
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W związku z tym składka została podzielona na różne
rodzaje ubezpieczeń. Zabieg taki miał zwiększyć bezpieczeństwo dla przyszłych emerytur. Wysokość emerytury została ściśle powiązana z kwotą wpłaconych składek,
a składki w każdym filarze są gromadzone na indywidualnych kontach (Ratyński 2003: 337).
Przynależność do I filaru jest obowiązkowa. Jest on
oparty na zasadzie repartycji nowego typu oraz zarządzany przez publiczny Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).
Nowy typ systemu repartycyjnego oznacza, że świadczenia
zostaną uzależnione od składek i wieku przejścia na emeryturę (Hadyniak 1999: 28). W I filarze państwo gwarantuje m.in. minimalną emeryturę i rentę. Obywatele będą
również dożywotnio otrzymywać świadczenia emerytalne
w kwocie wynikającej z wielkości uzbieranego kapitału
i wieku przejścia na emeryturę. Państwo gwarantuje również waloryzację świadczeń, która ma zapewniać zachowanie ich realnej wartości (Ratyński 2003: 338). Środki przepływające przez indywidualne konta emerytalne w ZUS
bezpośrednio finansują wydatki rządu na bieżąco wypłacane emerytury (Góra 2005).
Drugi filar jest obowiązkowym filarem kapitałowym
dla osób urodzonych po 31 grudnia 1968 r. i dobrowolnym dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r., a przed
1 stycznia 1969 r. Obejmuje on środki na emerytury wypłacane z Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE). OFE są
prowadzone i zarządzane przez Powszechne Towarzystwa
Emerytalne (PTE), które są prywatnymi spółkami akcyjnymi nastawionymi na zysk (Muszalski 2006). Wnoszone
składki są rejestrowane na indywidualnych kontach emerytalnych zarządzanych przez OFE. Środki te trafiają na
rynki finansowe, a za ich pośrednictwem po części finansują wydatki rządu (część środków przeznaczona na zakup
obligacji skarbowych) oraz inwestycje (część przeznaczona
na zakup instrumentów finansowych sektora prywatnego)
(Góra 2005). Wysokość emerytury wypłacanej z II filaru
zależy od kwoty zgromadzonej na indywidualnym koncie,
której oprocentowanie jest równe stopie zwrotu z inwestycji finansowych OFE, którego dana osoba jest członkiem. Państwo ma pewien udział w II filarze m.in. poprzez
wprowadzenie mechanizmu minimalnej wymaganej „stopy
zwrotu”, którą musi osiągnąć każdy z Funduszy, gwarancje
dożywotniego wypłacania emerytur oraz wprowadzenie
ustawowych limitów inwestycyjnych. Dodatkowo działalność OFE jest kontrolowana przez Komisję Nadzoru Finansowego (UNnFE 2000: 16).
Do III filaru zaliczane są formy dobrowolnych ubezpieczeń wspierane przez Państwo np. Pracownicze Programy
Emerytalne (PPE), Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) czy
Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).
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W nowym systemie emerytalnym składka na ubezpieczenie emerytalne wynosi 19,52% podstawy wymiaru
składki. Po zmianach obowiązujących od 1.05.2011 r. do
ZUS trafia w sumie 17,22% podstawy wymiaru składki, natomiast do OFE jedynie 2,3%. W 2012 r. i kolejnych latach
będą następowały zmiany proporcji przekazywanej składki
w ramach II filaru (KPRM 2011: 9).
W 2012 r. rząd postanowił wprowadzić wiele zmian,
które są szansą na zmniejszenie niewypłacalności finansowej systemu emerytalnego oraz szansą na wyższe świadczenia emerytalne w przyszłości. Główna zmiana dotyczy wieku emerytalnego. Od początku 2013 r. będą obowiązywać
nowe ustalenia co do powszechnego wieku emerytalnego.
Od tej daty powszechny wiek emerytalny będzie stopniowo
wydłużany tak, by ostatecznie osiągnąć w 2020 r. 67 lat dla
mężczyzn i w 2040 r. 65 lat dla kobiet (MPiPSb 2012).

Zagrożenia
Podstawowym zagrożeniem dla systemu emerytalnego w Polsce są niekorzystne prognozy demograficzne. Polskie społeczeństwo starzeje się, rodzi się coraz mniej dzieci,
a średnia długość trwania życia wydłuża się. Lepsze warunki
życia, moda na zdrowy styl życia oraz nowoczesne rozwiązania medycyny pozwalają na dłuższe trwanie życia. Emeryci
najczęściej nie są już schorowanymi staruszkami, ale aktywnymi osobami z werwą i zdolnością do pracy. Okazuje się, że
jest to duże wyzwanie dla obecnego systemu emerytalnego,
który w większości oparty jest na rozwiązaniu repartycyjnym.
Jeśli liczba emerytów przekroczy liczbę osób w wieku produkcyjnym, system emerytalny czeka niewydolność finansowa. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych zarządzany przez
ZUS, do którego wpływają składki emerytalne, nie będzie
miał z czego wypłacać emerytur, ponieważ coraz mniej osób
będzie płaciło składki, a jednocześnie coraz więcej pobierało świadczenia emerytalne (Kłos 2008: 124-126). Według
prognozy ludności na lata 2008-2035 skonstruowanej przez
GUS, w 2035 r. liczba osób w wieku produkcyjnym spadnie
z 27,08 mln w 2007 r. do 23,12 mln osób, natomiast liczba
osób w wieku poprodukcyjnym wzrośnie z 6,27 mln w 2007
r. do 10, 93 mln. Na jednego emeryta będzie przypadało już
tylko 2,2 osób w wieku produkcyjnym, podczas gdy w 2007
r. było to aż 4,32 osoby (GUS 2009). Wyraźnie widać, że zachwiane zostaną dotychczasowe proporcje między liczbą
osób płacących składki a liczbą osób pobierających świadczenia. Należy również dodać, że rosnąca niewydolność finansowa systemu emerytalnego pogarsza równowagę budżetu
państwa, z którego co roku wypłacane są środki finansowe
na pokrycie deficytu w FUS. Oznacza to tyle, że każdy obywatel będzie coraz więcej dopłacał do systemu emerytalnego.
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Reforma systemu emerytalnego z 1999 r. miała częściowo rozwiązać problem zagrożenia wypłaty przyszłych
świadczeń poprzez niekorzystne zmiany demograficzne.
Wprowadzono kapitałową część systemu emerytalnego –
OFE, do których odprowadzana była znaczna część składki
emerytalnej (7,3% podstawy wymiaru składki trafiało do
OFE, a 12,22% do ZUS). Po dynamicznej i ostrej dyskusji
rząd postanowił od 2011 r. znacznie obniżyć część składki
przekazywanej do OFE (z 7,3% do 2,3%, pozostała część trafia na subkonto ubezpieczonego w ZUS). Wysokość składki
przekazywanej do OFE będzie zmieniała się zgodnie z przyjętym haromonogramem, tak by od 2017 r. wyniosła 3,5%.
Kapitałowa część systemu emerytalnego miała dać obywatelom poczucie bezpieczeństwa, gwarancję wyższych
emerytur w przyszłości, zapewnić dywersyfikację źródeł
pochodzenia emerytury, odporność na niekorzystne zmiany demograficzne oraz działania polityczne. Decyzja podjęta w 2011 r. obniżająca wysokość składki wpływającej na
konta ubezpieczonych w OFE zmniejsza odporność systemu
emerytalnego na niekorzystne trendy demograficzne, powracając w zdecydowanej większości do systemu repartycyjnego.
Dużym zagrożeniem dla systemu emerytalnego w Polsce jest również wysoka stopa bezrobocia, która wpływa na
to, że mniej osób płaci składki na ubezpieczenia społeczne.
W świetle wydłużenia wieku emerytalnego, zagrożeniem
wydaje się być również fakt, że w Polsce obserwowana jest
wysoka stopa bezrobocia wśród osób powyżej 50. roku
życia. Innym zagrożeniem jest wysoki stopień emigracji,
zwłaszcza wśród młodych osób.
Problemem jest również to, iż duża część społeczeństwa zatrudniana jest w oparciu o umowy cywilne (umowa
o dzieło, umowa zlecenia). Od umowy o dzieło w ogóle nie
są odprowadzane składki na ubezpieczenie emerytalne.
Wielu pracodawców coraz częściej nadużywa tzw. umów
śmieciowych, nie traktując ich jako jednorazowego zlecenia
czy dzieła, ale jako długoterminową alternatywę zatrudnienia pracownika. Wielu pracowników pracujących według
takich umów, zgodnie z kodeksem pracy powinno być zatrudnionych na umowę o pracę. Coraz częściej można usłyszeć również o przypadkach, w których pracodawcy celowo
zaniżają wynagrodzenie określone w umowach z pracownikami. Pracownik dostaje w rzeczywistości wynagrodzenie wyższe niż to wpisane na umowie, jednak jego część
wypłacana jest nielegalnie. Od nielegalnej części nie jest
odprowadzany podatek dochodowy, ani żadne składki na
ubezpieczanie społeczne. Tworzy się wyraźna szara strefa
niekorzystnie wpływająca zarówno na całą gospodarkę, jak
i na system ubezpieczeń społecznych. W związku z tymi
anomaliami na rynku pracy coraz więcej Polaków zapracu-

je sobie jedynie na emeryturę minimalną, gdyż wysokość
przyszłej emerytury uzależniona jest głównie od wysokości
odprowadzanych składek i stażu pracy, a te w wielu przypadkach są niestabilne i rozmijają się z rzeczywistością
(Fundacja Międzynarodowe Centrum Badań i Analiz 2011).
Można także zauważyć, że coraz więcej młodych osób
studiuje, wobec czego wydłuża się okres edukacji, co jednocześnie zmniejsza okres pracy. Krótszy okres pracy pozwala
na uzbieranie mniejszego kapitału emerytalnego, a dłuższy
okres życia wpływa na to, że musi zostać on podzielony na
większą liczbę lat, co wpływa na obniżenie wysokości wypłacanych emerytur (MPiPSa 2012).

