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Europejski Kodeks Dobrej Administracji
a polska procedura i praktyka administracyjna

ABSTRAKT
Europejski Kodeks Dobrej Administracji (EKDA) stanowi uszczegó³owienie prawa do dobrej administracji ustanowionego w art. 41 Karty Praw Podstawowych Unii
Europejskiej. EKDA przyjêty jako standard dobrej praktyki administracyjnej w organach i instytucjach Unii Europejskiej, chocia¿ ma charakter miêkkiego prawa, sta³
siê kolejnym w Europie dokumentem, który powinien przyczyniæ siê do podniesienia
poziomu pracy urzêdników i wzmocnienia ochrony prawa do dobrej administracji.
Nale¿y podkreliæ, ¿e dzia³ania urzêdnika administracji, zarówno polskiej, jak
i Unii Europejskiej, nie podlegaj¹ jedynie ocenie z punktu widzenia sprawdzenia zgodnoci ich dzia³ania z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa, gdy¿ taka ocena by³aby
niepe³na. Dla realizacji prawa jednostki do dobrej administracji szczególnie wa¿ne jest
¿yczliwe i uprzejme odnoszenia siê do osób, gotowoæ wiadczenia pomocy, wskazywania zainteresowanym w³aciwych organów i funkcjonariuszy, rozs¹dne i szybkie
postêpowanie niezale¿nie od ród³a nakazanych czy postulowanych zachowañ. Dlatego w d¹¿eniu do dobrej administracji istotne znaczenie przypisuje siê uzupe³niaj¹cym regulacje pozytywne, zalecanym obiektywnym kryteriom, wskazanym ogólnie
w EKDA. Nie ma wiêc przeszkód, aby subsydiarnie stosowaæ wspólnotowy standard równie¿ w Polsce.

Wprowadzenie
Pojêcie dobrej administracji jest wieloznaczne i mo¿na je rozpatrywaæ na ró¿nych p³aszczyznach. W literaturze przedmiotu dominuje pogl¹d, ¿e w formu³owaniu prawa do dobrej
administracji pierwszorzêdne znaczenie ma aspekt materialnoprawny, natomiast dalszym aspektom  proceduralnemu, strukturalno-organizacyjnemu oraz personalnemu  przypisuje siê
charakter s³u¿ebny [12]. Pomijaj¹c szerokie dyskusje na ten temat, mo¿na przyj¹æ ogólne
stwierdzenie, ¿e dobra administracja jest determinowana prawem, zostaje ujêta i ustabilizowana w obowi¹zuj¹cych przepisach prawa. Regulacje normatywne obejmuj¹ strukturê organizacyjn¹ administracji publicznej, podstawê prawn¹ dzia³ania jej organów oraz okrelaj¹ ich
zadania, w³aciwoæ, kompetencje, a tak¿e stosowan¹ procedurê administracyjn¹ [4]. Od dobrej administracji obywatel ma prawo oczekiwaæ, aby przyznane mu uprawnienia, a tym bardziej nak³adane na niego obowi¹zki, dokonywane by³y w sposób przewidziany prawem [5].
Dobra legislacja ma wiêc zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania dobrej administracji. Nale¿y
jednak zauwa¿yæ, ¿e prawo pozytywne, nazywane twardym prawem (hard law), nie zawsze
jest w stanie zapewniæ odpowiedni¹ precyzyjnoæ formu³owanym normom, dlatego w kszta³towaniu treci prawa do dobrej administracji rolê uzupe³niaj¹c¹ przypisuje siê tzw. miêkkie-
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mu prawu (soft law), które przyjmuje formê zaleceñ, postulatów czy kodeksów etycznych [8].
Zdaniem T. Rabskiej problematyka dobrej administracji jest tak stara jak sama administracja, natomiast Z. Niewiadomski rozwija tê myl, podkrelaj¹c, ¿e istnieje ci¹gle niezaspokojona têsknota do dobrej administracji wyra¿ana poprzez poszczególne ekipy rz¹dz¹ce,
administracjê publiczn¹ czy samych obywateli [10]. Wspó³czenie ta têsknota wykracza
poza ramy prawa krajowego.

Prawo do dobrej administracji w Unii Europejskiej
W europejskim krêgu kulturowym d¹¿enie do dobrej administracji znajduje wyraz w aktach prawnych wewn¹trzpañstwowych, a tak¿e w dokumentach rangi miêdzynarodowej (np.
Traktacie ustanawiaj¹cym Wspólnotê Europejsk¹, Traktacie o Unii Europejskiej, Europejskiej
Karcie Samorz¹du Terytorialnego, Europejskiej Konwencji o Prawach Cz³owieka, Karcie Praw
Podstawowych Unii Europejskiej) [12].
W ocenie T. Jasudowicza od pocz¹tku swojej dzia³alnoci Wspólnoty Europejskie zderza³y siê z problemami administracji w dwojakim poniek¹d wymiarze [ ] na niedostatki w zapewnieniu spójnoci administracji krajowej nak³ada³y siê niedostatki w³asnej administracji
wspólnotowej. Z czasem za porednictwem stanowienia prawa wspólnotowego oraz orzecznictwa Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoci ukszta³towano zrêby czego, co mo¿e byæ
nazwane europejskimi standardami administracyjnymi [6]. Dzia³ania podejmowane w ramach
Unii Europejskiej wyra¿aj¹ d¹¿enie do tworzenia dobrej administracji i jednoczenie zmierzaj¹
do ochrony jednostki przed z³¹ administracj¹. Na podkrelenie zas³uguje fakt, ¿e prawo do
dobrej administracji rozwa¿ane w p³aszczynie prawa podmiotowego po raz pierwszy zosta³o
okrelone w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej (KPP UE) przyjêtej w 2000 roku
w Nicei [6].
Prawo do dobrej administracji ustanowione w artykule 41 KPP UE podkrela szczególnie
prawo do tego, aby sprawy jednostki rozpatrywane by³y przez organy i instytucje Unii
Europejskiej bezstronnie, rzetelnie i w rozs¹dnym terminie. Dzia³ania administracji powinny
byæ jasne, zrozumia³e i przejrzyste. W tym celu ka¿dej osobie zapewnia siê prawo wgl¹du do
dokumentów jej dotycz¹cych i prawo wyra¿enia opinii w sprawie przed wydaniem rozstrzygniêcia, natomiast na administracjê na³o¿ono obowi¹zek uzasadniania podjêtych decyzji.
Ponadto w celu u³atwienia komunikacji z urzêdnikami ka¿da osoba mo¿e kierowaæ pisma do
instytucji Unii w jednym z jêzyków Traktatów i uzyskaæ odpowied w tym samym jêzyku.
Art. 41 ust. 3 KPP UE przewiduje tak¿e prawo dochodzenia odszkodowania za jak¹kolwiek
szkodê spowodowan¹ dzia³aniami urzêdnika unijnego. Rok póniej uregulowane w KPP UE
prawo do dobrej administracji zosta³o rozwiniête i dookrelone w uchwalonym przez Parlament Europejski (6 wrzenia 2001 r.) dokumencie pod nazw¹ Kodeks Dobrej Administracji [11].

Charakter i rola Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji
Europejski Kodeks Dobrej Administracji (EKDA) uwzglêdnia zasady obowi¹zuj¹ce w prawie Wspólnoty Europejskiej, w orzecznictwie jej s¹dów oraz systemach prawnych krajów
cz³onkowskich [12]. W ocenie Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich Kodeks ten nie
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stworzy³ ¿adnych nowych zasad prawa administracyjnego, lecz zebra³ jedynie w jednym
akcie zasady uznawane za obowi¹zuj¹ce w celu zwrócenia na nie uwagi zarówno osób bêd¹cych petentami, jak i urzêdników wiadcz¹cych us³ugi administracyjne [12]. Prawo do dobrej
administracji przys³uguje ka¿dej jednostce i odnosi siê do spraw za³atwianych przez organy
i instytucje Unii Europejskiej *. Warto podkreliæ, ¿e EKDA nie stanowi aktu prawnie wi¹¿¹cego, ma jedynie charakter zaleceñ. Mimo to w doktrynie prawa przewa¿a pogl¹d, ¿e ukszta³towany zosta³ europejski standard prawa do dobrej administracji, co mo¿e wp³yn¹æ na
usprawnienie dzia³alnoci administracji publicznej w krajach UE, zw³aszcza w tych, gdzie nie
ma skodyfikowanej procedury administracyjnej [12].
W³¹czenie postanowieñ KPP UE do projektu Traktatu konstytucyjnego Unii Europejskiej
stwarza³o perspektywê rych³ego ewoluowania prawa obywatela do dobrej administracji w kierunku normatywnym. Obecnie perspektywa ta znacznie siê oddali³a z powodu zatrzymania
procesu ratyfikacyjnego i od³o¿enia na bli¿ej nieokrelony czas przyjêcia wspólnej konstytucji europejskiej. W zaistnia³ej sytuacji nale¿y rozwa¿yæ, czy poruszana problematyka mo¿e
mieæ jakiekolwiek znaczenie dla polskiej praktyki i procedury administracyjnej, je¿eli w Polsce
od dawna obowi¹zuje normatywnie uregulowane postêpowanie administracyjne oraz s¹dowa kontrola administracji publicznej, a tak¿e istnieje bogaty dorobek doktryny oraz pimiennictwa prawniczego [13].
Zdaniem J. Bocia EKDA nie zawiera przepisów, które by³yby nieznane w dotychczasowych regulacjach europejskich i w wewnêtrznych porz¹dkach prawnych pañstw pozostaj¹cych w krêgu kultury europejskiej. Dla polskich urzêdników prawo do dobrej administracji
okrelone w art. 41 KPPUE i w EKDA mo¿e nabraæ znaczenia jedynie wówczas, gdy oba
dokumenty stan¹ siê prawem obowi¹zuj¹cym, i to prawem wy¿szym w hierarchii róde³ prawa
od regulacji ustaw wewnêtrznych [3].
Wed³ug J. wi¹tkiewicza zalecenia przyjête w EKDA mog¹ stanowiæ cenn¹ wskazówkê
w postêpowym interpretowaniu obowi¹zuj¹cego prawa materialnego oraz procesowego,
zw³aszcza ¿e wskazania kodeksu wspó³brzmi¹ w wielu miejscach z przepisami polskich postêpowañ administracyjnych oraz orzecznictwem s¹dowym. Autor podkrela jednoczenie, ¿e
Polska jest krajem cz³onkowskim Unii Europejskiej i zobowi¹za³a siê do stosowania standardów pañstwa praworz¹dnego, dlatego nie mo¿na abstrahowaæ od tego faktu [13].
Natomiast A. Zoll wyra¿a nadziejê, ¿e kierowanie siê zaleceniami zawartymi w EKDA
pozwoli na lepsz¹ ochronê i realizacjê prawa do dobrej administracji poprzez podniesienie
poziomu pracy urzêdników, szczególnie w kontaktach z obywatelami i ich sprawami. Ponadto
zauwa¿a, ¿e zastosowanie standardów zawartych w EKDA pozwoli na przystosowanie codziennych kontaktów obywatela z urzêdem do wymogów stawianych w Unii Europejskiej,
a na tym polu mamy nieco do zrobienia [13].
M. Ma³ecki i K. Tomaszewski podkrelaj¹, ¿e urzêdnicy winni kierowaæ siê w swoich
dzia³aniach nie tylko normami prawa pozytywnego, lecz stosowaæ zasady etyki i etosu zawodowego. W tym ujêciu EKDA stanowi istotny czynnik prawa jednostki do dobrej administracji poniewa¿ kreuje pozytywny wizerunek funkcjonariusza publicznego, miêdzy innymi po to,
aby zyska³ on akceptacjê w ocenie opinii publicznej [9].