Konieczność dodatkowego
oszczędzania na emeryturę
Wobec zagrożeń związanych z ryzykiem niewypłacalności systemu emerytalnego w przyszłości oraz stosunkowo niskimi stopami zastąpienia, które mogą nie zapewnić
obywatelom odpowiedniego poziomu życia na emeryturze,
należy uświadamiać obywateli o konieczności dodatkowego oszczędzania na emeryturę. Uczestnicy wielu debat na
temat systemu emerytalnego są zgodni co do potrzeby
zwiększania świadomości emerytalnej Polaków (Fundacja
Międzynarodowe Centrum Badań i Analiz 2011).
O niskiej świadomości emerytalnej Polaków może
świadczyć kilka faktów m.in. duży odsetek osób, które
nie podejmują decyzji o wyborze OFE samodzielnie, ale
są losowane przez ZUS, niskie zainteresowanie transferami środków między funduszami emerytalnymi oraz małe
zainteresowanie rozwiązaniami dostępnymi w ramach III
filaru (Olejnik 2009: 81). W losowaniu przeprowadzonym
przez ZUS, które odbyło się w lipcu 2012 r. brało udział aż
178 964 osób.
Niestety, dość istotnym problemem jest brak wiedzy
Polaków o systemie emerytalnym, inwestycjach oraz rynku finansowym. Innym czynnikiem ograniczającym fakt
podejmowania dobrowolnych inwestycji na emeryturę
są niskie zarobki oraz wysokie bezrobocie. Polacy bardzo
często zadłużają się, co również ogranicza ich możliwości
oszczędzania. Warto jednak uświadamiać społeczeństwo,
że systematyczne odkładanie, nawet niewielkich kwot pieniędzy, przyniesie korzystny wpływ na poprawę jakości ich
życia na emeryturze.
Wciąż można zauważyć niskie zainteresowanie Polaków
rozwiązaniami w zakresie dodatkowego oszczędzania na
emeryturę poprzez wykorzystanie III filaru ubezpieczeniowego. Istotną determinantą tak niewielkiego wykorzystania
tych rozwiązań jest ich skomplikowana konstrukcja, która
jest niezrozumiała i zbyt zawiła dla większości obywateli.
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Te rozwiązania nie są także, niestety, odpowiednio promowane wśród społeczeństwa, które nie ma pojęcia o ich zaletach i pewnej przewadze nad indywidualnymi formami
oszczędzania na emeryturę.
Potrzebna jest gruntowna edukacja społeczeństwa bez
propagandowych haseł przekonujących do konieczności
zmian proponowanych przez rząd, która przyczyni się do
bardziej świadomego planowania przyszłości, zarządzania
finansami oraz ich kontrolowania. Przyczyni się to również
do bardziej efektywnego korzystania z dostępnych narzędzi
finansowych (Ostrowska 2012). Dobrym pomysłem byłoby
przeprowadzanie kampanii edukacyjnych organizowanych
przez ZUS, OFE, zakłady ubezpieczeń, Komisję Nadzoru Finansowego, a także Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Ważne są również dyskusje
środowiska akademickiego nad tym problemem.
Warto także organizować debaty społeczne z udziałem
ekspertów, nie tylko ze strony rządowej, oraz utrzymywać
zainteresowanie mediów kwestią emerytur, co na pewno
korzystnie wpłynie na wzrost świadomości emerytalnej
Polaków. Największym błędem popełnionym przez rządzących w ostatnich latach był brak podejmowania działań
edukacyjnych, które poprzedziłyby wprowadzanie zmian
w systemie emerytalnym. Takie działania pozwoliłyby na
zrozumienie konieczności zmian w systemie emerytalnym
oraz brak obawy przed nimi.
Specjaliści podkreślają, że pozytywny wpływ na wzrost
świadomości finansowej Polaków w ostatnich latach, miał
niewątpliwie niedawny kryzys finansowy (Ostrowska 2012).
Warto dodać również nagłośnioną przez media aferę Amber Gold, a także zmiany podjęte w systemie ubezpieczenia
emerytalnego z 2011 (obniżenie składki do OFE, stworzenie
IKZE) i 2012 r. (podwyższenie wieku emerytalnego).
Co prawda z badania przeprowadzonego dla On Board
PR przez Instytut Homo Homini wynika, że 74% Polaków
uważa, iż warto oszczędzać dodatkowe środki na emeryturę. Jednak tylko 41% badanych deklaruje, że faktycznie
odkłada dodatkowe środki na emeryturę. W porównaniu
z wynikami tego badania z lat poprzednich można zauważyć
wzrastającą świadomość emerytalną Polaków, należy jednak zadbać, by ta rosnąca świadomość przekładała się na
realne działania podejmowane przez te osoby. Główną determinantą dodatkowego oszczędzania na emeryturę jest
według Polaków obawa o wysokość przyszłego świadczenia
emerytalnego, kolejno jest to również odpowiednia jakość
życia na emeryturze. Większość badanych odkłada co miesiąc od 100 do 199 zł, ale 17% deklaruje, że robi to nieregularnie. Przed oszczędzaniem na emeryturę powstrzymuje
Polaków głównie brak wolnych środków (57%), zbyt daleka
perspektywa emerytury (13%) czy brak zaufania do rozwią46

zań emerytalnych oferowanych przez instytucje finansowe
(9%). Na zniechęcenie do wykorzystania instrumentów finansowych wpływa głównie brak przejrzystości umów (On
Board PR Ecco Network 2012).
Być może problemem wielu Polaków jest wciąż brak
poczucia odpowiedzialności za własny los, czego przyczyną
może być istotny wpływ socjalizmu na kształtowanie postaw dużej części społeczeństwa. Socjalne państwo dbało
o obywateli, zapewniając wszystkim niezbędne środki do
życia, dla wielu osób takie rozwiązanie było bardzo wygodne. Idea kapitalizmu, odpowiedzialności za własne losy czy
byt jest w Polsce stosunkowo nowa, ma nieco ponad 20 lat.
Niektórzy dopiero teraz uczą się takiej odpowiedzialności.
Należy dążyć do zwiększenia indywidualnej przezorności
społeczeństwa. Postawy oraz oczekiwania Polaków w stosunku do państwa muszą się istotnie zmienić. Nie powinni
oni już bezgranicznie wierzyć w państwowe rozwiązania,
zwłaszcza, że w ostatnich latach można obserwować łamanie przez państwo zasad umowy społecznej w zakresie
rozwiązań emerytalnych.
Ważne jest podjęcie działań edukacyjnych już wśród
młodych osób, które często postrzegają emeryturę jako coś
bardzo odległego. Warto budować w nich przeświadczenie,
że im szybciej zaczną odkładać dodatkowo na emeryturę,
nawet niewielkie kwoty, przez długi okres ich aktywności
zawodowej, ten kapitał może powiększyć się do znaczących
i zadowalających rozmiarów.