* Pojecie jednostka obejmuje osoby fizyczne i prawne niezale¿nie od tego, czy maj¹ one miejsce
zamieszkania lub zarejestrowan¹ siedzibê na terytorium jednego z pañstw cz³onkowskich, czy te¿ nie
(art. 2 ust. 3 EKDA).
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Katalog zasad dobrej administracji
Powy¿ej zaprezentowane pogl¹dy wskazuj¹, ¿e warto dokonaæ chocia¿by skrótowego
przegl¹du treci EKDA, mimo ¿e, jak wczeniej zauwa¿ono, nie stanowi on ius cogens w polskim porz¹dku prawnym. Przepisy EKDA odnosz¹ siê do dzia³añ funkcjonariuszy, organów
i instytucji Unii Europejskiej w stosunkach z podmiotami zewnêtrznymi, nie maj¹ one natomiast wp³ywu na relacje zachodz¹ce w obszarze tzw. interny administracji. EKDA zbudowany
jest z 27 artyku³ów. Regulacje kodeksowe wyra¿aj¹ podstawowe cele i zasady wyznaczaj¹ce
kierunki dzia³añ administracji, a tak¿e zalecenia techniczno-procesowe. Wed³ug klasyfikacji
przyjêtej przez M. Ma³eckiego i K. Tomaszewskiego do podstawowych zasad dobrej administracji nale¿¹: praworz¹dnoæ, niedyskryminacja i równe traktowanie, proporcjonalnoæ, niezawodnoæ i stabilnoæ, profesjonalizm i zawodowa uczciwoæ [9]. Kieruj¹c siê natomiast
systematyk¹ EKDA, mo¿na wyró¿niæ poni¿ej omówione zasady:
1. Zasada praworz¹dnoci (art. 4)  nakazuje organom i funkcjonariuszom dzia³anie zgodne z obowi¹zuj¹cym materialnym i procesowym prawem Wspólnot oraz rozstrzyganie spraw
indywidualnych w oparciu o odpowiedni¹ podstawê prawn¹.
2. Zasada niedyskryminacji i równego traktowania (art. 5)  zobowi¹zuje urzêdników do
powstrzymania siê od nieusprawiedliwionego nierównego traktowania osób ze wzglêdu na
narodowoæ, p³eæ, rasê, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub spo³eczne, cechy genetyczne,
jêzyk, religiê lub wyznanie, pogl¹dy polityczne lub inne, przynale¿noæ do mniejszoci narodowej, posiadan¹ w³asnoæ, urodzenie, inwalidztwo, wiek i preferencje seksualne; wszelkie
nierówne traktowanie musi byæ obiektywnie uzasadnione.
3. Zasada wspó³miernoci (art. 6)  wymaga od urzêdnika podejmowania dzia³añ wspó³miernych do osi¹gniêcia obranego celu bez zbêdnego ograniczania praw lub nak³adania
nadmiernych obowi¹zków na obywateli, maj¹c przy tym na uwadze stosowne wywa¿enie
interesu indywidualnego i interesu publicznego.
4. Zakaz nadu¿ywania w³adzy publicznej w innym celu ni¿ zosta³a powierzona (art. 7) 
wskazuje, aby cel podjêtych dzia³añ wynika³ z okrelonej podstawy prawnej lub interesu
publicznego, w przeciwnym wypadku postêpowanie urzêdnika kwalifikuje siê jako nadu¿ycie
uprawnieñ i mo¿e skutkowaæ poci¹gniêciem go do odpowiedzialnoci. Realizacja tej zasady
nawi¹zuje do wczeniej wskazanych zasad praworz¹dnoci i wspó³miernoci.
5. Zasada bezstronnoci i niezale¿noci (art. 8)  nakazuje urzêdnikom powstrzymanie siê
od wszelkich form faworyzowania i arbitralnych dzia³añ, a tak¿e nieuwzglêdniania przy rozstrzyganiu spraw w³asnego interesu osobistego, rodzinnego, narodowego, interesu politycznego. Zasada zawiera postulat, aby urzêdnik podlega³ wy³¹czeniu od za³atwiania spraw,
w których on sam lub bliski cz³onek jego rodziny mia³by interes maj¹tkowy.
6. Zasada obiektywnoci (art. 9)  wymaga, aby urzêdnik przy rozstrzyganiu sprawy nie
sugerowa³ siê okolicznociami z t¹ spraw¹ niezwi¹zanymi, a jedynie uwzglêdnia³ istotne okolicznoci i fakty oraz nale¿ycie ocenia³ ich znaczenie.
7. Zasada stabilnoci i doradztwa oraz uwzglêdniania s³usznego interesu jednostki
(art. 10)  nakazuje urzêdnikom konsekwentne przestrzeganie regu³ dotychczas ukszta³towanej praktyki administracyjnej, a wszelkie uzasadnione odstêpstwa od tej praktyki musz¹ zostaæ uzasadnione pisemnie, ponadto w razie potrzeby urzêdnik udziela jednostce porad co
do sposobu postêpowania przy za³atwieniu sprawy.
8. Zasada uczciwoci i rozs¹dnego dzia³ania (art. 11)  kodeks nie rozwija treci tej zasa-
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dy, ale przyjmuje siê, ¿e w wyniku przestrzegania wszystkich pozosta³ych zaleceñ dzia³anie
urzêdnika bêdzie uczciwe i rozs¹dne.
9. Zasada uprzejmoci (art. 12)  zaleca, aby zachowanie urzêdnika by³o w³aciwe, przystêpne i uprzejme zgodnie z przyjêtym modelem francuskiej s³u¿by publicznej (service publique) akcentuj¹cej us³ugodawcz¹ rolê funkcjonariuszy administracji. Urzêdnik odpowiadaj¹c
na korespondencjê, rozmowy telefoniczne i pocztê elektroniczn¹, powinien wyczerpuj¹co
i dok³adnie udzielaæ odpowiedzi na pytania, dodatkowo staraæ siê byæ jak najbardziej pomocny. W przypadku pope³nienia b³êdu naruszaj¹cego prawa lub interes jednostki urzêdnik
winien przeprosiæ i skorygowaæ negatywne skutki w jak najw³aciwszy sposób. Realizacja
tej zasady wynika nie tylko ze s³u¿ebnej roli administracji publicznej, ale przede wszystkim
wymaga wysokiej kultury osobistej urzêdnika. Na podkrelenie zas³uguje fakt, ¿e obecnie
osoby czêsto czuj¹ siê zagubione w g¹szczu przepisów prawnych, ma³o komunikatywnych,
czêsto zmienianych, trudnych do interpretacji, wobec czego niezbêdne staje siê ¿yczliwe
informowanie interesantów o stanie prawnym i przys³uguj¹cych uprawnieniach w danej
sprawie.
10. Zasada odpowiadania na pisma w jêzyku obywatela (art. 13)  ma zastosowanie do
ka¿dego pisma wniesionego przez obywatela Unii Europejskiej, ponadto zaleca siê w miarê
mo¿liwoci stosowanie tej zasady do pism kierowanych do instytucji i organów Wspólnoty
przez osoby prawne, organizacje pozarz¹dowe i przedsiêbiorców.
11. Zasada potwierdzania odbioru pism (art. 14)  wymaga od urzêdnika zachowania
dwutygodniowego terminu potwierdzania wniesienia pisma do organów i instytucji UE, za
wyj¹tkiem sytuacji gdy w tym terminie zostanie przekazana odpowied na pismo wraz z merytorycznym uzasadnieniem (istotne jest, ¿e ka¿de potwierdzenie odbioru winno zawieraæ nazwisko, stanowisko s³u¿bowe i numer telefonu pracownika zajmuj¹cego siê dan¹ spraw¹).
Urzêdnik nie ma natomiast obowi¹zku potwierdzania pism wnoszonych w nadmiernej liczbie
lub pism zawieraj¹cych bezsensown¹ treæ.
12. Zasada przekazywania sprawy do w³aciwej jednostki organizacyjnej instytucji
(art. 15)  znajduje zastosowanie w przypadku skierowania pisma do organu czy instytucji
niew³aciwej w danej sprawie. Urzêdnik ma za zadanie ustalenie oraz przekazanie pisma wed³ug w³aciwoci i niezw³ocznego poinformowanie o dokonanej czynnoci wnosz¹cego pismo wraz z podaniem nazwiska, stanowiska s³u¿bowego i numeru telefonu urzêdnika, do
którego akta zosta³y skierowane. Urzêdnik obowi¹zany jest wskazaæ ewentualne braki oraz
b³êdy w dokumentach i umo¿liwiæ wnosz¹cemu uzupe³nienie ich lub skorygowanie.
13. Zasada wys³uchania jednostki (art. 16)  umo¿liwia osobie realizacjê prawa do obrony
poprzez udzia³ w ka¿dym stadium postêpowania, a przed jego zakoñczeniem uprawnia do
przekazania ewentualnych zastrze¿eñ wyra¿onych w formie ustnej lub pisemnej.
14. Zasada przestrzegania terminowoci za³atwienia sprawy (art. 17)  zaleca, aby ka¿de
pismo (wniosek, za¿alenie) zosta³o rozpatrzone niezw³ocznie, a w przypadku trudnoci nie
póniej ni¿ w terminie dwóch miesiêcy od daty jego wniesienia; w sytuacji niezachowania
terminu za³atwienia sprawy skomplikowanej urzêdnik winien poinformowaæ wnosz¹cego o nowym, jak najszybszym terminie zakoñczenia postêpowania.
15. Zasada obowi¹zkowego uzasadniania decyzji (art. 18)  wymaga merytorycznego
wyjanienia rozstrzygniêcia sprawy z przytoczeniem istotnych faktów i podstawy prawnej
wydanej decyzji, ale tylko w odniesieniu do rozstrzygniêcia negatywnie wp³ywaj¹cego na
prawa lub interes jednostki. W sytuacji wydawania du¿ej liczby podobnych decyzji dopuszczalne jest przekazywanie standardowych odpowiedzi, a szczegó³owe uzasadnianie tych spraw
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odbywaæ siê powinno tylko na wyrane ¿¹danie adresata decyzji. Przewiduje siê mo¿liwoæ
odst¹pienia od wydania rozstrzygniêcia ze wzglêdu na brak wyranej i wystarczaj¹cej podstawy prawnej do wydania decyzji w okrelonej sprawie.
16. Zasada pouczania o mo¿liwociach odwo³ania (art. 19)  urzêdnik zobowi¹zany jest
do poinformowania o mo¿liwoci wniesienia odwo³ania od decyzji z podaniem przys³uguj¹cych rodków zaskar¿enia i terminu ich wniesienia; w szczególnoci powiadamia o mo¿liwoci skorzystania z drogi s¹dowej oraz z³o¿enia skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich UE.
17. Zasada niezw³ocznego dorêczania podjêtych rozstrzygniêæ (art. 20)  natychmiast po
podjêciu decyzji urzêdnik zapewnia przekazanie rozstrzygniêcia adresatowi, a dopiero w dalszej kolejnoci powiadamia o decyzji inne osoby zainteresowane danym rozstrzygniêciem.
18. Zasada ochrony danych (art. 21)  ma zapewniæ, aby urzêdnik przy wykorzystywaniu
i przetwarzaniu danych osobowych jednostki uwzglêdnia³ sferê jego prywatnoci oraz nietykalnoci osobistej, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym wzglêdzie rozporz¹dzeniami Wspólnoty
(EWG 45/2001). Zasada wprowadza równie¿ zakaz przekazywania i ujawniania danych osobom nieuprawnionym lub innego ich bezprawnego wykorzystania.
19. Zasada udzielania informacji w jasny i zrozumia³y sposób (art. 22)  jednostki mog¹
kierowaæ do organów i instytucji UE wnioski o informacje w formie ustnej, a przy sk³adaniu
skomplikowanych lub obszernych zapytañ w formie pisemnej. Urzêdnik ma obowi¹zek udzieliæ odpowiedzi w jasny i zrozumia³y sposób, bacz¹c, aby nie ujawniaæ informacji poufnych.
Je¿eli urzêdnik nie jest w³aciwy do udzielenia ¿¹danej informacji, przekazuje wniosek wed³ug
w³aciwoci oraz zawiadamiania o tym fakcie wnosz¹cego (podaj¹c równie¿ nazwisko i numer
telefonu urzêdnika w³aciwego w sprawie). Tylko w uzasadnionych przypadkach mo¿liwe
jest skierowanie osoby ¿¹daj¹cej informacji do odpowiedniej jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za udzielanie informacji obywatelowi.
20. Zasada prowadzenia rejestrów (art. 23)  poszczególne wydzia³y instytucji musz¹
prowadziæ rejestry poczty przychodz¹cej i wychodz¹cej oraz innych przekazywanych im dokumentów.
Ohrona prawa do dobrej administracji
EKDA ustanawia w art. 26 ochronê prawa jednostki do dobrej praktyki administracyjnej
poprzez przyznanie ka¿dej osobie prawa z³o¿enia skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich
Unii Europejskiej * na wszelkie zaniedbania dotycz¹ce wype³niania zasad zawartych w Kodeksie. Po przyjêciu nowych pañstw cz³onkowskich zanotowano wyrane zwiêkszenie liczby
skarg kierowanych na instytucje i urzêdników Wspólnoty (wykres 1).
Z ogólnej liczby skarg (4048) wiêkszoæ (69,1%) dotyczy³a zarzutów na dzia³ania Komisji
Europejskiej (tablica 1, wykres 2).
Na podstawie analizy skarg rozpatrywanych w roku 2004 przez europejskiego ombudsmana stwierdzono, ¿e najczêstsze zarzuty z³ego administrowania dotycz¹ braku przejrzystoci i nieudzielania informacji przez funkcjonariuszy organów i instytucji Unii Europejskiej
(22% skarg). W drugiej kolejnoci skar¿ono naruszanie przez urzêdników unijnych zasady

* Prawo skargi przys³uguje na mocy art. 195 Traktatu ustanawiaj¹cego Wspólnotê Europejsk¹ oraz
statutu Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Szerzej strona internetowa: <http://www.euroombudsman.eu.int>.
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niedyskryminacji i szybkoci postêpowania (19% skarg). Pozosta³e zarzuty dotyczy³y b³êdnego zastosowania procedury, nadu¿ywania w³adzy, niedope³nienia obowi¹zków, pomy³ek
(wykres 3).
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Wykres 1. Wzrost liczby skarg w latach 19962004
ród³o: <http://www.euro-ombudsman.eu.int/report/pl/default.htm>.

Tablica 1. Sprawy rozpatrywane przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich
w 2004 r.

OGÓLNA LICZBA SPRAW W ROKU 2004 ......... 4 048
 Skargi i dochodzenia nie zamkniête
z dniem 31. 12. 2004 r. ............................................. 0 183
 Skargi oczekuj¹ce na decyzjê
o dopuszczalnoci z dniem 31. 12. 2004 r. .......... 0 131
 Skargi otrzymane w roku 2004 ........................... 3 726
 W³asne inicjatywy Rzecznika .................................0 008
ród³o: <http://www.euro-ombudsman.eu.int/report/pl/default.htm>.
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Wykres 2. Analiza skarg wed³ug rodzaju podjêtych dzia³añ
przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich na rzecz skar¿¹cych w 2004 r.
ród³o: /www.euro-ombudsman.eu.int/report/pl/default.htm

W niektórych sprawach
zarzuty dotycz¹
dwóch rodzajów
z³ego administrowania

Wykres 3. Zarzuty dotycz¹ce z³ego administrowania 2004 r.
ród³o <http://www.euro-ombudsman.eu.int/report/pl/default.htm>.
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Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e znaczna liczba skarg (57,4%) wymaga³a jedynie udzielenia
porady co do sposobu za³atwienia sprawy (wykres 2).
Zastosowanie zasad Kodeksu Dobrej Administracji w Polsce
W polskim porz¹dku prawnym prawo do dobrej administracji nie znajduje bezporedniego wyra¿enia normatywnego, ale mo¿na to prawo bez problemu wywodziæ z postanowieñ
Konstytucji RP oraz wielu ustaw, a szczególnie z Kodeksu postêpowania administracyjnego,
Ordynacji podatkowej, pragmatyk urzêdniczych [10]. Wystarczy wspomnieæ zasady ogólne
polskiego postêpowania administracyjnego, aby utwierdziæ ten pogl¹d. Podstawowe zasady
ogólne wymienione w ustawie Kodeks postêpowania administracyjnego (k.p.a.) s¹ zgodne
z europejskim standardem. Odnajdujemy w nim zasadê praworz¹dnoci, ustalenia prawdy
obiektywnej, wywa¿ania s³usznego interesu indywidualnego i interesu publicznego, czynnego udzia³u stron w postêpowaniu, zasadê przekonywania, udzielania informacji faktycznych
i prawnych stronom, dwuinstancyjnoci postêpowania administracyjnego, s¹dowej kontroli
decyzji administracyjnych, szybkoci i prostoty postêpowania oraz utrwalania czynnoci
w formie pisemnej [1]. Poród szczegó³owych przepisów k.p.a. znajdujemy podobne, choæ
nie to¿same jak zalecane w EKDA, rozwi¹zania dotycz¹ce dorêczania odpowiedzi i pism,
przestrzegania terminów rozstrzygania spraw, powiadamiania o przyczynach niezachowania
terminów, umo¿liwiana uzupe³nienia braków formalnych pism procesowych, pouczania o rodkach zaskar¿enia itd. Obiektywizm i bezstronnoæ urzêdników gwarantuj¹ w polskim postêpowaniu administracyjnym instytucje wy³¹czenia pracownika b¹d organu administracji
(cz³onka organu kolegialnego) w okrelonych przepisami okolicznociach.
W regulacjach polskich zasadê uprzejmoci i ¿yczliwoci wyra¿a expressis verbis art. 15
ust. 2 pkt 2 ustawy o pracownikach samorz¹du terytorialnego. Mo¿na jednak przyj¹æ, ¿e
koresponduj¹ z t¹ regu³a zasady ogólne i pozosta³e przepisy k.p.a., wskazuj¹c obowi¹zek
udzielania informacji o stanie prawnym i faktycznym sprawy, przekazywania sprawy skierowanej do organu niew³aciwego organowi w³aciwemu, powiadamiaj¹c o tym wnosz¹cego
podanie, obowi¹zek rektyfikacji b³êdów i omy³ek w wydanych rozstrzygniêciach. Polskie
przepisy nie stanowi¹ wprost obowi¹zku przeproszenia za b³êdy pope³nione przez urzêdnika,
ale wydaje siê to oczywiste z punktu widzenia powszechnie przyjêtych zasad kultury.
D¹¿enie do podnoszenia jakoci pracy urzêdów oraz sprawnego, bezstronnego i uprzejmego traktowania ka¿dej osoby przez funkcjonariuszy publicznych znajduje wyraz w podejmowanych dzia³aniach w celu utworzenia kodeksu etycznego pracowników samorz¹du
terytorialnego, sk¹d mo¿na wnioskowaæ o istnieniu realnej potrzeby wprowadzania miêkkiego prawa do pragmatyki urzêdników samorz¹dowych na wzór kodeksu etycznego korpusu
s³u¿by cywilnej.
Ogólny przegl¹d zasad okrelaj¹cych zakres i treæ prawa do dobrej administracji zawarty
w EKDA sk³ania do konstatacji, ¿e w polskim porz¹dku prawnym odnajdujemy bez trudnoci
unormowania koresponduj¹ce z zaleceniami europejskimi, przy czym polskie regulacje przyjmuj¹ rozwi¹zania prawne niekiedy znacznie wykraczaj¹ce poza standard przewidziany dla
organów i instytucji Unii Europejskiej. Niemniej jednak nale¿y zauwa¿yæ, ¿e pomiêdzy powinnoci¹ a rzeczywistoci¹ dzia³ania administracji publicznej niejednokrotnie zachodz¹ istotne
rozbie¿noci. Znajduje to swoje odzwierciedlenie miêdzy innymi w rozpatrzonych petycjach,
skargach i wnioskach wnoszonych w trybie dzia³u VIII k.p.a. Na podstawie danych statystycznych prowadzonych przez Departament Kontroli Skarg i Wniosków Kancelarii Prezesa
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Rady Ministrów w roku 2004 rozpatrzono 9 673 skarg (wniosków) na dzia³alnoæ organów
administracji rz¹dowej i samorz¹dowej. Najczêstsze zarzuty podnoszone w skargach dotycz¹
nieterminowego, przewlek³ego za³atwiania spraw oraz opiesza³oci, niew³aciwej postawy
i niekompetencji urzêdników. W skargach wykazano równie¿ naruszenie zasad etyki pracowników s³u¿by cywilnej zatrudnionych w urzêdach skarbowych [7].
Podsumowanie
Europejski Kodeks Dobrej Administracji stanowi uszczegó³owienie prawa do dobrej administracji ustanowionego w art. 41 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Zasady
EKDA przyjête jako standardy dobrej praktyki administracyjnej w organach i instytucjach
Unii Europejskiej, chocia¿ maj¹ charakter miêkkiego prawa, sta³y siê kolejnym w Europie
dokumentem, który powinien przyczyniæ siê do podniesienia poziomu pracy urzêdników
i wzmocnienia ochrony prawa do dobrej administracji.
Nale¿y podkreliæ, ¿e dzia³ania urzêdnika administracji, zarówno polskiej, jak i administracji Unii Europejskiej, nie podlegaj¹ jedynie ocenie z punktu widzenia sprawdzenia zgodnoci
ich dzia³ania z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa, gdy¿ taka ocena by³aby niepe³na. Dla
realizacji prawa jednostki do dobrej administracji szczególnie wa¿ne jest ¿yczliwe i uprzejme
odnoszenia siê do osób, gotowoæ wiadczenia pomocy, wskazywania zainteresowanym
w³aciwych organów i funkcjonariuszy, rozs¹dne i szybkie postêpowanie niezale¿nie od ród³a nakazanych czy postulowanych zachowañ [12]. Dlatego w d¹¿eniu do dobrej administracji istotne znaczenie przypisuje siê uzupe³niaj¹cym regulacje pozytywnym zalecaniom,
obiektywnym kryteriom, wskazanym ogólnie w EKDA. Nie ma wiêc przeszkód, aby subsydiarnie stosowaæ zalecany wspólnotowy standard równie¿ w Polsce.
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SUMMARY
The European Code of Good Administrative Practices (ECGAP) constitutes
a detailed variety of the individual's right to good administration service set out in
Article 41 of the European Union Essential Rights Charter. The ECGAP principles
approved as standards for good administrative practices to be followed at the European Union offices and institutions, though regarded as soft law, have become another
in a series of European documents expected to upgrade the quality of officers' service
and augment individuals' rights to good administration.
It should be emphasised that the civil service performance, be it Polish or the
European Union administration, is not assessed in terms of its consistency with the
standing legal regulations, since such perspective would be incomplete. What is particularly important to execute and warrant the individual's right to good administration
is a friendly attitude to customers, readiness to provide help, referring individuals to
relevant offices and civil servants, and efficient as well as reasonable dealing with
individual cases, irrespective of imposed or desired code of civil service conduct.
Therefore, the ECGAP supplementary and objective criteria are of vital importance to
attain the standard of good administration. It follows then that there is nothing in the
way to obstruct the implementation of this community-recommended and subsidiary
standard in Poland.
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Odpowiedzialnoæ cywilna
za naruszenie prawa pacjenta do informacji