Oszczędzanie w ramach
III filaru ubezpieczeniowego
Dobrowolnymi formami ubezpieczenia emerytalnego istniejącymi w ramach III filaru systemu emerytalnego
w Polsce są PPE, IKE oraz IKZE.
Pracownicze programy emerytalne mogą przybierać
różne formy m.in. fundusz emerytalny zarządzany przez
pracownicze towarzystwo emerytalne, umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu
inwestycyjnego czy umowy grupowego ubezpieczenia
na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń w formie
grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym
funduszem kapitałowym (Kłos 2008: 65-67). Najważniejszą korzyścią płynącą z PPE jest brak konieczności odprowadzania 19% podatku od zysków kapitałowych, który jest
pobierany przy inwestowaniu indywidualnym. Pracownik
może odprowadzić do PPE składkę, która nie przekracza 7%
jego pensji. Oprócz składki podstawowej pracownicy mogą
również odprowadzać składkę dodatkową, której limit jest
co roku określany. Dla pracodawców istotny może być fakt,
że wpłaty na PPE stanowią dla nich koszt uzyskania przy-
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chodu. Najwięcej rozwiązań powstaje w ramach umowy
o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do
funduszu inwestycyjnego (na koniec 2011 r. 44%).
Indywidualne konta emerytalne powstają poprzez
zawarcie pisemnej umowy z funduszem inwestycyjnym,
podmiotem prowadzącym działalność maklerską, zakładem
ubezpieczeń lub bankiem. Podobnie jak w przypadku PPE,
oszczędzanie w ramach IKE zwolnione jest z podatku od
zysków kapitałowych. W ramach IKE, co roku określane są
limity wpłat na takie konto, stanowiące trzykrotność średniego miesięcznego wynagrodzenia obliczanego przez GUS.
Większość uczestników IKE korzysta z umowy zawieranej
z zakładami ubezpieczeń (w 2011 r. 70%).
Od 2012 r. ubezpieczeni mogą również korzystać z Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego. Postać,
jaką może przyjąć IKZE, jest podobna do IKE, choć dodatkowo można zawrzeć umowę z funduszem emerytalnym zarządzanym przez PTE. W ramach IKZE istnieją również roczne limity wpłat. Pracownik może odłożyć maksymalnie 4%
swojego wynagrodzenia brutto, przy czym również istnieją
określane limity. Część kwoty wpłacanej do IKZE można
odliczyć od podatku dochodowego od osób fizycznych. Na
koniec pierwszego półrocza 2012 r. w ramach IKZE istniało
ok. 301 tys. kont, co oznacza, że ok. 2,06% ubezpieczonych
skorzystało z takiej formy dobrowolnego ubezpieczenia na
emeryturę (obliczenia własne na podstawie danych ZUS,
KNF). Najwięcej kont powstało poprzez zawarcie umowy
z zakładem ubezpieczeń (na koniec pierwszego półrocza
2012 r. 77%).
Wykres 1. Popularność PPE, IKE
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Z wykresu 1 można odczytać, że większą popularnością wśród ubezpieczonych cieszą się rozwiązania dostępne
w ramach IKE. Od 2007 r. można zaobserwować niewielki spadek kont prowadzonych w ramach IKE. Może to być
związane ze światowym kryzysem finansowym panującym
w kolejnych latach. Ludzie bali się zakładać nowe konta,
mając na uwadze niekorzystne wyniki inwestycyjne osiągane przez podmioty grupowego inwestowania na rynkach

kapitałowych. Od 2006 r. nieprzerwanie rośnie natomiast
liczba uczestników PPE. Pracodawcy coraz częściej zakładają PPE, traktując je często jako narzędzia motywacji swoich
pracowników. Nie można jednoznacznie stwierdzić, czy na
przestrzeni ostatnich lat rosło zainteresowanie rozwiązaniami dostępnymi w ramach III filaru ubezpieczeniowego.
Analizując popularność rozwiązań dostępnych
w ramach III filaru w porównaniu do liczby ubezpieczonych publikowanej co roku przez ZUS, można dojść do
niepokojących wniosków. Na koniec 2011 r. tylko 2,35%
ubezpieczonych korzystało z możliwości uczestnictwa
w PPE, natomiast 5,55% osób z IKE. Jest to dość niepokojące, zważając na fakt, że rośnie ryzyko związane z wypłatą
i wysokością państwowych emerytur. Wciąż niewiele osób
korzysta z możliwości dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego. Trudnością w zrozumieniu funkcjonowania III filaru
jest mnogość rozwiązań dostępnych w ramach niego oraz
różnice w funkcjonowaniu każdego z nich.

Indywidualne oszczędzanie na emeryturę
Oprócz dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnych każdy może indywidualnie oszczędzać na własną emeryturę.
W takich przypadkach ważne jest jednak rozumienie celu
długoterminowego oszczędzania na emeryturę oraz wykorzystanie inwestowanych środków zgodnie z tym celem. Zawsze istnieje bowiem ryzyko, że z powodu braku środków
na konsumpcję dodatkowych dóbr osoba wykorzysta swoje
środki gromadzone na emeryturę na inny cel. Ryzyko takiej
pokusy jest likwidowane w ramach III filaru, bowiem aby
wypłacić środki w nim zgromadzone, trzeba spełnić określone kryteria m.in. odpowiedni wiek. Istotne jest także
systematyczne oszczędzanie. Ważne jest zrozumienie idei
długoterminowego oszczędzania i niezniechęcanie się czasową stratą na zainwestowanych środkach.
Oszczędzając indywidualnie, człowiek obciąża się także
całkowicie ryzykiem nietrafionej formy oszczędzania. Wiele
osób nie posiada podstawowej wiedzy na temat rynku finansowego, sposobów i możliwości inwestycji, w związku
z czym ryzyko niepowodzenia, utraty środków jest wysokie.
Właśnie dlatego przy wyborze sposobu inwestycji ważna
jest dywersyfikacja ulokowanych środków. Podczas wyboru
sposobu oszczędzania kluczowe jest również uwzględnienie wieku osoby je podejmującej. Młodsze osoby, które na
emeryturę przejdą dopiero za kilkadziesiąt lat, mogą podejmować bardziej ryzykowne rozwiązania np. inwestować
swoje środki w większości w akcje. Dla osób, którym do
emerytury zostało niewiele lat, powinny skłonić się bardziej ku rozwiązaniom bezpiecznym np. większość swoich
środków inwestować w obligacje. Oczywiście dla wyboru
47
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formy inwestowania ważna jest również skłonność do ryzyka danej osoby, która także zaważy na wyborze narzędzi
inwestycyjnych. Niestety, takie samodzielne inwestowanie
na emeryturę jest pozbawione zachęt podatkowych.
Z powodu braku wiedzy na temat rynków finansowych
oraz inwestycji ludzie często decydują się na uczestnictwo
w zorganizowanych formach inwestycji m.in. Towarzystwa
Funduszy Inwestycyjnych czy ubezpieczenia na życie z częścią kapitałową. Oczywiście daje to możliwość ograniczenia
ryzyka niepowodzenia, ale wiąże się również z dodatkowymi kosztami finansowymi ponoszonymi przez uczestnika
tych rozwiązań. W ramach TFI dostępne są różne formy
inwestycji w zależności od poziomu akceptowanego ryzyka
i preferencji, m.in. istnieją rozwiązania agresywne, zrównoważone, stabilnego wzrostu, globalne, surowcowe itd.
Można również samodzielnie inwestować swoje środki. Najpopularniejsze jest inwestowanie w akcje i obligacje.
Wymaga to zdecydowanie więcej czasu, wiedzy i uwagi.
Aby nieco ograniczyć ryzyko, inwestujący na emeryturę
powinien lokować swoje środki w bezpieczne obligacje
Skarbu Państwa czy w spółki z indeksu WIG-20 (największe
spółki notowane na GPW). Spółki należące do indeksu WIG20 cechują się większą płynnością notowań, dobrymi perspektywami rozwojowymi, mniejszym ryzykiem związanym
z inwestycją. Z reguły mają one dobrą kondycję finansową
i wypłacają swoim akcjonariuszom dywidendy, co jest ważne w długiej perspektywie inwestycyjnej.

Alternatywne formy
oszczędzania na emeryturę
Nieruchomości
Mimo kryzysu finansowego, którego rzekomą przyczyną były spadające ceny nieruchomości na rynku w USA,
popularność inwestycji w nieruchomości wciąż jest wysoka. Jako zaletę inwestycji w nieruchomości można wskazać
ważną ich cechę – długoterminowość. Jako że, oszczędzanie
na emeryturę jest postrzegane jako cel długoterminowy,
można zauważyć, że jego horyzont czasowy pokrywa się
z horyzontem czasowym inwestycji w nieruchomości. Ważne jest wyróżnienie inwestycji w nieruchomości ze względu
na ich rodzaj: nieruchomości mieszkaniowe, komercyjne
bądź przemysłowe. Należy dodać, że ta forma inwestycji
nie zawsze polega jedynie na poszukiwaniu stopy zwrotu
poprzez sprzedaż nieruchomości po cenie wyższej niż była
zakupiona. Inwestycja w nieruchomości daje również dodatkowe możliwości, m.in. czerpania środków finansowych
z jej wynajmu. Ważną korzyścią z inwestycji w nieruchomości jest ochrona kapitału przed inflacją. Oczywiście moż48

na wymienić również wady takiej inwestycji, m.in. koszty
utrzymania nieruchomości w odpowiednim stanie, duży kapitał potrzebny na dokonanie tej inwestycji, dość skomplikowane procedury zakupu i przeniesienia prawa własności
do nieruchomości, czas potrzebny na znalezienie kolejnych
najemców oraz małą płynność nieruchomości (Kucharska–
Stasiak 1997: 118-120).
Biorąc pod uwagę rynek nieruchomości mieszkaniowych, można zauważyć wysoki popyt na nieruchomości
pod wynajem. Wśród przyczyn tego stanu można wyróżnić,
m.in. trudność uzyskania kredytu hipotecznego, rosnącą
mobilność zawodową Polaków oraz dużą liczbę studentów.
Zyski osiągane dzięki wynajmowi mieszkania są bezpieczne
również w czasie dekoniunktury na rynku. Środki pozyskiwane z wynajmu nieruchomości mogą być podstawą do
tworzenia kapitału na dodatkową emeryturę, gdyż są to
cykliczne wpływy pewnych kwot pieniężnych.
Posiadanie nieruchomości daje również inne korzyści dla celów dodatkowego oszczędzania na emeryturę. W celu poprawy jakości życia na emeryturze, emeryt
może wykorzystać swoje kilkupokojowe mieszkanie do
zamiany na mniejsze. Często posiadanie dużego mieszkania jest dla emeryta wyzwaniem zwiększającym koszty
utrzymania, a także koniecznością dbania o czystość większej powierzchni. Przez większość czasu część powierzchni
mieszkania zostaje niewykorzystana. Wobec tego dobrym
pomysłem jest zamiana mieszkania na mniejsze oraz zainwestowanie osiągniętych z transakcji środków finansowych.
Osiągnięte zyski oraz wykorzystanie kapitału pozwolą na
polepszenie sytuacji materialnej emeryta. Inną możliwością
wykorzystania niepotrzebnej części mieszkania jest jej wynajem. Oczywiście wiąże się to z dużą niechęcią wielu osób,
ponieważ muszą dzielić mieszkanie z obcą osobą. Z drugiej
strony daje to również korzyści, stwarza możliwość rozmowy z drugą osobą czy pomocy w sprzątaniu, robieniu zakupów (Jagielnicki 2012: 141-143).
Dość kontrowersyjną i nową możliwością wykorzystania swojej nieruchomości jest odwrócona hipoteka. Polega
ona na umożliwieniu właścicielom nieruchomości, którzy
przekroczyli określony wiek (przeciętnie 60-65 lat), uzyskiwanie dodatkowych środków w zamian za przekazanie
prawa własności do nieruchomości po ich śmierci. Oznacza
to, że właściciele mają dozgonne prawo do zamieszkiwania w swoim mieszkaniu lub domu, który jest przedmiotem
umowy. Odwrócona hipoteka oferowana jest przez banki
bądź instytucje niebankowe. W przypadku oferty bankowej
odwrócona hipoteka zyskuje miano odwróconego kredytu
hipotecznego. Niestety, w Polsce nie istnieje jeszcze ustawa
regulująca kwestię odwróconej hipoteki, choć prace nad
nią trwają już od kilku lat, wobec tego nie jest ona jeszcze
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oferowana przez banki. W kwestii ustawy niezbędne jest
przygotowanie odpowiednich przepisów zabezpieczających
emerytów. Obecnie rynek odwróconej hipoteki w Polsce
jest obsługiwany przez instytucje niebankowe, co często
rodzi niebezpieczeństwo dla osób korzystających z tych rozwiązań, zwłaszcza w obliczu braku unormowań prawnych.
Podstawową różnicą w odwróconej hipotece oferowanej przez banki w innych krajach, a tej oferowanej przez
instytucje niebankowe jest moment przeniesienia własności do lokalu na instytucję. W przypadku umów zawieranych z bankiem staje się on właścicielem nieruchomości
po śmierci kredytobiorcy, natomiast w drugim przypadku
prawo własności do nieruchomości przechodzi na instytucję w momencie podpisania umowy. Zabezpieczeniem
obu transakcji jest sama nieruchomość (Łyszczak 2009:
181-182). Warto dodać, że w przypadku zawarcia umowy
z bankiem możliwe byłoby spłacenie kredytu przez spadkobierców lub sprzedanie nieruchomości i oddanie bankowi
różnicy wraz z odsetkami. Fundusze oferujące odwróconą
hipotekę często mogą przejąć nieruchomość niewielkimi
kosztami, w przypadku gdy emeryt umrze np. rok czy dwa
po podpisaniu umowy (Piechowiak 2012).
Takie rozwiązanie wydaje się być idealne dla emerytów, którzy w większości posiadają swoje nieruchomości
i potrzebują dodatkowych środków do życia. Jest to alternatywna możliwość na uzyskiwanie dodatkowych środków
na emeryturę. W Polsce wiąże się to jednak z licznymi
protestami, głównie ze strony społeczeństwa. Niestety,
większość potencjalnych spadkobierców liczy na uzyskanie
nieruchomości po śmierci rodziców czy dziadków. Mają
oni wręcz roszczeniowe postawy wobec członków swojej
rodziny. Takie kontrowersje wynikają zapewne ze specyfiki polskiego społeczeństwa. Ludzie są przyzwyczajeni, że
majątek zmarłego pozostaje w rodzinie. Sam emeryt jest
przekonany, że musi pozostawić coś rodzinie po swojej
śmierci. Nie dopuszczają faktu, że starsza osoba mogłaby
poprawić jakość ostatnich lat swojego życia, okazując się
nieco egoistyczna, dbając o własny los. Taki egoizm powinien być jednak traktowany raczej jako coś pozytywnego,
jako rosnąca świadomość ekonomiczna ludzi. Istnieje również wiele obaw starszych ludzi związanych, m.in. z możliwością wyrzucenia z mieszkania czy przejęcia go za bezcen.
Zważając na coraz mniejsze stopy zastąpienia emerytur
oraz zmiany modelu rodziny w Polsce, należy spodziewać
się zwiększenia wykorzystania tej formy pozyskiwania dodatkowych środków na emeryturę w przyszłości.

Inne alternatywne inwestycje
W Polsce rośnie moda na wykorzystanie inwestycji alternatywnych. Wśród podstawowych cech inwestycji alternatywnych można wyróżnić: niewielką płynność (mniejsze
możliwości kupna i sprzedaży), trudny do przewidzenia
okres wzrostu wartości, często dodatkowe koszty przechowywania (konieczność zabezpieczenia przez kradzieżą,
powodzią, pożarem) czy świadomość posiadania wyjątkowych i unikalnych aktywów. Horyzont czasowy inwestycji
alternatywnych bywa często określany mianem długoterminowego, w związku z czym pokrywa się z ideą inwestycji
emerytalnych (Jagielnicki 2012: 155).
Wśród inwestycji alternatywnych można wyróżnić
m.in. surowce. Surowce można podzielić na: metale szlachetne, metale przemysłowe, surowce rolne oraz surowce
energetyczne. Tylko w metale szlachetne można inwestować bezpośrednio, głównie ze względu na łatwość ich przechowywania (łatwiej przechowywać 1 kg złota, niż kilka ton
cukru). Przy inwestycji w surowce ważna jest podstawowa
wiedza ekonomiczna oraz obserwowanie rynku (m.in. ogólnoświatowych wskaźników makroekonomicznych). Przy
inwestycjach w surowce rolne ważne są również długoterminowe prognozy pogody, a przy surowcach energetycznych ryzyko konfliktów zbrojnych w rejonach bogatych w te
surowce. Na przestrzeni lat najpopularniejsze są inwestycje
w złoto (Jagielnicki 2012: 157-158).
Oprócz inwestycji w metale szlachetne można wyróżnić inwestycje w dzieła sztuki, m.in. malarstwo, fotografię,
grafikę, rysunek, rzeźbę czy antyki. Takie inwestycje wymagają jednak specjalistycznej wiedzy i pasji. Inwestycja w te
przedmioty wiąże się z ich pięknem. Warto również zaznaczyć, że możliwość sprzedaży jest tutaj wysoce utrudniona,
popyt na dzieła sztuki jest niewielki, choć powstają liczne
fundusze inwestycyjne lokujące w nich swoje aktywa. Te
inwestycje wiążą się często z dużym ryzykiem niesprzedania dzieła czy kupna falsyfikatu. Ze względu na ryzyko
kradzieży, warto również dodatkowo ubezpieczyć przedmioty inwestycji. Zarówno przy inwestycjach w antyki, jak
i w inne dzieła sztuki ważne jest także utrzymanie dobrego
stanu omawianych przedmiotów. Należy pamiętać, że ich
renowacja często pochłania wiele pieniędzy (Pruchnicka–
Grabias 2008: 197, 211-212).
Wśród inwestycji alternatywnych można wyróżnić także przedmioty kolekcjonerskie. Trudno jednoznacznie wymienić wszystkie możliwe formy tych inwestycji, ponieważ
są one postrzegane dość subiektywnie i wiążą się z emocjami. Można wśród nich wymienić, np. monety, znaczki,
samochody klasyczne, wino, whisky, konie, cygara, kamie49
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nie szlachetne, komiksy, pocztówki, płyty winylowe, porcelanę, zabawki i wiele innych. Inwestowanie w przedmioty
kolekcjonerskie wynika z sentymentu. Wartość przedmiotu
zależy często od jego historii. Takie przedmioty nierzadko
zyskują na wartości w momencie śmierci osoby, która była
związana z danym przedmiotem. Wyższą wartość uzyskują
również kolekcje składające się z wielu elementów tworzących pewną całość. W USA, choć nie tylko, popularne jest
np. inwestowanie w autografy bądź przedmioty związane
z gwiazdami kina czy muzyki. Odbywają się specjalne aukcje, na których można nabyć rekwizyty z popularnych filmów. Inwestycje w przedmioty kolekcjonerskie wymagają
dużej wiedzy i pasji. Ciężko jest również określić moment
„wyjścia” z takiej inwestycji (Jagielnicki 2012: 162).
Inwestycje alternatywne często pozwalają na uzyskanie
ponadprzeciętnych zysków. Ze względu na swoją specyfikę
nie nadają się jednak dla wszystkich. Biorąc też pod uwagę
duże ryzyko związane z inwestycjami w instrumenty alternatywne, nie warto jednak inwestować wszystkich środków
tylko w takie rozwiązanie. Należy odpowiednio zdywersyfikować swój portfel emerytalny.