ABSTRAKT
Prawa pacjenta traktowane jako system normatywnych stosunków pomiêdzy
pacjentami a podmiotami odpowiedzialnymi za przekazywanie im wiadczenia medycznego pozbawione gwarancji ich realizacji w praktyce stanowi³yby zaledwie system potencjalnych uprawnieñ. Mo¿liwoæ wyegzekwowania tych praw pod rygorem
odpowiedzialnoci cywilnej i karnej sprawia, ¿e nie pozostaj¹ one jedynie w sferze
deklaracji. Rola prawa karnego w sferze dzia³añ okrelonych mianem wiadczenie
medyczne jest pomocnicza; to prawu cywilnemu przypada obecnie g³ówna rola we
w³aciwym uregulowaniu prawid³owego przebiegu relacji pomiêdzy pacjentem a podmiotem przekazuj¹cym wiadczenie medyczne. Nie mo¿na tak¿e straciæ z pola widzenia obwi¹zuj¹cego systemu norm o charakterze deontologicznym.
Podstaw¹ odpowiedzialnoci cywilnej wobec pacjenta za szkodê wynik³¹ wskutek naruszenia jego prawa do informacji jest istnienie stosunku prawnego ³¹cz¹cego
podmiot udzielaj¹cy wiadczenie zdrowotne i pacjenta. Jest ona uzale¿niona od tego,
czy podmiot przekazuj¹cy wiadczenie zdrowotne  lekarz wykonuje swój zawód
w ramach umowy o pracê z zak³adem opieki zdrowotnej, czy te¿ zawar³ on z tym
zak³adem umowê cywilnoprawn¹ lub te¿ wiadczenie przekazuje on w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej albo w formie spó³ki prawa handlowego. Dlatego te¿
odpowiedzialnoæ odszkodowawcza jest uzale¿niona zarówno od istnienia, jak i od
rodzaju zobowi¹zania, które zosta³o niewykonane lub wykonane nienale¿ycie albo te¿
od powstania deliktu, czyli bezprawnego zachowania siê cz³owieka, które spowodowa³o szkodê bêd¹c¹ podstaw¹ odpowiedzialnoci odszkodowawczej.
Zgodnie z art. 422 k.c. za szkodê odpowiedzialny jest ten, kto j¹ bezporednio
wyrz¹dzi³. Maj¹c na uwadze fakt, i¿ przede wszystkim lekarz jest odpowiedzialny
za przekazanie pacjentowi informacji medycznej, to on jest g³ównie odpowiedzialny
za szkodê wynik³¹ z naruszenia tego prawa. Poza nim odpowiedzialnoæ ponosz¹
zak³ad opieki zdrowotnej wiadcz¹cy us³ugi zdrowotne i zatrudniony przez niego
personel pielêgniarski, po³o¿ne, fachowi pracownicy s³u¿by zdrowia i pracownicy
administracyjni zatrudnieni na podstawie kodeksu pracy.
Artyku³ powiêcony jest zagadnieniom róde³ odpowiedzialnoci odszkodowawczej z tytu³u naruszenia prawa pacjenta do informacji, podmiotom odpowiedzialnym
za szkodê zaistnia³¹ z powodu naruszenia tego prawa, wskazuje przes³anki odpowiedzialnoci odszkodowawczej, a nadto wskazuje rodzaje przys³uguj¹cych pacjentowi
roszczeñ wobec sprawcy szkody.
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1. Wstêp
Pacjent nie mo¿e byæ obecnie postrzegany wy³¹cznie jako chory, uzale¿niony od podmiotów odpowiedzialnych za sprawowanie nad nim opieki. Ewolucja praw cz³owieka, w tym praw
pacjenta, a tak¿e towarzysz¹cy im rozwój systemów opieki zdrowotnej przyczyni³y siê do
zmiany postrzegania sytuacji pacjenta. Zakres uprawnieñ przys³uguj¹cych mu oraz regulacje
obowi¹zków na³o¿onych na podmioty przekazuj¹ce wiadczenie zdrowotne sprawi³y, ¿e pacjent mo¿e byæ obecnie odbierany jako konsument us³ug, klient, nabywca produktów medycznych [13]. Us³uga medyczna ma jednak szczególny charakter. Jej istot¹ jest dostarczenie
wiadczenia zdrowotnego, które charakteryzuje siê nastêpuj¹cymi cechami: niemaj¹tkowym
charakterem produktu finalnego, cis³ym powi¹zaniem z osob¹ odbiorcy (w celu spe³nienia
jego specyficznych potrzeb), ocen¹ wykonania dokonywan¹ z punktu widzenia zarówno
fachowoci, jak i zasad etycznych, co prowadziæ mo¿e do rozbie¿noci pomiêdzy obiektywn¹
jakoci¹ wykonania us³ugi, a subiektywn¹ ocen¹ klienta [2]. Ma to oczywisty wp³yw na
ukszta³towanie siê regulacji prawnych dotycz¹cych odpowiedzialnoci za naruszenie tego
prawa.
Prawa pacjenta traktowane jako system normatywnych stosunków pomiêdzy pacjentami
a podmiotami odpowiedzialnymi za przekazywanie im wiadczenia medycznego, pozbawione
gwarancji ich realizacji, w praktyce stanowi³yby zaledwie system potencjalnych uprawnieñ.
Mo¿liwoæ wyegzekwowania tych praw pod rygorem odpowiedzialnoci cywilnej i karnej
sprawia, ¿e nie pozostaj¹ one jedynie w sferze deklaracji *.
Wewnêtrzny, normatywny system prawny pañstwa funkcjonuje w trzech podstawowych
kategoriach reguluj¹cych porz¹dek ¿ycia zbiorowego: jako prawo pañstwowe (konstytucyjne, administracyjne), cywilne oraz karne. Prawo cywilne porz¹dkuje stosunki o charakterze
maj¹tkowym i niemaj¹tkowym, a tak¿e maj¹tkowe konsekwencje tych relacji pomiêdzy osobami
fizycznymi, a tak¿e obywatelami i podmiotami zbiorowymi. Dysponuje systemem sankcji tworz¹cych tzw. odpowiedzialnoæ cywiln¹. Prawo karne reguluje odpowiedzialnoæ za czyny, które
ustawodawca uznaje za spo³ecznie niebezpieczne, a które zwalcza za pomoc¹ sankcji kary [6].
Okrelenie w Konstytucji procedur i instytucji s³u¿¹cych ochronie wolnoci i praw jednostki s³u¿y zbudowaniu systemu standardów, do którego zalicza siê prawo do s¹du i zwi¹zane z nim prawo do wynagrodzenia szkody. Prawo do s¹du jest jednym z praw osobistych,
gwarantowanych w art. 45 w zw. z art. 77 ust. 2 Konstytucji RP. Do jego elementów zalicza siê
prawo dostêpu do s¹du, uczestnictwa w postêpowaniu przed s¹dem umo¿liwiaj¹cego jednostce rozstrzyganie sporów prawnych na zasadach gwarantuj¹cych sprawiedliwoæ [9]. Ratyfikowana przez Polskê Konwencja o ochronie praw cz³owieka i podstawowych wolnoci
stanowi w art. 6 ust. 1, i¿ Ka¿dy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego
sprawy w rozs¹dnym terminie przez niezawis³y s¹d ustanowiony ustaw¹ przy rozstrzyganiu

* Pojawiaj¹ siê te¿ zdania o postêpuj¹cej inflacji znaczenia zarówno praw pacjenta (z uwagi na ich
iloæ), jak i odpowiedzialnoci za ich naruszenie (ze wzglêdu na uprawnienia wobec wieloci ró¿nych
podmiotów zobowi¹zanych do ich przestrzegania). Pacjenta interesuje przede wszystkim to, by wiadczenie by³o regularne, w mniejszym za stopniu patologia opieki zdrowotnej i to, kto i jak¹ poniesie
odpowiedzialnoæ za ni¹ i jak¹ ma szansê na uzyskanie odszkodowania. [ ] Problematyka praw pacjenta i odpowiedzialnoci ma natomiast pierwszorzêdne znaczenie dla tych, którzy z niej ¿yj¹, czyli dla
prawników [11].
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o jego prawach i obowi¹zkach o charakterze cywilnym albo o zasadnoci ka¿dego oskar¿enia.
Podobnie tê kwestiê reguluje Konstytucja w art. 45 ust. 1, który stanowi, ¿e ka¿dy ma prawo do
sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy przez w³aciwy niezale¿ny i bezstronny s¹d.
Rola prawa karnego w sferze dzia³añ okrelonych mianem wiadczenie medyczne jest
pomocnicza; to prawu cywilnemu przypada obecnie g³ówna rola we w³aciwym uregulowaniu prawid³owego przebiegu relacji pomiêdzy pacjentem a podmiotem przekazuj¹cym wiadczenie medyczne. Nie mo¿na tak¿e straciæ z pola widzenia obwi¹zuj¹cego systemu norm
o charakterze deontologicznym, stanowi¹cego uszczegó³owienie norm moralnych na potrzeby profesji medycznych [6]. Ten rodzaj odpowiedzialnoci realizowany jest poprzez s¹dy
lekarskie orzekaj¹ce w sprawie naruszenia regu³ zawodowych zawartych przede wszystkim
w kodeksie etyki lekarskiej.
Poszczególne rodzaje odpowiedzialnoci za naruszenie praw pacjenta, w szczególnoci za
naruszenie jego prawa do informacji medycznej nie wykluczaj¹ siê wzajemnie. Lekarz* mo¿e
wiêc ponieæ zarówno odpowiedzialnoæ karn¹, jak i cywiln¹ oraz pracownicz¹ za naruszenie
tego prawa. Zarówno na p³aszczynie prawa cywilnego i karnego odpowiedzialnoæ lekarza
jest uzale¿niona od tego, czy dosz³o do naruszenia zasad prawid³owego postêpowania [ ],
w prawie cywilnym obowi¹zku d³u¿nika dzia³ania z nale¿yt¹ starannoci¹ [ ], w kodeksie
karnym ostro¿noci wymaganej w danych okolicznociach**. Nadto zak³ad opieki zdrowotnej, w którym dzia³a³ lekarz mo¿e tak¿e zostaæ wezwany do ponoszenia odpowiedzialnoci
cywilnej za dzia³anie lekarza jako tzw. podmiot zbiorowy.
2. ród³a odpowiedzialnoci odszkodowawczej
Podstaw¹ odpowiedzialnoci cywilnej wobec pacjenta za szkodê wynik³¹ wskutek naruszenia jego prawa do informacji jest istnienie stosunku prawnego ³¹cz¹cego podmiot udzielaj¹cy wiadczenie zdrowotne i pacjenta. Jest ona uzale¿niona od tego, czy podmiot
przekazuj¹cy wiadczenie zdrowotne  lekarz wykonuje swój zawód w ramach umowy o pracê z zak³adem opieki zdrowotnej, czy te¿ zawar³ on z tym zak³adem umowê cywilnoprawn¹,
lub te¿ wiadczenie przekazuje on w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej albo w formie
spó³ki prawa handlowego. Dlatego te¿ odpowiedzialnoæ odszkodowawcza jest uzale¿niona
zarówno od istnienia, jak i od rodzaju zobowi¹zania, które zosta³o niewykonane lub wykonane nienale¿ycie albo te¿ od powstania deliktu, czyli bezprawnego zachowania siê cz³owieka,
które spowodowa³o szkodê bêd¹c¹ podstaw¹ odpowiedzialnoci odszkodowawczej. Doktryna nazywa pierwszy rodzaj odpowiedzialnoci  odpowiedzialnoci¹ ex contractu, a drugi 
ex delicto. W razie szkody na osobie mo¿e zachodziæ zbieg obu rodzajów odpowiedzialnoci.
Szkoda na osobie, niezale¿nie od tego, i¿ stanowiæ mo¿e nienale¿yte wykonanie zobowi¹zania, jest z regu³y równoczenie czynem niedozwolonym.
* Wobec szerokich uprawnieñ do samodzielnego dzia³ania zarówno pielêgniarki, jak i po³o¿nej 
mo¿na mówiæ o odpowiedzialnoci personelu medycznego, nie tylko lekarza.
** T. Dukiet-Nagórska s³usznie zauwa¿a, ¿e okrelenie istoty niestarannoci w art. 355 kodeksu
cywilnego i nieostro¿noci w art. 9 kodeksu karnego wykazuj¹ tak dalece id¹ce podobieñstwo merytoryczne, ¿e mo¿na uznaæ je za synonimy. Zarówno w prawie karnym, jak i cywilnym odpowiedzialnoæ
lekarza zwi¹zana jest z zaistnieniem negatywnego skutku i konieczne jest ustalenie zwi¹zku pomiêdzy
niestarannoci¹, brakiem ostro¿noci a zaistnieniem negatywnego skutku, a tak¿e zaistnienie winy po
stronie sprawcy [5].
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W sytuacji praktyki prywatnej, gdy pacjent zawiera z lekarzem umowê o przekazanie mu
wiadczenia zdrowotnego, zasadniczym ród³em odpowiedzialnoci odszkodowawczej jest
art. 471 k.c. kszta³tuj¹cy odpowiedzialnoæ kontraktow¹, o ile szkodê spowodowa³o niewykonanie albo nienale¿yte wykonanie tego zobowi¹zania (niemniej jednak mo¿liwe jest tak¿e
dochodzenie odszkodowania w przypadku zaistnienia szkody na skutek deliktu na zasadzie
art. 415 k.c.). Mo¿na przyj¹æ, i¿ odst¹pienie od przekazania pacjentowi odpowiedniej informacji o planowanym zabiegu medycznym, do przeprowadzenia którego lekarz zobowi¹za³ siê
wobec pacjenta, stanowi w³anie nienale¿yte wywi¹zanie siê z zawartej z nim umowy o przekazanie wiadczenia.
W przypadku lekarza wykonuj¹cego pracê w ramach ZOZ-u jego odpowiedzialnoæ kszta³tuje siê na zasadzie winy w³asnej za spowodowany delikt, mo¿e te¿ ponosiæ on odpowiedzialnoæ solidarn¹ wraz z zatrudniaj¹cym go zak³adem.
W wypadku gdy wiadczenie zdrowotne zosta³o przekazane pacjentowi w ramach niepublicznego zak³adu opieki zdrowotnej, który zawar³ z pacjentem umowê o odp³atne lub czêciowo odp³atne wiadczenie, w razie niewykonania lub nienale¿ytego wykonania tej umowy
i wyrz¹dzenia tym samym szkody pacjentowi  zak³ad ponosi odpowiedzialnoæ na podstawie art. 471 k.c.
Publiczny zak³ad opieki zdrowotnej natomiast nie zawiera z pacjentem umowy o przekazanie wiadczenia zdrowotnego, a zatem nie ma mowy o odpowiedzialnoci odszkodowawczej
z kontraktu w wypadku spowodowania szkody przez zatrudnionego w nim lekarza lub wskutek jego dzia³ania. Obowi¹zek przekazania pacjentowi takiego wiadczenia wynika bowiem
nie z umowy, ale wprost z Konstytucji. Dlatego te¿ odpowiedzialnoæ takiego zak³adu ma
charakter wy³¹cznie deliktowy [17]. W wyniku reformy systemu opieki zdrowotnej zak³ady
lecznicze nale¿¹ce do pañstwa lub gminy sta³y siê publicznymi zak³adami opieki zdrowotnej.
Poprzez wpis do rejestru s¹dów rejonowych sta³y siê odrêbnymi od Skarbu Pañstwa osobami prawnymi, wskutek czego samodzielnie ponosz¹ odpowiedzialnoæ za zobowi¹zania, a zatem tak¿e za szkodê wyrz¹dzon¹ pacjentowi.
Coraz czêciej podnosz¹ siê g³osy o koniecznoci ustanowienia odpowiedzialnoci gwarancyjnej pañstwa za niezawinione szkody powsta³e wskutek przebiegu procesu leczenia
[21]. Pozwoli³oby to na uregulowanie kompensacji szkody wyrz¹dzonej wskutek dzia³añ wykraczaj¹cych poza normalne ryzyko spoczywaj¹ce na pacjencie, np.w toku eksperymentu
leczniczego, w wyniku transfuzji krwi i zaka¿enia wirusem HIV lub HCV. We Francji, Niemczech czy Wielkiej Brytanii powstaj¹ specjalne fundusze dla naprawienia pewnego typu
szkód wyrz¹dzonych pacjentom [21]. W Polsce jedyn¹ podstaw¹ odpowiedzialnoci pañstwa
w takiej sytuacji jest art. 417 k.c. Publiczny zak³ad mo¿e ponosiæ odpowiedzialnoæ wobec
pacjenta na zasadzie s³usznoci, jako inna osoba prawna, za zgodne z prawem wykonywanie
obowi¹zków, które jednak¿e spowodowa³o szkodê, pod warunkiem ¿e z okolicznoci, a zw³aszcza niezdolnoci poszkodowanego do pracy, jego ciê¿kiego po³o¿enia materialnego wynika,
i¿ wymagaj¹ tego wzglêdy s³usznoci (art. 417 prim. k.c.), nawet w sytuacji gdy nie mo¿na
wykonuj¹cemu wiadczenie postawiæ zarzutu bezprawnoci dzia³ania. Wystarczy, ¿e s¹d ustali,
i¿ zas¹dzenia odszkodowania od Skarbu Pañstwa wymagaj¹ wzglêdy sprawiedliwoci. Poza
tym przepisem, który ma charakter wyj¹tku od regu³y, nie istnieje inna podstawa gwarancyjnej odpowiedzialnoci pañstwa.
Ustawa o zak³adach opieki zdrowotnej wymienia prawa pacjenta stanowi¹ce podstawowy katalog tych praw. Wród nich najwa¿niejsz¹ rolê odgrywa prawo do informacji. Art. 19
ust. 1 ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej stanowi, ¿e pacjent ma prawo do: informacji
o swoim stanie zdrowia, do wyra¿enia zgody na udzielenie mu okrelonych wiadczeñ zdro-
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wotnych po uzyskaniu odpowiedniej informacji. Art. 19a ust. 1 nak³ada odpowiedzialnoæ
odszkodowawcz¹ z tytu³u zawinionego naruszenia praw pacjenta, o których mowa w poprzednim artykule. S¹d mo¿e przyznaæ poszkodowanemu odpowiedni¹ sumê tytu³em zadoæuczynienia pieniê¿nego za doznan¹ krzywdê na podstawie art. 448 kodeksu cywilnego. Przepis
ten dotyczy te¿ prawa pacjenta do udostêpnienia mu informacji zwartej w dokumentacji
medycznej i naruszenia ochrony danych zawartych w tej dokumentacji (art.18 ust. 3 i 2
ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej). Mo¿liwoæ zas¹dzenia zadoæuczynienia pieniê¿nego istnieje, gdy:
a) zak³ad opieki zdrowotnej w ogóle nie udostêpni³ dokumentacji pacjentowi lub osobie
przez niego upowa¿nionej,
b) zak³ad opieki zdrowotnej nie zabezpieczy³ informacji, jakie zawiera dokumentacja, dopuszczaj¹c do ich ujawnienia osobom nieuprawnionym,
c) z³amane zosta³o prawo pacjenta do informacji w ten sposób, ¿e nie przekazano jej
w ogóle przed udzieleniem wiadczenia lub udzielono jej w sposób i w zakresie niezgodnym
z prawem; nast¹pi³o tym samym naruszenie prawa pacjenta do wyra¿enia legalnej zgody lub
odmowy udzielenia zgody na wiadczenie poprzez przyjêcie zgody wadliwej [1].
Przy za³o¿eniu, ¿e pacjent dozna³ krzywdy wskutek udzielenia mu przez zak³ad opieki
zdrowotnej wiadczenia z tytu³u ubezpieczenia, podstaw¹ roszczenia o zadoæuczynienie
mo¿e byæ art. 19a ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej, a nie art. 445 k.c. w myl zasady lex
specialis derogat legi generali, albowiem oba te przepisy dotycz¹ tej samej sytuacji, nie
reguluj¹c jej tak samo. Odes³anie w treci art. 19 do art. 448 k.c. nie oznacza jednak innej
podstawy roszczenia, lecz wskazanie dodatkowych elementów roszczenia w specjalnych
okolicznociach, a mianowicie mo¿noæ zg³oszenia alternatywnego ¿¹dania zas¹dzenia odpowiedniej sumy na cel spo³eczny oraz przejcie roszczenia na spadkobierców [12].
3. Podmioty odpowiedzialne za szkodê zaistnia³¹
z powodu naruszenia prawa pacjenta do informacji
Zgodnie z art. 422 k.c. za szkodê odpowiedzialny jest ten, kto j¹ bezporednio wyrz¹dzi³.
Maj¹c na uwadze fakt, i¿ przede wszystkim lekarz jest odpowiedzialny za przekazanie pacjentowi informacji medycznej, to on jest g³ównie odpowiedzialny za szkodê wynik³¹ z naruszenia
tego prawa. Poza nim odpowiedzialnoæ ponosz¹ zak³ad opieki zdrowotnej wiadcz¹cy us³ugi zdrowotne i zatrudniony przez niego personel pielêgniarski, po³o¿ne, fachowi pracownicy
s³u¿by zdrowia i pracownicy administracyjni zatrudnieni na podstawie kodeksu pracy*.
Zgodnie z art. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty prawo do wykonywania
zawodu lekarza zostaje przyznane osobie fizycznej przez odpowiedni¹ okrêgow¹ radê lekarsk¹. Lekarz mo¿e wykonywaæ swój zawód, zgodnie ze wskazaniami wiedzy medycznej,
dostêpnymi mu metodami i rodkami, wed³ug zasad etyki zawodowej oraz z nale¿yt¹ starannoci¹, dzia³aj¹c na podstawie umowy o pracê z zak³adem opieki zdrowotnej lub umowy

* Na zasadzie art. 120 § 1 kodeksu pracy: w razie wyrz¹dzenia przez pracownika przy wykonywaniu przez niego obowi¹zków pracowniczych szkody osobie trzeciej, zobowi¹zany do naprawienia
szkody jest wy³¹cznie pracodawca.
§ 2. Wobec pracodawcy, który naprawi³ szkodê wyrz¹dzon¹ osobie trzeciej, pracownik ponosi
odpowiedzialnoæ przewidzian¹ w przepisach niniejszego rozdzia³u.
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o charakterze cywilnoprawnym zawartej z tym zak³adem albo w ramach spó³ki, a tak¿e w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej.
W polskim prawie umowa, na podstawie której lekarz przekazuje pacjentowi wiadczenie
medyczne, jest zwykle kwalifikowana jako umowa nienazwana, do której stosuje siê przepisy
o umowie zlecenia (art. 750 k.c.). Oznacza to zobowi¹zanie lekarza do wysokiej miary starannoci [24]. Na zasadzie wyj¹tku od regu³y czasem ta umowa miêdzy lekarzem a pacjentem ma
charakter umowy o dzie³o, np. za³o¿enie protezy dentystycznej czy usuniêcie znamienia
w ramach chirurgii estetycznej.
Je¿eli lekarz jest zatrudniony w zak³adzie opieki zdrowotnej na podstawie umowy zlecenia, mo¿e ponosiæ odpowiedzialnoæ zarówno samodzielnie, jak i solidarnie z tym zak³adem.
Natomiast lekarz zatrudniaj¹cy na w³asny rachunek pielêgniarkê lub inn¹ osobê (trzeba uciliæ, ¿e nie chodzi tu o zatrudnienie na podstawie umowy o pracê, bo wtedy znajdzie zastosowanie przywo³any wy¿ej art. 120 k.p., ale na podstawie stosunku cywilnoprawnego)
ponosi odpowiedzialnoæ na zasadzie ryzyka (art. 430 k.c.), jeli powierzy³ wykonanie konkretnej czynnoci, a osoba ta, stosuj¹c siê do jego wskazówek, wyrz¹dzi³a pacjentowi szkodê. Chodzi o sytuacjê, w której pielêgniarka np. nie zabezpieczy³a dokumentacji pacjenta, co
spowodowa³o ujawnienie tajemnicy lekarskiej o tym, ¿e pacjent jest nosicielem wirusa HIV.
Zbieg obu rodzajów odpowiedzialnoci (ex contractu i ex delicto) zachodzi wtedy, gdy
szkoda na osobie pacjenta powstaje niezale¿nie, zarówno przez nienale¿yte wykonanie zobowi¹zania i jest jednoczenie czynem niedozwolonym, np. przeprowadzenie zabiegu pomimo
nieprzekazania jakiejkolwiek informacji o nim lub poza zakresem udzielonej zgody.
W artyku³ach 30, 31, 32, 34, 35 i 40 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty ustawodawca uregulowa³ obowi¹zki lekarza, których naruszenie spe³nia przes³anki bezprawnoci
i winy przes¹dzaj¹cej o jego odpowiedzialnoci.
Zak³ad leczniczy mo¿e byæ tak¿e poci¹gniêty do odpowiedzialnoci cywilnej za naruszenie prawa pacjenta do informacji. Dotyczy to zarówno publicznego zak³adu (zgodnie z art.
417 k.c. odpowiedzialnoæ ponosi Skarb Pañstwa), jak i niepublicznego zak³adu, np. prywatnej przychodni, orodka zdrowia, spó³ki lekarskiej czy kliniki. Za szkodê wyrz¹dzon¹ z winy
w³asnej zak³ad leczniczy, je¿eli jest osob¹ prawn¹, ponosi odpowiedzialnoæ na podstawie
art. 471 i 415 k.c. Musz¹ byæ jednak spe³nione podstawowe przes³anki odpowiedzialnoci
w postaci winy, szkody i zwi¹zku przyczynowego.
Zak³ad leczniczy ponosi te¿ odpowiedzialnoæ na zasadzie ryzyka za osoby, którymi siê
pos³uguje przy wykonywaniu zobowi¹zañ lub za podw³adnego zatrudnionego na podstawie
umowy o pracê (lekarz, pielêgniarka, laborant, salowa).
Zak³adami opieki zdrowotnej s¹: szpital, przychodnia zdrowia, pogotowie ratunkowe, laboratorium diagnostyczne, pracownia protetyki stomatologicznej i ortodontycznej, zak³ad
rehabilitacji. Dziel¹ siê na zak³ady publiczne i niepubliczne. Publiczne zak³ady opieki zdrowotnej tworzone s¹ przez ministra, wojewodê lub centralny organ administracji rz¹dowej albo
przez pañstwow¹ uczelniê medyczn¹, badawcz¹, dydaktyczn¹. Publiczny zak³ad opieki zdrowotnej nie zawiera umowy z pacjentem, albowiem zobowi¹zanie do wiadczenia zdrowotnego
wyp³ywa ex lege, to jest z ustawy, na podstawie której udziela wiadczeñ finansowanych ze
rodków publicznych wszystkim uprawnionym, nieodp³atnie i odp³atnie. Dlatego te¿ odpowiedzialnoæ takiego zak³adu nastêpuje ex delicto [23]. Niepubliczne zak³ady opieki zdrowotnej mog¹ byæ utworzone przez samorz¹d zawodowy, osobê fizyczn¹ lub prawn¹, przez spó³kê,
fundacjê, stowarzyszenie itp. (art. 8 ust. 1 ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej). Odpowiedzialnoæ niepublicznego zak³adu leczniczego, np. prywatnej kliniki, przychodni, jest kszta³towana w podobnym zakresie, lecz na innych zasadach prawnych. W tym wypadku pacjent
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zawiera bowiem z zak³adem umowê o wiadczenie us³ugi medycznej, st¹d mo¿liwoæ kszta³towania odpowiedzialnoci ex contractu, a w wypadku zawinionego dzia³ania  tak¿e ex delicto. Za szkodê z winy w³asnej, przy spe³nieniu podstawowych przes³anek (wina, szkoda,
zwi¹zek przyczynowy), zak³ad mo¿e ponosiæ odpowiedzialnoæ zarówno na podstawie art.
471 k.c. jak i na podstawie art. 415 k.c., a nadto na zasadzie ryzyka z tytu³u odpowiedzialnoci
za osoby, którymi siê pos³uguje przy wykonywaniu swoich zobowi¹zañ (art. 474 i 430 k.c.),
np. za pielêgniarkê, salow¹, laboranta itp. bez wzglêdu na swoj¹ winê. Zak³ad ten nie mo¿e
zwolniæ siê z odpowiedzialnoci, powo³uj¹c siê na brak winy w wyborze lub nadzorze nad
personelem albo lekarzem [23].
Zagadnienia szkody i winy zak³adu opieki zdrowotnej s¹ wspólne dla wszystkich tego
typu zak³adów: klinik, szpitali, przychodni zdrowia niezale¿nie od tego, czy s¹ publicznymi
zak³adami, czy te¿ prywatnymi. Sposób oceny obowi¹zków, które zosta³y niewykonane lub
wykonane nienale¿ycie, jest tak¿e wspólny. Zak³ad ka¿dorazowo odpowiada za szkodê wyrz¹dzon¹ przez osobê fizyczn¹, zatrudnion¹ przez zak³ad. Odpowiada tak jak prze³o¿ony za
podw³adnego, a przes³ank¹ jest wina lekarza czy innego cz³onka zespo³u.
Wspó³czesny poziom wyspecjalizowania w procesie udzielania wiadczenia medycznego
powoduje, ¿e na ró¿nych etapach diagnozowania i leczenia pacjenta kontaktuje siê on z licznymi cz³onkami zespo³u wiadcz¹cego tê us³ugê. Niejednokrotnie powa¿nym problemem jest
ustalenie, kto w takim zespole ponosi winê, która mo¿e byæ przes³ank¹ odpowiedzialnoci za
szkodê. Orzecznictwo i doktryna s¹ zgodne, ¿e remedium na taki problem stanowi konstrukcja winy anonimowej, zwanej równie¿ bezimienn¹ [19]. Stanowi ona podstawê odpowiedzialnoci zak³adu, je¿eli w wietle okolicznoci niew¹tpliwe jest zaistnienie szkody, a nie ma
mo¿liwoci ustalenia, kto personalnie dopuci³ siê zaniedbania obowi¹zków (np. wysy³aj¹c
po jej wczeniejszym zakopertowaniu dokumentacjê medyczn¹ pod niew³aciwy adres, co
doprowadzi³o do udostêpnienia informacji o pacjencie podmiotom nieuprawnionym).
Zak³ad mo¿e tak¿e ponosiæ odpowiedzialnoæ za winê w³asn¹, gdy sam nie wype³nia
obowi¹zków obci¹¿aj¹cych go ze wzglêdu na cel i charakter dzia³alnoci (wina ma wówczas
charakter zobiektywizowany, bez potrzeby personalnego ustalenia winnego).
Niewype³nienie podstawowych obowi¹zków zak³adu (wina organizacyjna) w odniesieniu
do prawa pacjenta do informacji medycznej mo¿e przybraæ postaæ:
a) z³ej organizacji pracy lekarzy i pielêgniarek, wskutek czego np. nie zatrudniono osoby
do prowadzenia i zabezpieczenia dokumentacji medycznej pacjentów albo nie ma lekarza
dy¿urnego na dzieñ wolny od pracy i nikt nie mo¿e dokonaæ przyjêcia pacjenta na oddzia³ ani
te¿ poinformowaæ go o czekaj¹cym go zabiegu;
b) dostarczenia z³ej jakoci rzeczy lub materia³ów do dyspozycji pracowników, co w rezultacie powoduje szkodê (np. brak sprawnej lodówki uniemo¿liwiaj¹cej w³aciwe przechowanie
leków, które w ten sposób strac¹ swoje w³aciwoci i nie bêd¹ dzia³a³y zgodnie z informacj¹
przekazan¹ przez lekarza) lub te¿ takie prowadzenie dokumentacji, i¿ w ogóle nie jest mo¿liwe
jej udostêpnienie pacjentowi lub innej osobie upowa¿nionej z uwagi na zapis na materiale,
który ulega degradacji jeszcze przed koñcem terminu do przechowywania (np. na p³ytach CD
o trwa³oci zapisu do 6 m-cy);
c) niewype³nienia obowi¹zku zachowania bezpieczeñstwa danych o pacjencie (wyznaczenie do przechowywania dokumentacji medycznej takiego pomieszczenia, którego nie mo¿na
zamkn¹æ ani inaczej zabezpieczyæ przed dostêpem niepowo³anych osób czy te¿ zakup pirackiego oprogramowania zawieraj¹cego wirusy komputerowe niszcz¹ce zapisy w treci dokumentacji).
Wbrew pozorom na dostêp do informacji o stanie zdrowia rzutuj¹ wzglêdy finansowe.
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Wyeksploatowana, niesprawna aparatura do przewietlenia RTG (lub jej brak) uniemo¿liwia
na przyk³ad dostêp do informacji o stanie zdrowia pacjenta, uniemo¿liwia te¿ prawid³ow¹
diagnostykê przed ewentualnym zabiegiem operacyjnym, a nawet mo¿e prowadziæ do uzyskania b³êdnej informacji, skutkuj¹cej wadliw¹ decyzj¹ o przeprowadzeniu zabiegu. W tej
sytuacji powi¹zanie wynik³ej st¹d szkody z b³êdami organizacyjnymi ZOZ-u (polegaj¹cymi
na odst¹pieniu od zakupu nowego lub naprawy starego sprzêtu) s¹, wydaje siê, ³atwe do
udowodnienia.
Pozostaje jeszcze do wyjanienia kwestia podmiotu uprawnionego do wyst¹pienia z roszczeniem odszkodowawczym. W razie wyrz¹dzenia pacjentowi szkody (krzywdy) przy udzielaniu wiadczenia z tytu³u ubezpieczenia zdrowotnego cywiln¹ odpowiedzialnoæ ponosi
wiadczeniodawca jako kontrahent Narodowego Funduszu Zdrowia. Takim wiadczeniodawc¹
mo¿e byæ zak³ad opieki zdrowotnej, lekarz, grupowa praktyka lekarzy rodzinnych, je¿eli wiadczenie zdrowotne by³o realizacj¹ kontraktu z Funduszem [12]. Nie oznacza to, ¿e osoby nie
ubezpieczone (to jest nie podlegaj¹ce obowi¹zkowi powszechnego ubezpieczenia lub nie
p³ac¹ce sk³adki ubezpieczeniowej dobrowolnie, np. bezdomni) nie maj¹ prawa do ¿adnych
wiadczeñ zdrowotnych, a zatem wy³¹czeni zostali z kategorii podmiotów uprawnionych do
roszczeñ odszkodowawczych*. Art. 7 ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej stanowi bowiem, ¿e ¿adne okolicznoci nie mog¹ byæ podstaw¹ do odmowy udzielenia wiadczenia,
je¿eli zg³aszaj¹cy siê po nie wymaga natychmiastowej pomocy ze wzglêdu na zagro¿enia jego
¿ycia lub zdrowia. Obowi¹zek jej udzielenia spoczywa w takim samym stopniu na publicznym, jak i na niepublicznym zak³adzie. Zatem osoby nie ubezpieczone w przypadku korzystania z opieki medycznej w tym zakresie maj¹ pe³ne prawa pacjenta i w takim samym stopniu jak
ubezpieczeni  prawo do roszczeñ odszkodowawczych z tytu³u naruszenia ich prawa do
informacji.
4. Przes³anki odpowiedzialnoci odszkodowawczej
Odpowiedzialnoæ odszkodowawcza jest odpowiedzialnoci¹ maj¹tkow¹. D³u¿nik odpowiada ca³ym swoim maj¹tkiem, obecnym lub przysz³ym, w zakresie ograniczonym jedynie
zasadami postêpowania egzekucyjnego. Warunkami przyjêcia odpowiedzialnoci cywilnej s¹
wystêpuj¹ce kumulatywnie wina, szkoda i zwi¹zek przyczynowy pomiêdzy zdarzeniem wywo³uj¹cym szkodê a sam¹ szkod¹. Wina, szkoda i zwi¹zek przyczynowy jedynie wystêpuj¹c
³¹cznie, daj¹ podstawê tej odpowiedzialnoci.
W treci podstawowego przepisu reguluj¹cego odpowiedzialnoæ cywiln¹ ustawodawca
wskaza³ na winê jako przes³ankê: Kto z winy swej wyrz¹dzi³ drugiemu szkodê, obowi¹zany
jest do jej naprawienia (art. 415 k.c.). Wina w literaturze traktowana jest niekiedy jako podstawowa przes³anka odpowiedzialnoci odszkodowawczej ex delicto, ale nie jest to przes³anka jedyna (z tego powodu rozró¿nia siê odpowiedzialnoæ na zasadzie winy, ryzyka
i s³usznoci; w tych dwóch ostatnich przypadkach zawinienie nie ma znaczenia dla powsta-