Zakończenie
Wydłużenie wieku emerytalnego oraz inne poczynione zmiany na pewno korzystnie wpłyną na stan systemu
ubezpieczeń społecznych oraz spodziewanie na wzrost
wysokości świadczeń emerytalnych. Należy jednak pamiętać, że bez budowy efektywnej polityki prorodzinnej, która
wpłynie na zwiększenie przyrostu naturalnego oraz poprawę trendów demograficznych, konieczne będzie dalsze wydłużanie wieku emerytalnego oraz likwidacja przywilejów
emerytalnych. Rządzący powinni zastanowić się nad realną
poprawą polityki prorodzinnej w Polsce. Sprawdzić mogą
się, m.in. zachęty podatkowe dla rodzin z dziećmi, preferencyjne kredyty na mieszkania, możliwość elastycznego
czasu pracy dla młodych rodziców czy udogodnienia socjalne, np. dostęp do żłobków i przedszkoli (Szypuła 2012).
Oprócz budowy efektywnej polityki prorodzinnej być
może należałoby zastanowić się również nad przebudową obecnego kształtu systemu emerytalnego w kierunku
większej dostępności rozwiązań i dobrowolności obywateli
w wyborze swojego zabezpieczenia emerytalnego. Powinno dążyć się do zmniejszenia udziału repartycyjnej części
systemu emerytalnego. Priorytetem powinno być jednak
przygotowanie społeczeństwa na konieczność dodatkowego oszczędzania na własną emeryturę i uświadomienie, że
w obecnym kształcie systemu emerytalnego, świadczenia
emerytalne mogą być niewystarczające do zapewnienia
godnych warunków życia na emeryturze. Ważna jest rów50

nież edukacja ekonomiczna, która będzie pozwalała obywatelom świadomie wybierać rozwiązania w ramach dodatkowych możliwości oszczędzania na emeryturę.
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Praca w historii myśli
ekonomicznej
Work in the History
of Economic Thought

Celem artykułu jest zaprezentowanie zmieniającego się na
przestrzeni wieków podejścia do tematyki pracy ludzkiej. Przedstawiono wybrane myśli i sposoby ujmowania pracy w charakterystycznych okresach historii. Przywołano niektóre interpretacje
działalności człowieka w okresie średniowiecza, reformacji, początkach kapitalizmu i czasach współczesnych.

The aim of this article is to present the evolving through the
ages approach to a subject of a human labour. There have been
presented some ideas and ways of work presentations in specific
periods of history. The paper presents some interpretations of
human activity in the Middle Ages, the Reformation, an early capitalism and modern times.

Wstęp

Okres średniowiecza

Praca, obok kapitału i ziemi, uważana jest powszechnie
za jeden z głównych czynników wytwórczych. Ze względu
na fakt, że jest ona nieodłączną częścią ludzkiego życia od
zarania dziejów, niniejsze opracowanie poświęcone zostało
zagadnieniu pracy ludzkiej w historii myśli ekonomicznej.
Jedna z definicji określa pracę jako wolną, choć naturalnie
konieczną, działalność człowieka, wypływającą z poczucia
obowiązku, która połączona jest zarówno z trudem, jak i radością, ma zaś na celu tworzenie społecznie użytecznych
wartości duchowych i materialnych (Mazurek 1993: 5).
To właśnie dzięki pracy człowiek mógł dystansować się od
świata zwierząt, tworząc cywilizacje jako pewne historyczne
stany zaawansowania kulturowego społeczeństw (Sztumski
2008: 58). Również tematyka organizacji i wydajności pracy
absorbowała uwagę człowieka od najdawniejszych czasów,
jak chociażby za panowania Hammurabiego w Babilonii, czy
podczas budowy Wielkiego Muru Chińskiego (Trzciniecki,
Teczke 1998: 9). Także w Starym Testamencie odnaleźć
można szereg uwag na temat czasu pracy i wynagradzania
pracownika (Szałkowski 2005: 255). Na przestrzeni wieków
stosunki społeczno-gospodarcze kształtowane były jednak
przez rożne wpływy kulturowe, spośród których niemałą
rolę odgrywały wartości i postawy ludzi, często pozostające
pod silnym wpływem religii. Z tej racji prześledzone zostaną też niektóre z doktryn religijnych, mające znaczenie dla
postrzegania pracy oraz sposób, w jaki praca ludzka była
traktowana na przestrzeni wieków, począwszy od średniowiecza, poprzez reformację i narodziny kapitalizmu, aż po
czasy współczesne.

W epoce średniowiecza, która jest mniej lub bardziej
krytycznie oceniania z perspektywy ekonomii i czasu, na
obszarze dominacji religii chrześcijańskiej, bezdyskusyjne
były co najmniej dwa zjawiska. Mocne powiązanie norm
i wartości codziennego życia z wyznawaną wiarą, i co za
tym idzie kolosalnego jej wpływu na ówczesną sferę ekonomiczną, w tym wspomniane pojmowanie pracy. Max Weber twierdził, że wymagania moralne Kościoła katolickiego,
w tamtych czasach wobec wiernych były niewielkie. Wystarczyło jednakże wypełniać tradycyjne obowiązki dobrego
chrześcijanina, czyli: modlić się, uczestniczyć w nabożeństwach, korzystać z sakramentów, a czasem uzupełnić to
spełnieniem jakiegoś dobrego uczynku. Etyka w codziennym życiu, która nakazuje uczciwą i rzetelną pracę, nie odgrywała wielkiej roli, tym bardziej, że z nieetycznego postępowania zawsze można się było wyspowiadać. Chociaż
pojawiała się kwestia ascezy w codziennym życiu, to była
ona zamykana w klasztorach i zarezerwowana dla mnichów.
Wzorcem osobowym dla katolików w średniowieczu była
przysłuchująca się nauczaniu Jezusa Maria, a nie krzątająca
się i troszcząca o Niego Marta (Łk 10: 39-42). Jezus pochwalił właśnie Marię, że obrała dobrą część. To jej postawa stała się też symbolem vita contemplativa przeciwstawianym
pracowitej vita activa (Wojciechowska 2006).
Jednak już św. Augustyn (IV/V w.) wyróżnia trzy postawy człowieka wobec życia: pasywną, aktywną i kontemplacyjną. Człowiek pasywny to inaczej leń, postawa szczególnie
niegodna chrześcijanina. Aktywną postawą jest połączenie
ciężkiej pracy i rozmyślań nad wielkim dziełem stworzenia
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świata. Św. Augustyn opowiadał się za powszechnym obowiązkiem pracy. Na szczególną uwagę zasługuje u niego
praca rolnika, który poprzez bliski kontakt z naturą i obserwację rozwoju roślin może dowieść bezpośredniej obecności Boga. Pracę dzielił na niewolniczą i wolną. Jednakże
w jego rozumowaniu niewolniczą pracą jest ta wykonywana w złej intencji, co w efekcie prowadzi do degradacji
człowieka. Praca natomiast wolna, to wszelka działalność
ludzka służąca tworzeniu nowych wartości, wzbogacających jego osobowość oraz rodzinę i społeczeństwo. Spośród różnych zajęć ówczesnych ludzi, św. Augustyn krytycznie mówił o pracy gladiatorów, aktorów i ludzi żyjących
ze zbójectwa, a pozytywnie o pracy na roli, w rzemiośle,
budownictwie, pasterstwie czy handlu. Najważniejszymi
wyróżnionymi przez niego cnotami były: sprawiedliwość,
roztropność, męstwo i wstrzemięźliwość. Chciwość, która
z pewnością nie pochodzi od Stwórcy, Augustyn uznał za
jedną z zasad i wytworów państwa ziemskiego. Nie uważał,
że dobra ziemskie są czymś złym. Niemniej jednak człowiek
powinien wykorzystać posiadane dobra doczesne, jako narzędzia w ziemskiej wędrówce i nie powinien im ulegać.
Własność, podobnie jak niewola, pochodzi od prawa ziemskiego nie Bożego. Co ciekawe, Augustyn piętnował nie
tylko chciwość ludzi bogatych, ale także nieumiarkowanie
ubogich, gdyż jak twierdził: „chciwością jest chcieć być bogatym, a nie już nim być” (Sylwestrzak 1994: 91-92).
Na ogromne znaczenie pracy wskazywał również w VI
w. Benedykt z Nursji, założyciel zakonu na Monte Cassino
i autor zasady ora et labora. Uważał, że modlitwa i praca
są jak „dwa wiosła poruszające łódź życia we właściwym
kierunku”. Twierdził podobnie jak powstały kilka wieków
później protestantyzm, że lenistwo jest wrogiem duszy.
Dlatego też mnisi powinni w pewnych godzinach zajmować
się pracą, a w innych Bożym czytaniem. Mnisi na wzór niegdysiejszych apostołów, powinni zdobywać środki na swoje
własne utrzymanie oraz wspomaganie innych (Wojciechowska 2006) potrzebujących ludzi.
Idea pracy ulega w myśli św. Tomasza z Akwinu (XIII
w.) rozwinięciu i pogłębieniu. Przekonywał, że praca jest
naturalną potrzebą człowieka, a ponieważ człowiek został
stworzony do życia godnego i szczęśliwego, zatem praca
jest drogą prowadzącą go do tych celów. Pomimo, iż praca niejednokrotnie jest znojna i trudna, to jednak stanowi spełnienie posłannictwa Bożego, i jest kroczeniem do
osiągnięcia wartości wyznaczonych przez Opatrzność. Skoro praca pochodzi od Boga i odpowiada naturalnej potrzebie człowieka, zatem mówić możemy, zdaniem Akwinaty,
o obowiązku pracy. Niezależnie od wykonywanego zawodu,
czy zajmowanego miejsca w hierarchii społecznej, każda
praca powinna być kierowaniem człowieka ku Bogu. Ko52

niecznym warunkiem właściwej organizacji pracy jest jej
społeczny podział, kształtujący się na zasadzie hierarchii,
prowadzącej do osiągnięcia wspaniałej harmonii wysiłku
poszczególnych jednostek w ramach pracy całej zbiorowości, którą jest społeczność. Stąd też rozsądnie zorganizowana praca opiera się na kierownictwie osób mądrych oraz
wytrwałości w spełnianiu obowiązków przez pozostałych.
Najwyższym organizatorem pracy jest państwo, które ma
obowiązek rozumnego i rzeczowego jej organizowania. Państwo powinno być gwarantem powszechności i obowiązku
pracy na zasadzie spokoju i sprawiedliwego wynagradzania.
Idea obowiązku pracy zapewni uwolnienie społeczeństwa
od balastu próżniaków i nierobów określanych, jako ludzi
zdemoralizowanych i w najwyższym stopniu upadłych. Z tej
dojrzałej, jak na owe czasy, ideologii pracy wyprowadza św.
Tomasz teorię słusznej płacy. Sprawiedliwą zapłatę za rzetelną pracę, umożliwia zawarcie umowy o jej świadczenie.
Jeśli jednak ma to być rzeczywista umowa, muszą zawierać
ją ludzie zarówno wolni, jak i równi sobie, przynajmniej pod
względem prawnym. Można się w tym dopatrywać zalążków burżuazyjnej koncepcji organizacji produkcji. Należy
jednak pamiętać, że Akwinata, rozważając różne odmiany sprawiedliwości wyprowadzone z nauki Arystotelesa,
dochodzi do przekonania, iż sprawiedliwa płaca powinna
zapewniać pracownikowi możliwość utrzymania się wraz
z rodziną oraz odłożenie bez dodatkowego wysiłku pewnych oszczędności (Sylwestrzak 1994: 114).
Pomimo przytoczonych powyżej poglądów wybitnych
myślicieli tamtych czasów, którzy podnoszą pracę do rangi
jednej z wartości chrześcijańskich, przyjęło się powszechnie, że praca w kulturze europejskiej przez wiele stuleci
wiązana była z nieszczęściem, bólem, udręką, a nawet
nędzą, cierpieniem i niewolą, a także pogardą ze strony
klas wyższych. Wskazuje na to również etymologia słowa
„praca”: w języku greckim jego odpowiednikiem jest wyraz ponos, który oznacza także cierpienie; w łacinie labor
– pierwotnie labos, określający również cierpienie i bolesny
wysiłek. Podobnie istniejące niegdyś w języku niemieckim
Arebeit (dzisiejsze die Arbeit), oznaczało oprócz pracy także
ból i cierpienie. Francuskie travail i angielskie labour, oznaczają zarówno pracę, jak i bóle porodowe. Również polskie
słowo robota, pochodzi od słowiańskiego rab (rob), określającego niewolnika (Biernacka 2009).

Reformacja
Rodzi się zatem pytanie, jak doszło do wykształcenia
się w XVII wieku miejskiego etosu zawodowego? Max Weber wskazuje, iż podłoże tego zjawiska miało charakter wybitnie religijny. Twierdzi ponadto, że było to niezbędne dla
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procesu powstawania nowoczesnego kapitalizmu. Weber
dostrzega „fakt przejścia od feudalnego homo religiosus do
kapitalistycznego homo oeconomicus” i koncentruje się na
wyjaśnieniu stanu pośredniego między obydwiema epokami – feudalizmem a kapitalizmem. Przyjmuje on założenie,
że musiało istnieć pewnego rodzaju stadium pośrednie,
które w zadziwiający sposób połączyło te dwa, tak różne
sposoby zarówno myślenia, jak i życia. Potępiane w średniowieczu bogactwo, czy nawet sama chęć bogacenia się,
staje się nie tylko czymś dopuszczalnym czy pożądanym,
ale wręcz świadczy o Bożym błogosławieństwie. Nastąpiła
sakralizacja pracy, która dotychczas była dostrzegana, jako
coś gorszego i mniej wartościowego niż modlitwa. Wspomniana sakralizacja pracy, która pozwoliła na stworzenie jej
etosu, co dalej zaowocowało powstaniem nowoczesnego
kapitalizmu, nie pojawiła się wraz z wystąpieniem Reformatorów, lecz była złożonym procesem. M. Weber analizuje
proces narodzin i wstępnej fazy rozwoju zachodnioeuropejskiego kapitalizmu (www.elstudento.org 2013) oraz towarzyszące mu okoliczności.
Reformacja pociągnęła za sobą zmianę nastawienia
do pracy, oraz zmianę w podejściu do pojmowania pojęcia
zawód. Myśl tę zapoczątkował Marcin Luter (1483-1546),
a konsekwentnie kontynuował ją Jan Kalwin (1509-1564).
Luter uznając potrzebę ascezy umiarkowanej, przeniósł
postulat chrześcijańskiej doskonałości poza mury klasztorne, dzięki czemu ideał ten został przeniesiony na wszystkie
stany. Zakonny sposób życia staje się tym samym bezwartościowy, i zaczyna być postrzegany jako egoistyczny brak
miłości, gdyż stanowi ucieczkę przed obowiązkami codziennego życia. W opozycji do takiego stylu życia pojawia się
myśl przedstawiająca ziemską pracę w zawodzie, jako zewnętrzny wyraz miłości bliźniego, a spełnienie w różnych
okolicznościach swoich ziemskich obowiązków, jest jedyną
drogą do podobania się Bogu. Rozwija się tu pojęcie zawodu jako powołania, również zgodnie z etymologią tego
słowa, gdyż angielskie calling i niemieckie beruf, oznaczają
zarówno zawód, jak i powołanie (Weber 2010).
Zwykło się przyjmować, że o ile Reformacja, bez osobistego, duchowego rozwoju Lutra nie byłaby możliwa,
to bez pojawienia się kalwinizmu jego dzieło nie miałoby kontynuacji, a już na pewno nie zaistniałyby warunki
umożliwiające narodziny owego „ducha kapitalizmu”. Bo
właśnie w kręgach wyrosłych z kalwinizmu wytworzyła się
specyficzna relacja między życiem religijnym, a działaniem
doczesnym. Trzeba tutaj zaznaczyć, że nigdy dla żadnego
z przywódców Reformacji „duch kapitalizmu” nie był celem
samym w sobie, lecz zrodził się dopiero jako konsekwencja
motywów czysto religijnych. Kalwinizm jednak, w porównaniu z luteranizmem, odznaczał się większą intensywnością