* Istnieje kategoria pacjentów uprawnionych do bezp³atnych wiadczeñ zdrowotnych z mocy
przepisów szczególnych, pomimo braku uprawnieñ z tytu³u ubezpieczenia zdrowotnego: ¿o³nierze
w czynnej s³u¿bie wojskowej, a nadto skazani na karê pozbawienia wolnoci czy te¿ osoby poddane
leczeniu w zamkniêtym ZOZ z powodu choroby zakanej lub uzale¿nienia od alkoholu, narkotyków,
a tak¿e z powodu choroby psychicznej.
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nia odpowiedzialnoci). Zwykle jako ogóln¹ przes³ankê odpowiedzialnoci odszkodowawczej wskazuje siê tak¿e fakt, zdarzenie, z którym ustawodawca ³¹czy powstanie odpowiedzialnoci [3]. Pomimo ¿e w treci cytowanego przepisu reguluj¹cego odpowiedzialnoæ cywiln¹
ex delicto ustawodawca wskaza³ na winê jako podstawow¹ przes³ankê odpowiedzialnoci,
kodeks cywilny jednak nie zawiera wyk³adni autentycznej tego pojêcia. Doktryna i judykatura traktuj¹ winê jako negatywn¹ ocenê dzia³ania lub zaniechania, daj¹c¹ mo¿liwoæ postawienia okrelonemu podmiotowi zarzutu dzia³ania lub zaniechania niezgodnego z prawem,
ocenianego nagannie z punktu widzenia zarówno przepisu normatywnego, jak i zasad wspó³¿ycia spo³ecznego oraz regu³ zawodowych [15]. Jest to czêæ pojêcia winy, zwykle okrelana
jako bezprawnoæ. Zarówno judykatura, jak i doktryna ³¹cz¹ winê z dwoma elementami:
obiektywnym  rozumianym jako niezgodne z prawem zachowaniem siê podmiotu ponosz¹cego odpowiedzialnoæ oraz subiektywnym, czyli daj¹cym podstawê do przypisania sprawcy szkody, zamiarem naruszenia obowi¹zku lub powinnoci dzia³ania albo naruszenia zakazu
dzia³ania [4].
Wina mo¿e przybraæ postaæ umylnoci (gdy np. lekarz z rozmys³em przekazuje informacjê o pacjencie osobom trzecim, wiedz¹c, i¿ spowoduje w ten sposób szkodê) lub nieumylnoci nazywanej w prawie niedbalstwem (gdy sprawca szkody nie dok³ada starannoci
wymaganej w okrelonego rodzaju okolicznociach i jego zachowanie odbiega od hipotetycznego wzorca, modelu dobrego, starannego postêpowania, w omawianym przypadku
wzorca dobrego lekarza, który dba o zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych o pacjencie). Przy ocenie winy badaniu podlega stosunek sprawcy szkody do jego
czynu, a tak¿e zagadnienie, czy mo¿na uczyniæ sprawcy zarzut, ¿e jakie dzia³anie podj¹³
niepotrzebnie (np. ujawniaj¹c informacjê), czy te¿ zaniecha³ dzia³ania, do jakiego by³ zobligowany (i nie przekaza³ informacji pacjentowi). Kwestia rozgraniczenia winy umylnej czy te¿
nieumylnej, odgrywaj¹ca kluczow¹ rolê w prawie karnym, nie ma jednak istotnego znaczenia
dla odpowiedzialnoci cywilnej. Wa¿na jest natomiast ocena nale¿ytej starannoci dzia³ania,
do jakiej zosta³ zobligowany lekarz. Zgodnie z art. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza
dentysty pozostaje ona w sta³ym zwi¹zku z ocen¹ stosunków danego rodzaju (art. 355 k.c.).
Zwiêkszone oczekiwania wobec okrelonych grup zawodowych (lekarzy, pielêgniarek, po³o¿nych, farmaceutów) wynikaj¹ nie tylko ze specyfiki ich dzia³ania, ale i z prawa zwyczajowego,
przyznaj¹cego im zwiêkszone zaufanie publiczne, a tak¿e z tworzonych przez te podmioty
kodeksów etyki zawodowej. Dlatego do oceny, czy w konkretnym przypadku w relacji z pacjentem lekarz wykaza³ siê nale¿yt¹ starannoci¹, nie wystarczy przeciêtna miara starannoci
[20]. Model starannoci i stwierdzenie niedbalstwa zawodowego jest bowiem zale¿ny od
stosunków danego rodzaju *, czyli tak¿e od poziomu specjalizacji, kwalifikacji zawodowych
lekarza, charakteru wykonywanej przez niego pracy. Inne s¹ bowiem oczekiwania oraz kryteria ocen wobec lekarzy pierwszego kontaktu, a inne w odniesieniu do wysoko specjalizowanych w okrelonej dziedzinie ekspertów zatrudnionych w szpitalach klinicznych. W stosunku
do tej kategorii lekarzy pominiêcie niektórych badañ czy zawê¿enie informacji przed eksperymentem mog¹ byæ ocenione jako ra¿¹ce niedbalstwo; byæ mo¿e nie by³oby tak surowej
oceny w odniesieniu do lekarza z orodka zdrowia.
Wzorzec starannego dzia³ania jest w takich przypadkach zale¿ny nie tylko od wspomnianych ju¿ czynników, ale i od aktualnego stanu wiedzy, i zmienia siê wraz z postêpem nauki

* Art. 355 k.c.:  obowi¹zany jest do starannoci ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju (nale¿yta starannoæ).
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i techniki [4]. W Polsce prawid³owoæ postêpowania okrela siê poprzez odes³anie do zasad
wiedzy medycznej *. Zgodnie art. 19 ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej pacjent ma prawo
do wiadczenia zdrowotnego odpowiadaj¹cego wymaganiom wiedzy medycznej. Wed³ug art.
4 ustawy o zawodzie lekarza, lekarz ma obowi¹zek wykonywaæ swój zawód zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy medycznej, zasadami etyki zawodowej i z nale¿yt¹ starannoci¹, ale przy
pomocy dostêpnych mu metod i rodków. Natomiast w art. 49 ustawy o powszechnym
ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia ustawodawca daje pacjentowi prawo do
wiadczenia zdrowotnego odpowiadaj¹cego tak¿e wymogom aktualnej wiedzy medycznej,
niemniej jednak zakrela ramy tego prawa do posiadanych przez Fundusz rodków. Taka
sytuacja rodzi nastêpuj¹ce w¹tpliwoci: ze wzglêdu na fakt istnienia du¿ego zró¿nicowania w
standardzie wyposa¿enia poszczególnych zak³adów opieki zdrowotnej, w dostêpnoci do
wyspecjalizowanych procedur, aparatury i rodków w poszczególnych szpitalach, czy lekarzom z ró¿nych jednostek nale¿y stawiaæ zawsze takie same wymagania odnonie nale¿ytej
starannoci w korzystaniu z aktualnej wiedzy medycznej?; czy na lekarzach lub  ujmuj¹c to
szerzej  na personelu medycznym winien spoczywaæ obowi¹zek informowania pacjentów,
która jednostka w kraju jest w stanie zapewniæ im wiadczenie o najwy¿szym standardzie
medycznym, to jest zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, pod rygorem odpowiedzialnoci za brak nale¿ytej starannoci w zaspokojeniu prawa pacjenta do informacji?
S³uszne wydaje siê zatem stanowisko doktryny postuluj¹cej wypracowanie skatalogowanych standardów postêpowania, daj¹cych podstawê do oceny dzia³ania lekarza pod k¹tem
jego starannego dzia³ania**. Pierwsze próby poczyniono ju¿ w odniesieniu do anestezjologii
i intensywnej terapii [5]. Na celowoæ opracowania standardów, powszechnie przyjêtych
procedur postêpowañ medycznych wskazuje niejednokrotnie tak¿e judykatura [34]. Byæ mo¿e
mog³oby byæ pomocne normatywne wyznaczenie standardów starannoci przyjête w innych
krajach. W prawie angielskim, poniewa¿ medycyna z natury rzeczy nie jest nauk¹ cis³¹
i mo¿liwe jest przyjêcie kilku rodzajów postêpowania jako akceptowanych, uznano, i¿ nie
wystarczy wykazanie w procesie, ¿e istnieje kompetentne cia³o medyczne, które uznaje zachowanie siê lekarza za zgodne lub niezgodne z obowi¹zuj¹c¹ praktyk¹, ale nale¿y udowodniæ, ¿e nie istnieje takie gremium kompetentnych przedstawicieli zawodu medycznego, które
zaakceptowa³oby postêpowanie lekarza i uzna³oby to zachowanie za zgodne z obowi¹zuj¹c¹
praktyk¹ [26]. Najlepszym dowodem koniecznoci rozwi¹zania tego problemu s¹ czêste trudnoci, jakie istniej¹ w ocenie dowodu w postaci opinii bieg³ych z zakresu medycyny, wystêpuj¹cych w konkretnych procesach, którzy w tej samej sprawie, przy tym samym materiale

* Art. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty stanowi, ¿e ma on obowi¹zek wykonywaæ
swój zawód zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostêpnymi mu metodami i rodkami
zapobiegania, rozpoznania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z nale¿yt¹
starannoci¹.
** Zgadzam siê z T. Dukiet-Nagórsk¹, i¿ na potrzebê okrelenia standardów prawid³owego postêpowania lekarza wskazuje tak¿e fakt zró¿nicowania w orzecznictwie s¹du oceniaj¹cego postêpowanie
lekarza wobec pacjenta. O ile pocz¹tkowo istnia³a teza, ¿e pacjentowi nale¿ne jest wiadczenie o najwy¿szej jakoci (patrz wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia 28 padziernika 1983 r., IICR 385/83), to
obecnie S¹d Najwy¿szy zmieni³ swoje stanowisko i zaprezentowa³ tezê o prawie pacjenta do wiadczenia zdrowotnego o przeciêtnym standardzie (patrz wyrok z dnia 1 grudnia 1998 r., III CKN 741/98).
Przy czym prawd¹ jest, i¿ ¿aden z omówionych przeze mnie powy¿ej aktów normatywnych, które
sk³adaj¹ siê na tzw. prawo medyczne, nie pos³uguje siê pojêciem standardu dzia³ania lekarza o przeciêtnym lub te¿ najwy¿szym poziomie czy jakoci; [5].
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dowodowym wydaj¹ kompletnie dwie ró¿ne opinie, przy czym ka¿da z nich odwo³uje siê do
wskazañ wiedzy medycznej *.
Pozostaje jeszcze do rozwi¹zania problem sposobu przekazania pacjentowi informacji
o przyjêtych standardach. On bowiem jest najbardziej zainteresowany tym, jakie postêpowanie winno byæ wobec niego podjête. Zgadzam siê ze stwierdzeniem, ¿e winno to nast¹piæ
w ramach obowi¹zku wynikaj¹cego z art. 31 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
zgodnie z którym konieczne jest poinformowanie pacjenta o proponowanych i mo¿liwych
metodach leczenia i udzielania innych wiadczeñ zdrowotnych. Byæ mo¿e system broszur
by³by wystarczaj¹cy.
W przypadku naruszenia prawa pacjenta do informacji bezprawnoæ wskazuj¹ca na winê
bêdzie polegaæ przede wszystkim na naruszeniu art. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza
dentysty, nak³adaj¹cego obowi¹zek wykonywania tych zawodów z nale¿yt¹ starannoci¹,
zgodnie z zasadami etyki i wskazaniami wiedzy medycznej. Zatem jako dzia³ania pozbawione
starannoci, bezprawne i w rezultacie mog¹ce staæ siê podstaw¹ do przypisania lekarzowi
winy bêd¹ traktowane postêpowania polegaj¹ce na:
 odst¹pieniu od obowi¹zku poinformowania pacjenta o jego stanie zdrowia, o przebiegu leczenia oraz o podstawowych okolicznociach przekazania mu wiadczenia medycznego,
 wykonaniu zabiegu bez uzyskania zgodnej z prawem zgody pacjenta,
 przekazaniu informacji o pacjencie bez jego zgody osobom trzecim,
 naruszeniu zasad przeprowadzenia eksperymentu poprzez nieprzekazanie pacjentowi
szczególnie dok³adnej informacji zarówno o ryzyku, jak i spodziewanych korzyciach
dowiadczenia,
 niewywi¹zaniu siê z obowi¹zku prowadzenia dokumentacji medycznej,
 naruszenie obowi¹zku zachowania tajemnicy lekarskiej.
W razie sporu to lekarz (szpital) winien udowodniæ (np. wpisem do dokumentacji, zapisem o przekazaniu broszury informacyjnej), ¿e zosta³a udzielona pacjentowi odpowiednia
informacja o ryzyku i skutkach zabiegów oraz badañ diagnostycznych, które stanowi³y podstawê podjêtych dzia³añ, po uzyskaniu zgody pacjenta na ich dokonanie. Dzieje siê tak
dlatego, i¿ obowi¹zek przekazania informacji obci¹¿a lekarza i to on wywodziæ bêdzie z tego
skutki prawne. Na lekarza zatem s¹d nak³ada dowód wykonania tego obowi¹zku [25]. Niewykonanie spoczywaj¹cych na lekarzu obowi¹zków w zakresie przekazania pacjentowi takich
informacji medycznych mo¿e bowiem w oczywisty sposób spowodowaæ szkodê. W takiej
sytuacji na pacjencie ci¹¿y obowi¹zek wykazania, na czym polega owa bezprawnoæ dzia³ania lekarza (art. 6 k.c.). W polskim prawie obowi¹zuje zasada da mihi factum, dabo tibi ius;
w konsekwencji na dochodz¹cym odszkodowania bezporednio nie ci¹¿y obowi¹zek wykazywania, jakie przepisy prawa zosta³y naruszone, a jedynie faktów, z których wywodzi on
skutki prawne, w tym wypadku  powstanie odpowiedzialnoci odszkodowawczej oraz jakie
fakty wskazuj¹ na to, ¿e lekarz nie do³o¿y³ wymaganej w tej sytuacji starannoci.
Pojêcie szkody tak¿e nie zosta³o przez ustawodawcê wprost zdefiniowane, dlatego niezbêdne jest ponownie zastosowanie regu³ wyk³adni jêzykowej z odniesieniem siê do regu³

* Warto tu wspomnieæ, i¿ rocznie ukazuje siê oko³o miliona doniesieñ naukowych w medycynie, to
jest ok. 7 300 tygodniowo, tylko w dziedzinie chorób wewnêtrznych a¿ 40 tysiêcy; nietrudno wyobraziæ sobie konsekwencje w postaci trudnoci w ocenie tych informacji i odniesieniu tej wiedzy do konkretnego przypadku ocenianego przez bieg³ych; [18].
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jêzyka potocznego. Szkoda mo¿e mieæ wymiar maj¹tkowy (rozumiany jako brak b¹d strata,
uszczerbek) lub niemaj¹tkowy, i wówczas nazywana jest krzywd¹. Stanowi przes³ankê konieczn¹ do powstania odpowiedzialnoci odszkodowawczej. Bez szkody, nawet gdy podmiotowi odpowiedzialnemu za przestrzeganie prawa pacjenta mo¿na przypisaæ zarzut bezprawnoci,
nie ma mowy o powstaniu odpowiedzialnoci odszkodowawczej. Kodeks cywilny wprowadzi³ pojêcie szkody na osobie (gdy naruszone zosta³o zdrowie, prywatnoæ, czeæ, godnoæ,
wolnoæ) i na mieniu (gdy szkoda ma wymiar materialny) [35]. Wymiernoæ szkody jest
podyktowana mo¿liwoci¹ odniesienia siê do rynkowej wartoci utraconego dobra. W razie
uszkodzenia cia³a mo¿e polegaæ np. na tym, ¿e aktywa maj¹tku pacjenta zosta³y wydatkowane na pokrycie kosztów leczenia, rehabilitacji, które by nie nast¹pi³y, gdyby pacjent otrzyma³
odpowiedni¹ informacjê o zabiegu i z niego np. zrezygnowa³.
W przypadku naruszenia dóbr osobistych i spowodowania tzw. krzywdy szkoda ma postaæ subiektywnego poczucia doznanego uszczerbku. Tê postaæ szkody opisuje siê zwykle
jako odczucie bólu psychicznego, naruszenie wewnêtrznego spokoju, godnoci itp., co powoduje trudnoci w dokonaniu wyliczenia ekonomicznego ekwiwalentu tej postaci szkody.
Trudno ustawowo uregulowaæ wycenê bólu, strachu czy poczucia wstydu lub napiêtnowania zwi¹zanego np. z ujawnieniem przez lekarza tajemnicy lekarskiej o chorobie pacjenta
osobom niepowo³anym.
Dodatkowa trudnoæ w wyliczeniu szkody w odniesieniu do wiadczenia medycznego,
traktowanego jako us³uga medyczna, wynika z tego, ¿e trudno jest pacjentowi sprawdziæ,
zmierzyæ, oceniæ jakoæ takiej us³ugi w odniesieniu do obiektywnych kryteriów czy te¿ dotychczasowego dowiadczenia w³asnego. Czêsto pacjent siêga do intuicyjnego wyczucia.
Jakoæ takiej us³ugi z punktu widzenia pacjenta mierzona mo¿e byæ tak¿e dostateczn¹ informacj¹ o dostêpnoci pewnych metod i rodków. Szkod¹ mo¿e byæ tu poniesienie przez
pacjenta op³aty za badania, pomimo ¿e okrelone wiadczenie mog³o byæ zrealizowane po
ni¿szych kosztach lub bezp³atnie z jednoczesnym zagwarantowaniem po¿¹danych efektów
medycznych.
Zgodnie z art. 361 § 1 i 2 k.c. szkoda jest ujmowana przez ustawodawcê w postaci
zarówno ewidentnej straty, czyli uszczerbku, który poniós³ poszkodowany (damnum emergens), wydatkuj¹c okrelone kwoty na leczenie, jak i utratê spodziewanych korzyci (lucrum cesans) w postaci np. utraty mo¿noci zawarcia przez pacjenta nowych umów
handlowych na skutek zabiegu i przed³u¿aj¹cej siê rekonwalescencji po nim, korzyci, które
oceniæ mo¿na jako zyski, jakie osi¹gn¹³by, gdyby nie zaistnia³ delikt lub nienale¿yte wywi¹zanie siê z kontraktu [35].
Zwi¹zek przyczynowy, jaki musi ³¹czyæ zachowanie siê sprawcy szkody z powstaniem tej
szkody, uregulowany zosta³ w art. 361 § 1 k.c. i wskazuje na ponoszenie odpowiedzialnoci
odszkodowawczej tylko za tzw. normalne, czyli typowo wystêpuj¹ce nastêpstwa dzia³ania
lub zaniechania, z którego wynik³a szkoda. Teoria tzw. adekwatnego zwi¹zku przyczynowego
dokonuje segregacji zjawisk niezbêdnych do wywo³ania szkody, z których ka¿de stanowi
ogniwo w ³añcuchu skutków i z których ka¿dy nale¿y wzi¹æ pod uwagê [35]. A zatem ze
zwi¹zkiem przyczynowym w rozumieniu kodeksowym mamy do czynienia wówczas, gdy ³¹czy
siê on z takimi przyczynami, które normalnie, czyli z regu³y, wywo³uj¹ okrelone skutki [35].
Je¿eli za dany skutek jest wywo³any nietypow¹ przyczyn¹, nie istnieje wówczas adekwatny
zwi¹zek przyczynowy, daj¹cy podstawê odpowiedzialnoci odszkodowawczej.
Przeprowadzenie takiego wnioskowania jest k³opotliwe dla pacjenta z tego powodu, i¿ to
on ma obowi¹zek wykazaæ w przypadku sporu, ¿e miêdzy zachowaniem lekarza a powsta³¹
szkod¹ istnieje normalny zwi¹zek przyczynowy, pojmowany jako ³añcuch logiczny przyczyn
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i skutków *. W orzecznictwie S¹du Najwy¿szego przyjêta zosta³a jednak¿e zasada, ¿e w odniesieniu do pacjenta wystarczy uprawdopodobnienie istnienia takiego zwi¹zku w znacznym
stopniu**. Je¿eli natomiast nie istnieje ¿aden zwi¹zek pomiêdzy np. upublicznieniem informacji o tym, ¿e pacjent jest chory na ¿ó³taczkê, a szkod¹ w postaci odmowy zatrudnienia tej
osoby na okrelonym stanowisku, albowiem sta³o siê to z powodu np. braku odpowiednich
kwalifikacji, to nie mo¿e byæ mowy o odpowiedzialnoci cywilnej za tak¹ w³anie szkodê.
Odpowiedzialnoæ za naruszenie prawa pacjenta do informacji mo¿e byæ rozpatrywana na
gruncie zarówno ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej, jak i kodeksu cywilnego. Zgodnie
z art. 19a ust. 1 ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej, pacjent mo¿e domagaæ siê zadoæuczynienia pieniê¿nego za doznan¹ krzywdê na podstawie art. 448 k.c. w razie zawinionego
naruszenia jego prawa do informacji, o którym mowa w art. 18 ust. 2 i 3, art. 19 ust. 1 pkt 2 i 3
wymienionej ustawy ***.
Art. 18 ust. 1 ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej nak³ada na zak³ad obowi¹zek prowadzenia dokumentacji medycznej pacjentom, art. 18 ust. 3 zobowi¹zuje do udostêpniania jej
pacjentowi i osobom przez niego upowa¿nionym oraz wymienionym organom. Oznacza to, ¿e
nieprowadzenie lub prowadzenie nierzetelnej dokumentacji medycznej mo¿e stanowiæ jedynie podstawê dochodzenia roszczeñ z tytu³u szkody powsta³ej wskutek niedochowania tego
obowi¹zku na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.
Z niezrozumia³ych wzglêdów ustawodawca pozbawi³ pacjenta na gruncie cytowanej ustawy
o zak³adach opieki zdrowotnej mo¿liwoci uzyskania zadoæuczynienia za doznan¹ krzywdê
tak¿e z tytu³u nieprowadzenia dokumentacji medycznej w ogóle lub prowadzenia jej w sposób nierzetelny [14]. Co prawda w myl art. 24 § 1 k.c. przewidziana zosta³a mo¿liwoæ
¿¹dania zap³aty zadoæuczynienia pieniê¿nego oraz z³o¿enia owiadczenia okrelonej treci,
w odpowiedniej formie w celu usuniêcia skutków zagro¿enia, naruszenia dóbr osobistych,
niemniej jednak jest to mo¿liwe jedynie w przypadku bezprawnego dzia³ania, a nie w przypadku zaniechania (Ten, czyje dobro osobiste zosta³o zagro¿one cudzym dzia³aniem, mo¿e