racjonalizacji życia. Spowodowane to było tym, że w luteranizmie brakowało bodźca do ciągłego sprawdzania stanu
łaski, co było znamienne dla kalwinizmu i jego dogmatu
wyboru do łaski. Kalwinizm stwarzał możliwość stwierdzenia stanu łaski u konkretnego człowieka. Aby zatem osiągnąć indywidualną pewność zbawienia, wskazuje się jako
najlepszy środek niestrudzoną pracę zawodową. Praca,
a tak naprawdę jej owoc, czyli bogactwo, usuwa wszystkie
wątpliwości. Zbawienia wszak nie można kupić pracą, lecz
dzięki niej można pozbyć się strachu o własne zbawienie.
Bóg kalwiński wymagał bowiem od swoich wyznawców nie
pojedynczych dobrych uczynków, lecz świętości całego ułożonego w logiczną całość działania, co nadawało całej religijności zreformowanej tak specyficznie ascetyczne cechy.
Można zatem pokusić się o stwierdzenie, że o ile luteranizm
wyprowadził ascezę z murów klasztornych, o tyle kalwinizm
wprowadził nową wartość – ideę niezbędności sprawdzania stanu łaski poprzez solidną pracę w życiu zawodowym
(www.elstudento.org 2013). Luter zauważył, że praca jest
dla człowieka swoistym błogosławieństwem i przywilejem,
nadaje mu godność, jest prawem naturalnym, wolą Bożą
i odwiecznym Bożym planem. Z racji tego, że została przeznaczona ludziom zanim jeszcze miał miejsce grzech pierworodny (Rdz 2: 15), nie można jej traktować, jako karę
za owe nieposłuszeństwo. Grzech co prawda sprawił, że
praca stała się męcząca, często nieefektywna, pociągająca
za sobą ból i trud (o czym mówił już św. Tomasz), jednakże chrześcijanin nie powinien postrzegać pracy wyłącznie
przez pryzmat upadku i przekleństwa. Powinien dostrzec
w niej odwieczny plan Boga, a także służbę Bogu (Wojciechowska 2006) i innym ludziom.
Również i Ameryka Północna kształtowała i rozwijała się wokół religii protestanckiej oraz towarzyszącej jej
tzw. „świeckiej religii amerykanizmu”, które były źródłem
wspólnych norm i wartości społecznych. Akcentowano wolność i indywidualne możliwości, odnoszące się do aneksji nowych terytoriów, produkcji i kupiectwa. Benjamin
Franklin, jeden z Ojców Założycieli Stanów Zjednoczonych
Ameryki Północnej, uznając pewne czyny za pożyteczne,
a inne za szkodliwe dla człowieka i społeczeństwa, zalecał umiarkowanie, pilność i pracowitość, jako drogę do
indywidualnego powodzenia życiowego oraz rozwoju gospodarczego kraju. Podstawą cywilizacyjną społeczeństwa
amerykańskiego, a zarazem i amerykańskiego etosu pracy,
był nie tylko protestantyzm jako taki, ale również oparte
na nim wspólnotowe podstawy normatywne. Regulowały one zarówno oczekiwane wzorce życia zawodowego,
jak i rodzinnego. Przestrzegane były z wielką surowością,
nie pozostawiając miejsca dla wolności wyborów, która to
wolność dopiero w późniejszym okresie stała się kulturową
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wartością. Za przykład, jak bardzo w sferze życia dominowała praca, niech posłuży regulamin dużego sklepu w Chicago z 1850 roku. Mówi on, że pracownikom (mężczyznom)
przysługiwał tygodniowo jeden wieczór wolny od pracy na
konkury, lub dwa, jeżeli uczęszczają na zebrania kościelne.
Zaś czas wolny, jaki pozostaje im po czternastu godzinach
pracy w sklepie, winni przeznaczyć głównie na czytanie.
Wymóg ciężkiej pracy i powołania, odnosił się zarówno
do biednych, jak i majętnych. Bogactwo nie zwalniało od
niezmordowanej pracy, gdyż traktowane było jako pokusa
do lenistwa i grzesznych uciech. Podobnie i dążenie do bogactwa, jedynie wtedy było naganne, gdy człowiek czynił
to w tym celu, aby będąc już majętnym mógł żyć wesoło
i beztrosko. Uważano, że zdolność robienia pieniędzy, jest
darem boskim i należy go rozwijać, używać dla dobra ludzi,
na ile tylko pozwalają możliwości danego człowieka. Na takich podwalinach kształtował się amerykański etos pracy,
jakże różny od europejskiej kultury feudalnej, gdzie pracę
zarobkową uważano za konieczność, z którą borykały się
niższe klasy społeczne. W Ameryce natomiast, praca to tradycyjnie niepodważalna wartość, a osoby które dzięki niej
osiągnęły wymierny sukces, uważane były za przedstawicieli elity duchowej i ideologicznej narodu. Z biegiem czasu
praca uważana przez protestantyzm za najlepszy sposób
starania się o względy Boga, zaczęła tracić swoje konotacje
religijne. Zaczęła pojawiać się też, zakazana wcześniej, realizacja możliwości konsumpcyjnych, która stała się kluczowym wyznacznikiem pozycji społecznej, sukcesu i statusu
społecznego (Biernacka 2009).

Początki nauki ekonomii
Adam Smith (1723-1790), szkocki myśliciel i filozof,
ojciec współczesnej ekonomii uważał, iż praca każdego narodu stanowi fundusz zaopatrujący go we wszystkie rzeczy
konieczne i przydatne w życiu, jakie ten naród konsumuje,
a które stanowią albo bezpośredni wytwór jego pracy, bądź
też to, co za niego nabywa od innych narodów. Definicja
Smitha podkreśla, że bogactwo społeczeństwa pochodzi
z wykonywanej przez jego członków pracy. Jednak każda
wykonywana przez ludzi praca może zostać źle spożytkowana, co skutkuje niską wydajnością pracy. Pracownicy,
którzy są źle zorganizowani muszą włożyć dużo więcej wysiłku niż ci lepiej zorganizowani, aby mogli wytworzyć te
same dobra. Zajmował się również ustalaniem, jak wynagradzana jest praca, jeden z trzech podstawowych czynników produkcji. Robotnicy konkurując między sobą zgadzają
się pracować za mniejszą płacę, aby znaleźć zatrudnienie.
Pracodawcy natomiast chcąc przyciągnąć robotników oferują im płace wyższe niż pozostali. Płaca rzeczywista jest
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zatem wypadkową tych dwóch sił. Ponadto zauważa, że
właściciele tak manufaktur, jak i warsztatów, często zmawiają się, by nie płacić powyżej pewnej sumy. Podobnie
robotnicy próbują umawiać się, że nie podejmą pracy poniżej pewnej stawki. Za niesprawiedliwe autor Bogactwa
narodów uważa to, że zmowy pracodawców są popierane,
a przynajmniej dozwolone, natomiast próby zrzeszania się
robotników postrzegano w jego czasach za nielegalne. Proponuje, żeby prawo nie zabraniało, ani nie ułatwiało zrzeszać się nikomu. Jako zwolennik wolności gospodarczej
sprzeciwiał się organizacjom cechowym, które ograniczały
wolną konkurencję pracy w osiemnastowiecznej Europie.
Cechy zrzeszały rzemieślników jednego zawodu i miały prawo decydować, kto nadaje się do zawodu, jak długo musi
trwać nauka i ilu uczniów może mistrz cechowy przyjąć na
termin. W tamtych czasach większość rzemiosł w Anglii wymagała siedmioletniej nauki, zanim człowiek mógł zostać
cechowym rzemieślnikiem. Jednocześnie rady cechowe za
pomocą przepisów ograniczały ilość uczniów tak, aby nie
przybywało za dużo robotników. W wyniku tych działań
ceny wyrobów rzemieślniczych trwale utrzymywały się powyżej ceny naturalnej (Szaleniec 2008).

Czasy współczesne
W XX wieku nauczanie Soboru i pontyfikat Jana Pawła
II wiele zmieniły w sposobie patrzenia katolików na świat,
a przez to i na pracę. Dla człowieka celem nie jest już wybawienie się od grzesznego i zepsutego świata, poprzez wiarę
i wytrwanie w pożytecznym życiu. W życiu należy odkryć to
coś Bożego, świętego i dobrego, a ukrytego w świecie zwykłej pracy i codziennych sytuacjach. Ważna jest prawdziwa
miłość do świata i zainteresowanie się nim. Dla chrześcijanina Stwórca nie jest gdzieś ponad światem, lecz powinien odnajdywać Boga w świecie. Wskazuje na potrzebę
zrozumienia, że Bóg wzywa, aby mu służyć w miejscu pracy
i podczas spełniania obowiązków cywilnych, materialnych,
świeckich, życia ludzkiego: w laboratorium, na sali operacyjnej w szpitalu, w koszarach, w auli uniwersyteckiej, w fabryce, w warsztacie, na polu, w domu i w całej ogromnej
różnorodności miejsc pracy (Fernandez Carvajal 2013).
W obecnych czasach panuje zgodność, że w krajach
o tradycji protestanckiej, gdzie etos pracy był najsilniejszy,
zaznacza się proces przechodzenia od etyki osiągnięć do
etyki hedonizmu, skoncentrowanej na przeżyciach dnia dzisiejszego i kulturze czasu wolnego. W krajach wysoko rozwiniętych zauważa się odchodzenie od tych wartości, które
wymagają poświęcenia dla dobra wspólnego, w kierunku
tych, które promują prywatność i interes osobisty. Wzrastają oczekiwania wobec państwa i postawy roszczeniowe,
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a zmniejsza się zaangażowanie w tworzenie wspólnego dobra. Faktem stają się negatywne przemiany w etosie pracy,
o czym świadczą wyniki badań.1 Systematycznie zmniejsza się zadowolenie z pracy w sytuacji, gdy warunki pracy
w miejscu zatrudnienia ulegają rzeczywistemu polepszeniu.
Dotykając kwestii etosu pracy w społeczeństwie polskim należy zwrócić uwagę, że po chwilowej euforii zwycięstwa nad totalitaryzmem i marksistowskim kolektywizmem, do świadomości dotarły wyraźne skutki, jakie ten
system pozostawił w postawach i zachowaniach Polaków.
Brak było odpowiedzialności za jakość pracy i gospodarowanie jej efektami. Ludzie pracujący koncentrowali się
głównie na elementach zarobkowo-materialnych, z pominięciem, czy nawet odrzuceniem, walorów osobowościowych i społecznych pracy. Normy moralne związane
z pracą miały charakter czysto deklaratywny, zazwyczaj
były pozorne. Rzetelnie wykonywana praca nie stanowiła
najważniejszego kryterium awansu, gdyż liczyły się znajomości i odpowiednia postawa polityczna. Realny socjalizm
wbrew deklaracjom ideologicznym mówiącym, że praca będąc prawem i obowiązkiem, staje się najważniejszą sprawą
każdego obywatela, doprowadził w rzeczywistości do obniżenia poczucia powinności w zakresie rzetelnej i sumiennej
pracy zawodowej, a w efekcie do zachwiania podstawowego ładu moralnego w tej dziedzinie. W powojennym okresie następowała dewaluacja norm rzetelności i uczciwości
pracy, czyli obniżanie się etosu pracy. Szerzyło się zjawisko
pracy pozorowanej, przejawiające się w biurokracji i utajnionym bezrobociu. Totalitarny system uczynił z pracy narzędzie panowania nad człowiekiem, w efekcie czego, praca
zamiast stanowić wyzwolenie, stała się zniewoleniem ludzi.
Centralistyczny system zarządzania, niewłaściwe struktury
organizacyjne oraz polityka kadrowo-płacowa powodowały
obniżanie się etosu pracy. Deprecjacja pracy i oderwanie jej
wyników od wynagrodzenia przyczyniły się do wytworzenia
osobowości homo sovieticus. Praca stawała się coraz bardziej iluzją, gdzie za pozorowaną pracę płacono pozornym
pieniądzem (Tischner 2005: 142). Zatrudnienie utożsamiane było z pracą, a wynagrodzenie przyznawane było za zatrudnienie, nie zaś za wykonaną pracę. Obecnie etos pracy
w Polsce jest różnie oceniany. Niektórzy badacze twierdzą,
iż istotnie – praca ma wysoką pozycję w systemie wartości
Jak przytacza „Rzeczpospolita”: Australijscy katolicy lepiej zarabiają od
protestantów słynących z etosu pracy. Mężczyźni w wieku 25-54 lat, którzy są katolikami, zarabiają tam średnio o 6% więcej od protestantów –
wynika z najnowszego raportu naukowców z Southern Cross University
i University of New England. Taka różnica w zarobkach nie pojawia się
między przedstawicielami innych wyznań. To może oznaczać, że protestancka Australia zaczęła bardziej cenić katolików, którzy stanowią 25%
społeczeństwa. „Pracodawcy uznają katolików za osoby bardziej zdyscyplinowane i godne zaufania” – uważa współautor raportu Michael Kortt
(Lorenz W., Czy katolicy ciężej pracują, Rzeczpospolita, 16-11-2011 r.,
http://www.rp.pl/artykul/755062.html?print=tak&p=0 [05.04.2013].