* Onus probandi pojmowany jako powinnoæ przedstawienia dowodów dla potwierdzenia faktów,
z których strona chce wywodziæ skutki prawne, jest dla pacjenta w przypadku sporu z lekarzem czy
zak³adem opieki zdrowotnej niezwykle problematyczny. Pacjent bowiem nie posiada specjalistycznej
wiedzy o okolicznociach przebiegu wiadczenia medycznego, zatem trudno jest mu powo³aæ siê na
negatywne skutki prawnie istotnych, relewantnych okolicznoci. Dlatego spór ten nazywany jest s³usznie w doktrynie sporem pomiêdzy laikiem a ekspertem. Co prawda w polskiej procedurze prawnej
istnieje mo¿liwoæ zobowi¹zania przez s¹d strony nieobci¹¿onej onus probandi do z³o¿enia dowodu
istotnego dla sprawy (art. 248 § 1 i 2 k.p.c.), niemniej jednak w dobie rozszerzania siê zakresu kontradyktoryjnoci procesu cywilnego nastêpuje ograniczenie dzia³ania s¹du z urzêdu. W tej sytuacji istotne
znaczenie ma zarówno mo¿noæ powo³ania siê pacjenta na domniemanie faktyczne (art. 231 k.p.c.),
a nadto regu³a dowodu prima facie, pozwalaj¹ca na wywodzenie wniosków o faktach istotnych dla
sprawy ju¿ z wysokiego prawdopodobieñstwa ich zaistnienia, gdy trudno jest mu ustaliæ i wykazaæ
okolicznoci bêd¹ce podstaw¹ do zbudowania domniemania, czy te¿ wykluczyæ konkurencyjnie wykazywane przez szpital przyczyny powstania szkody, gdy nie mo¿na z ca³¹ pewnoci¹ odtworzyæ
mechanizmu powstania szkody medycznej.
** Por. wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia 5 lipca 1967 r., OSNCP z 1968 r. nr 2, poz. 26 i z dnia 17
czerwca 1969 r., OSNPKA z 1969 r. nr 78, poz. 155.
*** Art. 18 ust. 2 nak³ada na zak³ad obowi¹zek ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej, a art. 19 ust. 1 pkt 2 i 3 stanowi prawo pacjenta do informacji o swoim stanie zdrowia i wyra¿enia
zgody na udzieleniu mu okrelonego wiadczenia zdrowotnego po uzyskaniu odpowiedniej informacji.
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¿¹daæ). Ustawodawca wyranie stanowi, i¿ poszkodowany mo¿e ¿¹daæ zaniechania takiego
dzia³ania, a w razie wyst¹pienia skutku w postaci dokonanego naruszenia daje legitymacjê
do ¿¹dania podjêcia czynnoci potrzebnych do usuniêcia skutków. Je¿eli zatem wskutek
nieprowadzenia w ogóle dokumentowania informacji o pacjencie nast¹pi nara¿enie go na
szkodê, pacjent ma mo¿liwoæ dochodzenia zadoæuczynienia pieniê¿nego, je¿eli udowodni,
i¿ narusza to jego dobra osobiste (na zasadzie art. 448 k.c. lub art. 445 k.c. w wypadku, gdy
z tego powodu nast¹pi³a szkoda na osobie w postaci uszkodzenia cia³a lub rozstroju zdrowia).
Art. 445 k.c. stanowi o przyznaniu okrelonej kwoty tytu³em odszkodowania w razie
zaistnienia szkody na osobie w postaci uszkodzenia cia³a czy rozstroju zdrowia, wynagrodzenia skutków zdarzeñ o charakterze trudnym do oszacowania, przynosz¹cym poczucie krzywdy, wstydu, zmniejszonej wartoci. Art. 448 k.c. wskazuje natomiast na mo¿noæ przyznania
odszkodowania w razie zawinionego naruszenia dobra osobistego, niezale¿nie od jego rodzaju, chroni¹c tak szeroki katalog wartoci jak zdrowie, wolnoæ, prywatnoæ, spokój psychiczny przed naruszeniem, np. poprzez pozbawienie pacjenta autonomii w podejmowaniu decyzji
o sobie, a tak¿e o informacji, jaka dotyczy jego osobicie. Treæ art. 24 k.c. sama przez siê nie
stanowi samoistnej podstawy do dochodzenia odszkodowania, skoro w § 3 tego przepisu
jest mowa, ¿e wiadczenia te przyznawane s¹ przez ustawodawcê na zasadach przewidzianych w kodeksie cywilnym. Zasady te wynikaj¹ zarówno z art. 445, jak i z art. 448 k.c. [3].
Zaniechanie prowadzenia dokumentacji mo¿e zatem pacjent skar¿yæ na podstawie obu tych
przepisów, dochodz¹c zadoæuczynienia pieniê¿nego. Niestety nie mo¿e jednak ¿¹daæ wykonania zobowi¹zania przez zak³ad opieki zdrowotnej poprzez ¿¹danie z³o¿enia owiadczenia
okrelonej treci, w zakresie, który winna obj¹æ ta dokumentacja, czy te¿ sprostowania b³êdów w dokumentacji lub uzupe³nienia jej braków. Zgodnie ze wskazanymi przepisami pacjent
mo¿e wówczas ¿¹daæ jedynie zadoæuczynienia pieniê¿nego lub zap³aty odpowiedniej sumy
pieniê¿nej na wskazany cel spo³eczny. Brakuje takiego uregulowania roszczenia, które zobowi¹zywa³oby podmiot przekazuj¹cy wiadczenie medyczne (winny zaniechania dokumentowania informacji o jego przebiegu) do dope³nienia czynnoci potrzebnych do usuniêcia
skutków takiego dzia³ania. Obowi¹zek rzetelnego prowadzenia dokumentacji medycznej nie
zosta³ objêty hipotez¹ art. 19a ust. 1 ustawy, dlatego te¿ dochodzenie roszczeñ odszkodowawczych mo¿e nast¹piæ wy³¹cznie na podstawie przepisów kodeksu cywilnego z tytu³u
doznanej szkody *. Je¿eli szkoda wyrz¹dzona zosta³a zaniechaniem sprawcy, na którym ci¹¿y³
obowi¹zek dzia³ania, a on nie wywi¹za³ siê ze swojego obowi¹zku, mo¿e zostaæ zobowi¹zany
jedynie do naprawienia wynik³ej st¹d szkody [4].
W przypadku przekazania przez ZOZ nierzetelnej dokumentacji medycznej pacjenta organom lub jednostkom organizacyjnym wskazanym w art. 18 ust. 3 przytoczonej ustawy**
poszkodowany mo¿e dochodziæ zobowi¹zania zak³adu do sprostowania b³êdów lub uzupe³nienia braków w jej treci na zasadzie art. 24 k.c. Je¿eli natomiast zak³ad przeka¿e dokumentacjê

* Art. 19a 1: W razie zawinionego naruszenia praw pacjenta, o których mowa w art. 18 ust. 2 i ust.
3 pkt 1 oraz w art. 19 ust. 1 pkt 14 i ust. 3, s¹d mo¿e przyznaæ poszkodowanemu odpowiedni¹ sumê
tytu³em zadoæuczynienia pieniê¿nego za doznan¹ krzywdê na podstawie art. 448 Kodeksu cywilnego.
** Katalog podmiotów uprawnionych do udostêpnienia im informacji zawartej w dokumentacji
pacjenta jest zamkniêty. Odes³anie w art. 118 ust. 3 pkt 5 do innych uprawnionych dotyczy uprawnienia jedynie w drodze odrêbnych ustaw, co podkrela wagê takiego ograniczenia, stoj¹cego niejako na
stra¿y prawa do prywatnoci i tajemnicy lekarskiej.
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innym jednostkom ni¿ wymienione w tym przepisie, to jest osobom nieuprawnionym, albo gdy
udostêpni j¹ w szerszym zakresie ni¿ niezbêdny do zapewnienia ci¹g³oci wiadczeñ zdrowotnych, nast¹pi naruszenie obowi¹zku zapewnienia ochrony danych zawartych w dokumentacji
pacjenta. W tej sytuacji s¹d mo¿e przyznaæ poszkodowanemu odpowiedni¹ sumê tytu³em zadoæuczynienia za doznan¹ krzywdê (na zasadzie art. 19a ust. 1 ustawy w zw. z art. 448 k.c.).
W artykule 30, 31, 32, 34, 35 i 40 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty ustawodawca uregulowa³ obowi¹zki lekarza, których naruszenie spe³nia przes³anki bezprawnoci
i winy przes¹dzaj¹cej o jego odpowiedzialnoci. Cywilna odpowiedzialnoæ lekarza to jednoczenie odpowiedzialnoæ zawodowa za nieprawid³owe wykonywanie obowi¹zków zawodowych, opisanych w powy¿ej przytoczonych przepisach. Generalnie sprowadziæ je mo¿na do
dwóch podstawowych: obowi¹zku kompetencji * i informacji. Brak kompetencji dowodzi niedbalstwa, natomiast obowi¹zek udzielania pacjentowi informacji jest podstaw¹ do podjêcia
jakichkolwiek dzia³añ lekarza wobec niego. Oba obowi¹zki wykonywane prawid³owo dowodz¹ starannoci dzia³ania. Lekarz musi znaleæ czas na zapoznanie siê z wytycznymi
postêpowania w typowych sytuacjach klinicznych i musi zacz¹æ je stosowaæ. W przeciwnym
razie nara¿a pacjenta [18].
Lekarz ma obowi¹zek udzielenia pacjentowi przystêpnej informacji o stanie jego zdrowia.
Mo¿e od obowi¹zku tego odst¹piæ, gdy pacjent wyra¿a takie ¿yczenie, gdy nie ukoñczy³ 16.
roku ¿ycia lub jest nieprzytomny. W takich wypadkach lekarz udziela informacji przedstawicielowi ustawowemu (dotyczy pacjenta ma³oletniego lub ubezw³asnowolnionego), opiekunowi faktycznemu lub osobie wskazanej, upowa¿nionej przez pacjenta. Przekazanie takiej
informacji innym podmiotom nieupowa¿nionym jest bezprawne i je¿eli spowoduje szkodê,
mo¿e byæ podstaw¹ odpowiedzialnoci odszkodowawczej lub zadoæuczynienia za krzywdê.
Zatem niepowiadomienie pacjenta o niekorzystnym dla niego rozpoznaniu i takich rokowaniach, co spowodowa³o, ¿e pacjent na skutek tej niewiedzy podj¹³ rozporz¹dzenia maj¹tkiem ze
szkod¹, mo¿e zostaæ uznane za bezprawne, zawinione i  o ile bêdzie mo¿na wykazaæ zwi¹zek
przyczynowy pomiêdzy niewykonaniem obowi¹zku przez lekarza a szkod¹, jakiej dozna³ pacjent
niew³aciwie poinformowany  stanie siê podstaw¹ odpowiedzialnoci cywilnej.
W tej kategorii mieci siê szkoda, a tak¿e krzywda wyrz¹dzona pacjentce, której lekarz
odmówi³ dostêpu do niezwykle istotnej informacji, jak¹ jest fakt zagro¿enia poczêcia i urodzenie przez ni¹ dziecka z wad¹ genetyczn¹. Je¿eli lekarz nie poinformowa³ jej o tym lub odmówi³
skierowania pacjentki na badania genetyczne przed poczêciem albo badania prenatalne, gdy
by³a ju¿ w ci¹¿y, dopuci³ siê ewidentnie zawinionego naruszenia jej prawa do informacji
i wyrz¹dzi³ krzywdê jej oraz dziecku. W takim wypadku lekarz nie mo¿e ekskulpowaæ siê
klauzul¹ sumienia, albowiem nie chodzi tu o w¹tpliwy moralnie czy etycznie zabieg aborcji,
ale o prawo do odpowiedniej informacji o stanie zdrowia i naruszenie tego prawa ze szkod¹
dla pacjenta. Takie w³anie stanowisko sta³o siê podstaw¹ g³onego medialnie procesu odszkodowawczego [31], w którym rodzice dziecka chorego na rzadk¹ chorobê genetyczn¹
(hypohondroplazjê) wyst¹pili przeciwko szpitalowi wobec odmowy skierowania matki dziecka na badanie prenatalne. S¹d uzna³, i¿ pogwa³cono w ten sposób ich prawo do informacji
i przyzna³ wysokie odszkodowanie.
Nie mo¿na jednak¿e zapomnieæ, i¿ w ka¿dym zabiegu medycznym tkwi element niemo¿noci przewidzenia wszelkich skutków i ryzyka. Lekarz jednak mo¿e zas³aniaæ siê jedynie wzglê-

* Patrz rzymska zasada: ignorantia culpae adnumeratur bêd¹ca podstaw¹ wspó³czesnego obowi¹zku podnoszenia kwalifikacji.
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dem obiektywnej niemo¿noci przewidzenia ca³okszta³tu skutków, nigdy za wzglêdami subiektywnymi [28]. Je¿eli zatem lekarz pomija lub ogranicza informacjê, powo³uj¹c siê na taki
argument, mo¿emy mówiæ nawet o b³êdzie owiadczenia woli pacjenta, skutkuj¹cym brakiem
legalnoci dalszego dzia³ania lekarza. Sama wiadomoæ niebezpieczeñstwa nie oznacza, ¿e
pacjent podejmuje zgodê na zasadzie ryzyka lub wyra¿a zgodê na szkodê. Chory wyra¿aj¹c
zgodê na przeprowadzenie zabiegu, nie znajduje siê w pozycji kupuj¹cego, który mo¿e dowolnie zbadaæ przedmiot kupna  tu nie chodzi o nabycie w³asnoci lub innych praw, ale
o wiadczenie us³ug, co jest odmiennym przedmiotem stosunków cywilnoprawnych. Musi
zatem akceptowaæ rzeczywistoæ w oparciu o informacjê przekazan¹ mu przez lekarza. Dlatego wykonanie zabiegu medycznego, który powiód³ siê, jednak¿e wykonany zosta³ z naruszeniem zgody poprzez przekazanie niepe³nej lub wadliwej informacji, stanowi, moim zdaniem,
naruszenie prawa do prywatnoci i mo¿e skutkowaæ roszczeniem z art. 448 k.c.
Natomiast je¿eli zabieg nie powiód³ siê, nawet bez winy lekarza, a przeprowadzony zosta³
pomimo wadliwie udzielonej zgody (pacjent nie zosta³ poinformowany o skutkach, ryzyku
leczenia lub o metodach alternatywnych), lekarz ponosi odpowiedzialnoæ za skutki interwencji, albowiem podejmuj¹c dzia³ania bez zgody, przyj¹³ na siebie ryzyko równie¿ niezawinionych skutków swego postêpowania [27]. W istocie chodzi tu o skutki bezprawnej ingerencji
w dobra osobiste. W przeciwnym wypadku, to jest przy prawid³owo wyra¿onej zgodzie (po
uprzednim otrzymaniu odpowiedniej informacji) pacjent akceptuje ryzyko zabiegu i przejmuje je na siebie [24]. Prawo do informacji oznacza bowiem prawo do wiadomego uczestnictwa w leczeniu. Podkreliæ nale¿y, i¿ zgoda  nazywana w literaturze zgod¹ wiadom¹ 
mo¿e zostaæ w wietle przepisów udzielona nie tylko na zabieg, ale na ka¿de wiadczenie
zdrowotne, które jest pojêciem bardzo szerokim, co z kolei wp³ywa na odpowiednie ukszta³towanie odpowiedzialnoci cywilnej.
Szczególnie istotn¹ rolê odgrywa informacja w odniesieniu do interwencji o charakterze
inwazyjnym, np. zabiegów operacyjnych. Je¿eli w stosunku do pacjenta nie istniej¹ bezwzglêdne wskazania do dokonania takiego zabiegu  prawid³owa informacja warunkuj¹ca
zgodê ma miejsce wtedy, gdy chory zostanie poinformowany [ ] o konkretnych mo¿liwociach w zakresie leczenia, a w szczególnoci o wskazaniach zabiegu operacyjnego jako
jednego z ewentualnych sposobów leczenia. Bez takiej informacji zabieg musi zostaæ uznany za bezprawny [32]. W przypadku istnienia bezwzglêdnych podstaw do niezw³ocznej operacji wystarczy jednak, je¿eli lekarz poinformuje pacjenta o celu, rodzaju i zwyk³ych jej
nastêpstwach, nie musi za zapoznawaæ pacjenta z nietypowymi nastêpstwami, które mog¹
wyst¹piæ w szczególnych przypadkach powik³añ [33].
Odpowiedzialnoæ cywiln¹ mo¿e, moim zdaniem, ponosiæ tak¿e ten lekarz, który bez uprzedniej informacji oraz bez zgody pacjenta, a nawet pomimo jego sprzeciwu, udziela mu wiadczenia zdrowotnego, ratuj¹c w ten sposób ¿ycie. Dotyczy to np. przypadku samobójstwa. Podstaw¹
zadoæuczynienia bêdzie w tym przypadku naruszenie prawa pacjenta do wyra¿enia legalnej,
czyli w pe³ni wiadomej zgody na okrelone wiadczenia medyczne, poniewa¿ pacjent ma
prawo, a nie obowi¹zek, by ¿yæ, nie mog¹c byæ do tego zmuszanym przez w³adcz¹ decyzjê
lekarza. Pogl¹dy prawników jednak na tê kwestiê s¹ na tyle ró¿ne [29], ¿e nie mo¿e byæ mowy
o odpowiedzialnoci karnej za udzielenie wiadczenia bez zgody pacjenta w przypadku, gdy
ratuje on ¿ycie cz³owieka. Pozostaje dyskusyjna kwestia dowodzenia, jakiego rodzaju szkodê
poniós³ wskutek tego dzia³ania pacjent, czy te¿, jaka okolicznoæ stanowi dla niego doznan¹
krzywdê. Je¿eli pacjent jest w stanie wykazaæ spe³nienie tych przes³anek, to ma otwart¹ drogê
do procesu cywilnego. Uratowane ¿ycie, a nawet jego jakoæ subiektywnie oceniona jako z³a,
nie s¹ bowiem szkod¹ w rozumieniu prawa cywilnego, nie stanowi¹ te¿ o krzywdzie.
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Nale¿ytym zrealizowaniem przez lekarza obowi¹zku wyra¿onego w art. 31 ustawy o zawodzie lekarza bêdzie tak¿e przekazanie pacjentowi informacji nie tylko o proponowanych, ale
i mo¿liwych do wykonania metodach leczenia. Zatem podstaw¹ do odpowiedzialnoci za
naruszenie prawa pacjenta do odpowiedniej informacji mo¿e byæ fakt, i¿ lekarz nie powiadomi³ go o takich metodach diagnostyki i leczenia (na przyk³ad mniej inwazyjnych), które nie s¹
dostêpne w zak³adzie opieki zdrowotnej, w którym lekarz wiadczyæ mo¿e us³ugê medyczn¹
(b¹d s¹ dostêpne, ale tylko za pe³n¹ odp³atnoci¹), natomiast w innej placówce s¹ mo¿liwe
i dostêpne (czy te¿ po prostu tañsze, bo wykonywane w ramach Narodowego Funduszu
Zdrowia). Pozbawienie takiej w³anie informacji niew¹tpliwie wyrz¹dza pacjentowi szkodê
i mo¿e staæ siê powodem do roszczeñ o odszkodowanie.
Naruszenie tajemnicy lekarskiej dotyczy zarówno ujawnienia informacji zawartej w dokumentacji medycznej, ale tak¿e powziêtej podczas wywiadu, i godzi w prawo pacjenta do
prywatnoci. Mo¿e staæ siê zatem podstaw¹ roszczeñ zarówno z art. 448 i 415 k.c., jak i z art.
19 ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej. Artyku³ 23 k.c. stanowi bowiem, ¿e dobra osobiste
cz³owieka (wolnoæ, zdrowie, prywatnoæ) pozostaj¹ pod ochron¹ prawa cywilnego niezale¿nie od ochrony prawnej przewidzianej w innych przepisach szczególnych.
5. Rodzaje przys³uguj¹cych pacjentowi roszczeñ wobec sprawcy szkody
Ogóln¹ zasad¹ wynikaj¹c¹ z art. 361 § 1 k.c. jest naprawienie szkody poniesionej przez
pacjenta w postaci straty, uszczerbku maj¹tkowego np. z uwagi na poniesione koszty leczenia (us³ugi pielêgniarki, rehabilitacja, leki) i utratê spodziewanych korzyci (utrata mo¿liwoci
wykonywania pracy w zaplanowanym zawodzie lub okrelonym miejscu pracy, brak zarobków na zaplanowanym poziomie). Art. 445 § 1 k.c. przewiduje zadoæuczynienie za doznan¹
krzywdê, czyli rekompensatê za cierpienia psychiczne i fizyczne. Natomiast art. 448 k.c. jest
skonstruowany ogólnie, wi¹¿¹c zadoæuczynienie z naruszeniem ka¿dego dobra osobistego.
Szczególna ochrona dóbr osobistych pacjenta, bêd¹cych pod ochron¹ kodeksu cywilnego,
przyznana zosta³a tak¿e ustaw¹ z dnia 20 kwietnia 1997 r. o zak³adach opieki zdrowotnej,
daj¹c¹ w art. 19a ust.1 poszkodowanemu pacjentowi prawo do roszczenia o zas¹dzenie okrelonej sumy tytu³em zadoæuczynienia za krzywdê z powodu zawinionego naruszenia wymienionych w tym przepisie praw pacjenta *.
Odszkodowanie pieniê¿ne  mo¿e mieæ postaæ odszkodowania jednorazowego lub renty
pe³nej (w przypadku ca³kowitej utraty zdolnoci zarobkowania) albo renty alimentacyjnej.
Pojêcie odszkodowania zwi¹zane jest z naprawieniem w formie pieniê¿nej wyrz¹dzonej komu
szkody o charakterze maj¹tkowym. Pod pojêciem szkody w tym wypadku pojmowana jest
ró¿nica pomiêdzy obecnym stanem maj¹tkowym poszkodowanego a tym, jaki mia³by miejsce,
gdyby nie nast¹pi³o zdarzenie wywo³uj¹ce szkodê [30]. W takim znaczeniu szkod¹ jest utrata
zarobków, koszty leczenia, dojazdu do kliniki, których pacjent nie poniós³by, gdyby np.
uzyska³ informacjê o tym, ¿e w innej placówce takie wiadczenie mo¿e byæ wykonane w ra-

* Dotyczy naruszenia prawa do ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej, prawa do
dostêpu do tej dokumentacji, prawa do dostêpu do wiadczeñ zdrowotnych, odpowiadaj¹cych wymaganiom wiedzy medycznej, do informacji o: stanie zdrowia i poprzedzaj¹cej udzielenie zgody na okrelone wiadczenia, prawa do wyra¿enia i odmowy udzielenia takiej zgody, do intymnoci i poszanowania
godnoci, do kontaktu z bliskimi i opieki duszpasterskiej.
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mach Narodowego Funduszu Zdrowia, czyli bezp³atnie, albo gdyby odpowiednio poinformowany o rozmiarze ryzyka zabiegu z niego zrezygnowa³. W wypadku zg³oszenia ¿¹dania
naprawienia szkody poszkodowany obowi¹zany jest wykazaæ, udowodniæ podstawê i wysokoæ roszczenia (rachunki, faktury itp.).
Zadoæuczynienie pieniê¿ne  ma za cel nie tyle naprawienie szkody, ile z³agodzenie
poczucia krzywdy doznanej w postaci cierpienia, moralnego i fizycznego; dotyczy zniwelowania za pomoc¹ niedoskona³ego rodka, jakim s¹ pieni¹dze, niewymiernych pieniê¿nie negatywnych odczuæ osoby, której dobra osobiste zosta³y naruszone [10]. Mo¿e zostaæ
przyznane za naruszenie dóbr, takich jak godnoæ, prywatnoæ czy te¿ wolnoæ w podjêciu
swobodnej decyzji. Kompensuje ono skutki takiego zachowania siê podmiotu, który przekazuj¹c wiadczenie zdrowotne, uchybia powy¿szym dobrom w takim stopniu, i¿ pacjent subiektywnie czuje siê skrzywdzony (ta okolicznoæ jednak podlega zobiektywizowanej ocenie
przez s¹d). W polskim prawie mo¿liwoæ ¿¹dania zap³aty zadoæuczynienia zwi¹zana jest co
do zasady z naruszeniem dobra osobistego osoby fizycznej (lub prawnej) wskutek pope³nienia czynu niedozwolonego. Wystarczy zatem udowodnienie przez pacjenta wyst¹pienia przes³anek odpowiedzialnoci odszkodowawczej (na podstawie winy, ryzyka albo s³usznoci),
aby móg³ on wyst¹piæ do s¹du o zadoæuczynienie za doznan¹ krzywdê.
Nie mo¿na pomin¹æ, ¿e aktualnie wysuwane s¹ propozycje przyjêcia dopuszczalnoci
¿¹dania zadoæuczynienia tak¿e w innych sytuacjach, a w szczególnoci w razie niewykonania umowy [10] w przypadku wiadczenia us³ugi medycznej na podstawie kontraktu (np.
o wykonanie zabiegu rekonstrukcji stawu kolanowego czy przeszczepu skóry d³oni, gdy
wskutek niewykonania umowy w terminie albo niewykonania jej w ogóle, pacjent nie móg³
podj¹æ pracy albo prze¿y³ za³amanie czy depresjê). Ma to istotne znaczenie dla pacjenta
o tyle, ¿e w takim procesie to podmiot wiadcz¹cy us³ugê medyczn¹ by³by obarczony ciê¿arem dowodzenia, i¿ niewykonanie us³ugi albo jej nienale¿yte wykonanie jest nastêpstwem
okolicznoci, za które nie ponosi on odpowiedzialnoci.
Roszczenie uzasadnione ujawnieniem tajemnicy lekarskiej albo brakiem odpowiedniej informacji o ryzyku wynikaj¹cym zarówno z popiechu, przeoczenia tego obowi¹zku przez
lekarza czy te¿ wynikaj¹cym z celowego ograniczenia pacjentowi tej informacji mo¿e spowodowaæ kumulatywnie przyznane zarówno odszkodowanie, jak i kompensacjê szkody niemaj¹tkowej w postaci: naruszenia prawa do autonomii informacyjnej czy prawa do autonomii
decyzyjnej.
Elementem ró¿nicuj¹cym oba rodzaje roszczeñ jest to, i¿ w ka¿dym z przedstawionych
powy¿ej przypadków s¹d mo¿e, a nie musi, zas¹dziæ zadoæuczynienie na rzecz poszkodowanego. Poniewa¿ cierpienie, ból, poczucie alienacji, depresja nie daj¹ siê wymiernie przeliczyæ
na pieni¹dze, okrelenie nale¿nej wysokoci takiego roszczenia pozostawione zosta³o s¹dowi, który rozstrzyga na podstawie stanu faktycznego, dowodów, czy w ogóle oraz w jakiej
wysokoci mo¿liwe jest adekwatne zadoæuczynienie poczuciu krzywdy i zaspokojenie ¿¹dania poszkodowanego. Natomiast w re¿imie prawnym rz¹dz¹cym zas¹dzaniem odszkodowania, je¿eli poszkodowany wyka¿e spe³nienie wszelkich podstaw, to jest spe³nienie przes³anek
odpowiedzialnoci odszkodowawczej  s¹d musi zas¹dziæ odszkodowanie w udowodnionej
przez stronê wysokoci z uwagi na koniecznoæ zwrotu wszelkich wynik³ych i udowodnionych kosztów [16]. Nie dysponuje bowiem charakterystyczn¹ dla zadoæuczynienia swobod¹ w okreleniu, czy oraz w jakiej wysokoci zaspokoiæ ¿¹danie [16]. Pomimo to
powszechnym jest kumulowanie (i to skutecznie) ¿¹dañ w tzw. procesach medycznych zarówno o odszkodowanie, jak i o zadoæuczynienie za doznan¹ krzywdê. Warto przytoczyæ
wyrok S¹du Apelacyjnego w Krakowie [8] przyznaj¹cy zarówno wysokie odszkodowanie, jak
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i zadoæuczynienie za doznan¹ krzywdê w sprawie o skomplikowanym stanie faktycznym
i bulwersuj¹cych okolicznociach leczenia dziewczynki, której pielêgniarka, myl¹c ampu³ki,
poda³a rodek odka¿aj¹cy, powoduj¹c w ten sposób zmiany w mózgu i trwa³e kalectwo
pacjentki. Szpital i lekarz prowadz¹cy ukryli przed rodzicami informacjê o przyczynie pogorszenia stanu zdrowia dziecka, co z kolei spowodowa³o pozostawienie dziecka bez w³aciwej
pomocy i naprawienia szkody. S¹d podniós³, i¿ niew¹tpliwie nale¿ne jest w tym wypadku
zadoæuczynienie za deprecjacjê podstawowego dobra, jakim jest zdrowie, niemniej jednak
podniós³ te¿ koniecznoæ realizacji, obok funkcji kompensacji i zadoæuczynienia, funkcji
represyjnej przez prawo cywilne, gdy wysokoæ zas¹dzonej nale¿noci bêdzie dla sprawcy
ra¿¹cego niedbalstwa i celowego zatajenia informacji  odczuwaln¹ sankcj¹ maj¹tkow¹ [10].
W doktrynie pojawia siê teza, i¿ wszelkie naruszenia prawa pacjenta do prywatnoci
poprzez niew³aciwe postêpowanie z dokumentacj¹ medyczn¹ (choæby wskutek niewykonania obowi¹zku zanonimizowania danych o pacjencie w przypadku udostêpnienia dokumentacji medycznej szkole wy¿szej do wykorzystania dla celów naukowych lub dydaktycznych)
mog¹ rodziæ nie tylko roszczenie o naprawienie szkody, ale tak¿e roszczenie o zobowi¹zanie
do przeproszenia pacjenta i og³oszenia tego orzeczenia w prasie, niezale¿nie od zadoæuczynienia za doznan¹ krzywdê [22].
Odmowa udostêpnienia dokumentacji, stanowi¹c naruszenie prawa pacjenta, jest zagro¿eniem dla jego dobra osobistego. W takim przypadku mo¿liwe jest wiêc uruchomienie innych jeszcze rodków ochrony tego dobra, np. roszczenie o udostêpnienie dokumentacji
poprzez z³o¿enie powództwa o ustalenie prawa, w tym wypadku prawa do dokumentacji
medycznej, na gruncie art. 189 k.p.c. [7].
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ABRISS
Die Rechte des Patienten gehören unbestritten zum Katalog der Menschenrechte.
Die Rechte der Einheit, die auf die Gestaltung der rechtlichen Situation des Patienten
breiten Einfluss haben, als auch auf sein Anrecht auf Information ist das Recht auf
Würde, Leben, persönliche Freiheit, Privatrecht, sowie auch ein Anspruch auf Befriedigung der Grundbedürfnisse im Bereich des Gesundheitswesens.
In der Abhandlung wurden drei grundlegende Aspekte des Anspruchs eines Patienten auf Informationsrecht besprochen: die Information, als unerlässliche Vorraussetzung
einer medizinischen Ableistung, ein freier Informationszugang des Patienten, die in der
medizinischen Dokumentation enthalten sind sowie die Schweigepflicht in Bezug auf
medizinische Informationen.
Der Grundsatz im polnischen Recht ist die Gewährung jeglicher medizinischer
Leistungen erst nach der Zustimmung des Patienten, (das Element, das die Legalität
der Zustimmung bedingt, ist der vorherige Informationserhalt, in den eingewilligt wird),
der normativ gewährleistete freie Zugang des Patienten zur jeglichen medizinischen
Dokumentation die ihn selbst betrifft (die Sicherstellung von medizinischen Leistungen
auf einem entsprechenden Niveau ist ausschließlich bei gleichzeitiger ordnungsgemäßer
Führung der medizinischen Dokumentation möglich), überdies hinaus die Notwendigkeit der Schweigepflicht in Bezug auf alle vom Arzt über den Patienten erlangten
Auskünfte (dieser Grundsatz hat eine prinzipielle Bedeutung bei der Realisierung beinahe aller Patientenrechte).
Separate Kapitel wurden der strafrechtlichen Verantwortlichkeit und der Haftung
bei Verletzung des Anspruchs des Patienten auf Informationsrecht gewidmet. Die
Möglichkeit der Vollstreckung des Rechts bei Strafe von Haftung und strafrechtlichen
Verantwortlichkeit verursacht, dass die Patientenrechte nicht lediglich auf der Erklärungsebene verbleiben.
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Prawo g³osowania i kandydowania
w wyborach lokalnych  uwagi w kontekcie
cz³onkostwa Polski w Unii Europejskiej