Polaków. Inni natomiast są zdania, że dla obywateli naszego
kraju ważniejsze są społeczne kontakty w pracy, pewność
zatrudnienia czy wysokość zarobków, nie zaś praca sama
w sobie (Mariański 1994).

Podsumowanie
Rozważania na temat teorii i praktyki pracy ludzkiej
towarzyszą jej od samego początku. W poszczególnych
okresach dziejowych zmieniała się nie tylko treść pracy,
ale także jej rozumowanie, interpretowanie i sens, jaki
był jej nadawany. Śledząc te zmiany należy stwierdzić, że
w znacznym stopniu warunkowane były one przez ewoluujące normy i wartości. Te natomiast kształtowane pod
dużym wpływem religii i wierzeń, które również ulegały
przeobrażeniom.
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Wywiad

to: ocena wewnętrzna firmy, identyfikacja pracowników z firmą,
ocena komunikacji, jak pracownicy postrzegają potencjał rozwoju
zawodowego, czy mają świadomość, dokąd zmierza ich firma oraz
jakie mają potrzeby szkoleniowe. Zaniedbanie któregoś z aspek-

Potencjał pracowników potencjałem firmy

tów przyczynia się do spowolnienia rozwoju organizacji. Zaniedbanie wszystkich, przyczyni się do jej upadku. Sytuację możemy

Wywiad z Arkadiuszem Charczukiem

porównać do świetnie prosperującej firmy, w której zaczyna dziać

współautorem Ankiety Budowy Potencjału -

się źle, a kierownictwo nie wie, z jakich konkretnie powodów ma

nowatorskiego narzędzia badawczo-rozwojowego

to miejsce. Szefowie firm z reguły nie przywiązują wagi do czynnika

dla coachów, trenerów biznesu, HR-owców i szkoleniowców.

ludzkiego – aspiracji pracowników, ich potrzeb szkoleniowych, czy
zachęcania ich, by identyfikowali się z organizacją, w której pracują.

Skąd pomysł na tego typu narzędzie?

Nie tylko cierpi na tym ich motywacja (zarówno płacowa i w dużej

Wchodząc w środowisko organizacji, bardzo często stwierdza-

mierze pozapłacowa), ale również efektywność ich pracy. Dopiero

my brak skutecznej komunikacji na linii (1) pracownik-pracownik,

po zapoznaniu się z naszym raportem i wdrożeniu proponowanych

(2) pracownik-zwierzchnik oraz (3) pracownik-organizacja. W pierw-

zmian, jest możliwość implementacji działań naprawczych.

szym przypadku winą jest tzw. błąd percepcji, czyli niezrozumienie
wzajemnych oczekiwań współpracowników. Wśród typowych sytuacji wymienić należy: brak dzielenia się wiedzą czy ignorowanie

Czy mógłby Pan opowiedzieć, z jakimi błędami w działach
organizacji spotyka się Pan najczęściej?

pomysłów bez uprzedniego zapoznania się z nimi. W drugim przy-

Każda organizacja jest inna: ma inną kulturę organizacyjną,

padku jest to nieumiejętność wyrażania wzajemnych potrzeb i ocze-

człon pracowników, kierownictwo. Każda z nich ma osobną poli-

kiwań zwierzchnika względem podwładnych. Bardzo często brakuje

tykę firmy, misję oraz cele do osiągnięcia. Z tego powodu jedna

z ich strony expose szefa, czyli przedstawienia reguł, którymi będzie

organizacja przywiązuje szczególną wagę do aspektu szkoleniowego

się kierował, listy zachowań, których nie będzie akceptował oraz

wśród propozycji rozwoju ujętych w raporcie, inna natomiast wpro-

puli postaw, które szczególnie będzie cenił. Trzeci przypadek tyczy

wadza w pierwszej kolejności zalecenia dotyczące wykorzystania

się sytuacji, w której osoby pracujące w organizacji nie znają ani jej

potencjału firmy, działań marketingowych czy komunikacji. Z reguły

misji, ani określanych w planie rozwoju celów, ani strategii krótko

pracownicy mają zastrzeżenia co do wprowadzania dodatkowych

oraz długoterminowej. Opracowane przez nas narzędzie w sku-

obowiązków, konieczności informowania o efektach prowadzo-

teczny sposób przyczynia się do zrozumienia bieżących problemów

nych działań, czy mało satysfakcjonującego poziomu pensji. Rów-

w organizacji. Potrafimy za jego pomocą zidentyfikować te czynniki,

nież rzadko kiedy czują się docenieni za wykonaną pracę. Należy

które przyczyniają się do spowolniania rozwoju firmy i wyznaczyć

przy tym jednak pamiętać, że samo „poklepanie” kogoś po plecach

działania naprawcze.

i pochwalenie go na forum publicznym może działać na jednego
pracownika, gdy drugi będzie preferował inne formy. Musimy być

Na jakie trudności napotkał Pan w trakcie przeprowadzania
ankiety?

cały czas elastyczni w swoich działaniach i robić to, co działa, a nie
to, co myślimy, że działa.

Nasza ankieta służy rozwojowi, lecz nie jest „magiczną pigułką”
na naprawienie wszystkich dolegliwości. Dopiero w trakcie wprowadzania zaleconych w raporcie zmian zarówno pracownicy jak

W jaki sposób przebiega implementacja działań naprawczych
w organizacjach?

i szefowie firm zaczynają rozumieć, że prawdziwa zmiana przycho-

Zawsze dzieje się to po przedstawieniu wyników naszego ra-

dzi z czasem i tylko wtedy, jeśli oni również będą tego chcieli. Warto

portu, który jest dostosowany indywidualnie do każdej organizacji

wtedy ponownie zastosować ankietę ABP, by naocznie przekonać

korzystającej z naszych usług. Pytamy, które z działań naprawczych

się, czy wprowadzone zmiany przyniosły oczekiwany skutek, czy

mają dla nich największą wagę, po czym następuje przedstawienie

należy wprowadzić działania korygujące. Zalecamy przeprowadza-

przez nasz zespół rozwiązań. Należy przy tym jednak zaznaczyć, że

nie ankiety przynajmniej raz na pół roku, by na bieżąco śledzić po-

w każdej organizacji najważniejsi są ludzie i od nich głównie zależy,

stępujące zmiany w organizacji i w razie konieczności wprowadzić

jak długo zajmie wprowadzenie potrzebnych zmian przyczyniają-

działania naprawcze oraz rozwojowe.

cych się do rozwoju, czy implementacja działań naprawczych. Zarówno szefowie firm jak i pracownicy muszą zrozumieć, że nasza

Na jakich aspektach organizacji skupia się Pan najbardziej
w swojej analizie?
Nie ma mniej lub bardziej ważnych aspektów organizacji. Każdy z nich w równym stopniu przyczynia się do sukcesu firmy. Są
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ankieta, raport i wnioski służą rozwojowi firmy, lecz faktyczne zmiany następują w procesie wdrażania zaleceń oraz uświadamiania
i akceptowania ról, jakie pełnią oni w organizacji.
Dziękujemy za rozmowę.