ABSTRAKT
W wyniku przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej prawo wyborcze w wyborach lokalnych uzyskali  obok obywateli polskich  tzw. wyborcy europejscy, czyli
obywatele Unii Europejskiej maj¹cy miejsce zamieszkania w pañstwie cz³onkowskim
UE, którego nie s¹ obywatelami. Stosownie do wspólnotowych regulacji prawnych
przy realizacji tego uprawnienia nale¿y uwzglêdniaæ zasadê niedyskryminacji pomiêdzy osobami posiadaj¹cymi obywatelstwo krajowe danego pañstwa a wyborcami
europejskimi, co jednak nie oznacza pe³nej harmonizacji krajowych ustaw wyborczych i pañstw cz³onkowskich UE. Dlatego polski ustawodawca przyznaje wyborcom europejskim czynne prawo wyborcze na podobnych zasadach jak obywatelom
polskim oraz ogranicza w stosunku do nich bierne prawo wyborcze w ten sposób, ¿e
wyborcy europejscy mog¹ kandydowaæ wy³¹cznie do organu stanowi¹cego (rady
gminy), nie mog¹ natomiast sprawowaæ funkcji organu wykonawczego (wójta, burmistrza, prezydenta miasta). Regulacje unijne akcentuj¹ poredni sposób sprawowania
w³adzy we wspólnocie samorz¹dowej, dlatego jako minimalny standard uprawnieñ
cz³onka wspólnoty samorz¹dowej wskazuj¹ prawo wyborcze. W Polsce wyborcom
europejskim przys³uguje równie¿ prawo do udzia³u w referendum gminnym, bowiem
w referendum tym maj¹ prawo braæ udzia³ osoby posiadaj¹ce czynne prawo wyborcze do organu stanowi¹cego. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e prawo g³osowania i kandydowania
w wyborach lokalnych oraz prawo do udzia³u w referendum lokalnym mo¿e byæ
realizowane przez wyborców europejskich tylko na poziomie gminy, nie za na poziomie powiatu, który jest przecie¿ w Polsce jednostk¹ samorz¹du lokalnego. Wskazane zmiany w prawie nale¿y oceniæ pozytywnie. S¹ one nie tylko zgodne z wymogami
integracji europejskiej, która zak³ada swobodê przemieszczania siê oraz równoæ i partycypacjê jednostek, ale tak¿e wpisuj¹ siê w ogóln¹ tendencjê przyznawania jednostce szerokiego katalogu uprawnieñ niezale¿nie od jej obywatelstwa krajowego, ze wzglêdu
na cz³onkostwo jej pañstwa w organizacji miêdzynarodowej, szczególnym podmiocie
ponadnarodowym, b¹d z uwagi na to, i¿ pañstwo dostrzega donios³oæ ka¿dej osoby
ludzkiej czy specyfikê w³adzy lokalnej.

I
Roli samorz¹du terytorialnego jako beneficjenta dzia³añ Unii Europejskiej, przede wszystkim w wymiarze gospodarczym, infrastrukturalnym oraz spo³ecznym, nie sposób przeceniæ.
Jednak sama instytucja samorz¹du terytorialnego, z wy³¹czeniem zagadnienia rozwoju regio-
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nalnego, pozostaje jakby poza formalnym zainteresowaniem wspólnotowego prawodawcy.
Sytuacjê tê mo¿na oceniæ krytycznie, ale mo¿na te¿ uznaæ, i¿ jest to dzia³anie wiadome, które
jest nie tylko zgodne z zasad¹ kompetencji powierzonych, ale ma równie¿ na celu zachowanie
istniej¹cej ró¿norodnoci rozwi¹zañ ustrojowych i organizacyjnych wystêpuj¹cych w poszczególnych krajach cz³onkowskich Unii Europejskiej. Dlatego tym cenniejsze wydaje siê
po³¹czenie jednostki (cz³owieka)  obywatela Unii Europejskiej z instytucj¹ samorz¹du terytorialnego, które dokona³o siê na gruncie prawa wspólnotowego przez przyznanie prawa do
g³osowania i kandydowania w wyborach lokalnych (municypalnych) obywatelom Unii Europejskiej poza ich pañstwem macierzystym.
Relacje, które zachodz¹ pomiêdzy Uni¹ Europejsk¹ a instytucj¹ samorz¹du terytorialnego, mo¿na scharakteryzowaæ nastêpuj¹co: po pierwsze, nale¿y zaznaczyæ, ¿e wspólnotowe
regulacje prawne jedynie w ograniczonym zakresie ekspressis verbis odnosz¹ siê do instytucji samorz¹du terytorialnego. Wystarczy wskazaæ, ¿e istnienie tego¿ samorz¹du wspólnotowy prawodawca dostrzeg³ stosunkowo niedawno, bo dopiero w Traktacie o Unii Europejskiej [12], który wprost, choæ w ograniczonym zakresie, odwo³uje siê do tej instytucji. Po
drugie, choæ UE akceptuje i wspiera dzia³ania na rzecz umacniania samorz¹du terytorialnego,
to, uznaj¹c istniej¹c¹ w pañstwach cz³onkowskich ró¿norodnoæ rozwi¹zañ, nie wypowiada
siê na temat jego ustroju i organizacji. Nie ustanawia tu ca³ociowych wzorców rozwi¹zañ,
ale akcentuje koniecznoæ istnienia pewnej sprawnoci i efektywnoci dzia³ania struktur
samorz¹dowych, jeli chc¹ one korzystaæ z unijnych mechanizmów pomocowych. Po trzecie,
obecnie nie mo¿na mówiæ o istnieniu odrêbnego, wspólnotowego prawa samorz¹du terytorialnego, choæ niew¹tpliwie wiêkszoæ regulacji dotycz¹cych poszczególnych obszarów dzia³ania UE, takich jak np. ochrona rodowiska, pomoc publiczna, zamówienia publiczne czy
dzia³ania na rzecz ochrony konsumentów i konkurencji, bezporednio wywo³uj¹ skutki tak¿e
w dzia³alnoci tego samorz¹du. Równie¿ najwa¿niejsze zasady, na których swoje dzia³ania
opiera Unia Europejska: zasada pañstwa prawnego, demokracji, poszanowania praw cz³owieka i podstawowych wolnoci czy gospodarki rynkowej, wywieraj¹ skutki w sferze samorz¹du
terytorialnego. Po czwarte, istotn¹ rolê w kszta³towaniu relacji pomiêdzy UE a instytucj¹
samorz¹du terytorialnego odgrywa zasada subsydiarnoci. Zastosowanie zasady, która pocz¹tkowo odnosi³a siê tylko do podzia³u kompetencji pomiêdzy UE a pañstwa cz³onkowskie
(art. 5 traktatu z Maastricht), do relacji z samorz¹dem terytorialnym zosta³o rozpropagowane
przez Komitet Regionów, który stwierdzi³, i¿ [ ] zasada subsydiarnoci musi odgrywaæ rolê
regulatora relacji miêdzy UE, pañstwami cz³onkowskimi oraz w³adzami regionalnymi i lokalnymi, respektuj¹c jednoczenie sposób, w jaki rozmaite uprawnienia s¹ wewnêtrznie zorganizowane w poszczególnych pañstwach cz³onkowskich [8]. Po pi¹te, coraz istotniejsze znaczenie dla samorz¹du terytorialnego maj¹ dzia³ania UE nakierowane na ochronê ró¿norodnoci
kulturalnej i to¿samoci lokalnej oraz regionalnej. Po szóste, trzeba podnieæ, ¿e bezporednie zainteresowanie unijnego prawodawcy skupia siê na samorz¹dzie regionalnym. Eksponowana jest jego rola konsultacyjna oraz ma on stanowiæ podbudowê dla procesu tworzenia
demokratycznej i obywatelskiej Europy regionów. Podmiotem, który odgrywa tu szczególn¹ rolê, jest Komitet Regionów. Po siódme, relacje pomiêdzy UE a instytucj¹ samorz¹du
terytorialnego nie osi¹gnê³y jeszcze kszta³tu ostatecznego i podlegaj¹ ewolucji. Ich wyrazem
s¹ miêdzy innymi regulacje zawarte w Traktacie ustanawiaj¹cym Konstytucjê dla Europy [13], zmierzaj¹ce w kierunku wzmocnienia jego wp³ywu na kszta³t spraw europejskich,
a przez to wzmocnienia demokratycznej legitymacji dzia³añ Unii.
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Konstrukcj¹, na której zasadzaj¹ siê regulacje prawa wspólnotowego dotycz¹ce prawa
wyborczego na poziomie lokalnym i z któr¹ s¹ nierozerwalnie zwi¹zane, jest obywatelstwo
Unii Europejskiej. Nie charakteryzuj¹c bli¿ej tej instytucji, nale¿y wspomnieæ, i¿ jest ono
okrelane jako personalna, wzajemna, akcydentalna, zale¿na i pozorna wiê prawna istniej¹ca
miêdzy osob¹ fizyczn¹ a Uni¹ Europejsk¹ [3] (zob. te¿ [9], [24], [5], [25], [1]). Zasadnicze
znaczenie dla okrelenia istoty obywatelstwa UE ma art. 17 ust. 1 Traktatu ustanawiaj¹cego
Wspólnotê Europejsk¹ (TWE) [15], który na mocy zmian wprowadzonych do niego przez
Traktat o Unii Europejskiej (TUE) uzyska³ brzmienie: 1. Ustanawia siê obywatelstwo Unii.
Obywatelem Unii jest ka¿da osoba maj¹ca przynale¿noæ Pañstwa Cz³onkowskiego. Obywatelstwo Unii uzupe³nia obywatelstwo krajowe, nie zastêpuj¹c go jednak. Zatem obywatelstwo UE nabywa siê, jak równie¿ traci, wraz z nabyciem, b¹d utrat¹, obywatelstwa kraju
cz³onkowskiego wed³ug regu³ w³aciwych dla prawa krajowego danego pañstwa cz³onkowskiego Unii Europejskiej. Ponadto stosownie do art. 299 TWE zakres podmiotowy obywatelstwa UE mo¿e zostaæ ograniczony w zwi¹zku z okreleniem terytoriów, do których maj¹
zastosowanie postanowienia Traktatu oraz stosownie do Deklaracji o narodowoci Pañstwa Cz³onkowskiego z 1992 r., do³¹czonej do TUE, zgodnie z któr¹ pañstwo cz³onkowskie
mo¿e owiadczyæ, kto ma byæ traktowany jako jego obywatel na potrzeby Wspólnoty (zob.
[1], [24], [25]).
A. Wyrozumska podkrela, ¿e Obywatelstwo Unii Europejskiej nie mo¿e byæ definiowane jako wiê miêdzy jednostk¹ a UE, podobna do przynale¿noci pañstwowej [ ] jest ono
okrelone poprzez prawa i obowi¹zki jednostki w ramach systemu UE [25]. Do praw obywateli UE zamieszczonych w czêci drugiej TWE zatytu³owanej Obywatelstwo Unii zalicza siê:
prawo do swobodnego poruszania siê i pobytu na terytorium pañstw cz³onkowskich, prawo
do g³osowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, prawo do g³osowania i kandydowania w wyborach lokalnych, prawo do opieki dyplomatycznej i konsularnej, prawo do wyst¹pienia z petycj¹ do Parlamentu Europejskiego, prawo do wyst¹pienia ze
skarg¹ do Rzecznika Praw Obywatelskich UE, prawo do informacji i dostêpu do dokumentów
wspólnotowych (oczywicie nie wszystkie ze wskazanych praw s¹ zastrze¿one wy³¹cznie dla
osób, które posiadaj¹ status obywateli UE). Ponadto istnieje mo¿liwoæ poszerzenia katalogu praw wynikaj¹cych z obywatelstwa UE, nawet bez koniecznoci zmiany TWE, poniewa¿
art. 22 TWE przewiduje, ¿e na podstawie sprawozdañ sk³adanych co dwa lata przez Komisjê
Europejsk¹ Rada UE mo¿e jednomylnie, dzia³aj¹c na wniosek Komisji i po zasiêgniêciu
opinii Parlamentu Europejskiego, przyj¹æ odpowiednie postanowienia co do wzmocnienia
lub uzupe³nienia praw obywatelskich, których stosowanie zaleci pañstwom cz³onkowskim.
W zwi¹zku z powy¿szym uznaje siê, ¿e katalog praw obywateli UE ma charakter otwarty,
dynamiczny. Wszystkie prawa i wolnoci obywateli UE s¹ ze sob¹ wzajemnie powi¹zane
w tym sensie, i¿ korzystanie z poszczególnych uprawnieñ niejednokrotnie warunkuje realizacjê innych. Fundamentalne znaczenie nale¿y przypisaæ tu oczywicie prawu do swobodnego
poruszania siê i pobytu na terytorium pañstw cz³onkowskich Unii, bez zapewnienia którego
przyznanie praw wyborczych w p³aszczynie samorz¹du terytorialnego, ale równie¿ do Parlamentu Europejskiego, obywatelom UE w innym pañstwie cz³onkowskim mia³oby wymiar jedynie pozorny.
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Prawem obywatela Unii Europejskiej, które zapewnia mu mo¿liwoæ kreowania sk³adu
osobowego organów w podstawowej jednostce samorz¹du terytorialnego, jest prawo do
g³osowania i kandydowania w wyborach lokalnych. Podstaw¹ przyznania czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach lokalnych obywatelom Unii Europejskiej niebêd¹cym
obywatelami pañstwa cz³onkowskiego, w którym zamieszkuj¹, jest art. 19 TWE, zgodnie
z którym: 1. Ka¿dy obywatel Unii maj¹cy miejsce zamieszkania w Pañstwie Cz³onkowskim,
którego nie jest obywatelem, ma prawo g³osowania i kandydowania w wyborach lokalnych
w Pañstwie Cz³onkowskim, w którym ma miejsce zamieszkania, na takich samych zasadach
jak obywatele tego Pañstwa. Prawo to jest wykonywane z zastrze¿eniem szczegó³owych
warunków ustalonych przez Radê stanowi¹c¹ jednomylnie na wniosek Komisji i po konsultacji z Parlamentem Europejskim; warunki te mog¹ przewidywaæ odstêpstwa, jeli uzasadniaj¹
to specyficzne problemy Pañstwa Cz³onkowskiego. Powtórzenie przytoczonego przepisu
mo¿na odnaleæ w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej (art. 40) [7] oraz w Traktacie ustanawiaj¹cym Konstytucjê dla Europy (art. I - 8 ust. 2 pkt B, art. II - 40).
Zgodnie ze zdaniem drugim art. 19 TWE regulacja ta zosta³a rozwiniêta i uzupe³niona
przez dyrektywê Rady Unii Europejskiej 94/80/WE z 19 grudnia 1994 r., ustanawiaj¹c¹ szczegó³owe warunki wykonywania prawa g³osowania i kandydowania w wyborach lokalnych
przez obywateli Unii maj¹cych miejsce zamieszkania w pañstwie cz³onkowskim, którego nie
s¹ obywatelami [4]. W preambule dyrektywy wskazuje siê, i¿ przyznanie obywatelom UE
praw wyborczych w wyborach lokalnych w pañstwie cz³onkowskim, w którym maj¹ miejsce
zamieszkania, jest wyrazem zasady niedyskryminacji miêdzy osobami maj¹cymi obywatelstwo danego pañstwa cz³onkowskiego a osobami bêd¹cymi obywatelami innego pañstwa
cz³onkowskiego UE, jak te¿ nastêpstwem swobody poruszania siê i pobytu na terytorium
wszystkich pañstw cz³onkowskich Unii. Podkrela siê, ¿e przyznanie tych praw nie oznacza
pe³nej harmonizacji krajowych ustaw wyborczych pañstw cz³onkowskich UE, ale jest wyrazem d¹¿enia do zniesienia warunku obywatelstwa [krajowego  A. F.-P.], od którego wiêkszoæ pañstw uzale¿nia³a udzia³ w wyborach lokalnych.
Analizuj¹c merytoryczne postanowienia powy¿szej dyrektywy, mo¿na zauwa¿yæ, ¿e, zgodnie z regulacj¹ traktatow¹, dyrektywa eksponuje koniecznoæ zachowania zasady równego
traktowania obywateli danego pañstwa cz³onkowskiego oraz tzw. wyborców europejskich,
czyli obywateli Unii Europejskiej nie posiadaj¹cych obywatelstwa krajowego pañstwa zamieszkania. Wyra¿a siê to miêdzy innymi w tym, ¿e obywatel UE, który chce skorzystaæ
z prawa udzia³u w wyborach lokalnych w innym pañstwie cz³onkowskim UE, w którym ma
miejsce zamieszkania, musi:
1) z³o¿yæ owiadczenie, ¿e chce z tego prawa skorzystaæ, co mo¿e oznaczaæ koniecznoæ
z³o¿enia wniosku o wpisanie go na listê wyborców (rejestr wyborców) lub kandydatów,
w przypadku biernego prawa wyborczego, przy czym w pañstwach, w których g³osowanie
jest obowi¹zkowe wyborcy europejscy wpisani na listê wyborców równie¿ maj¹ obowi¹zek
udzia³u w wyborach; w przypadku odmowy wpisu na listê wyborców uprawnionych do
g³osowania lub kandydowania obywatel UE mo¿e skorzystaæ ze rodków prawnych takich
samych jak obywatele pañstwa zamieszkania;
2) spe³niæ takie same warunki, np. co do minimalnego okresu zamieszkania na terenie
danej jednostki samorz¹du terytorialnego, lub okazaæ zasadniczo takie same dokumenty,
jakie wymaga siê od obywateli danego pañstwa;
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3) jeli chodzi o bierne prawo wyborcze, to osoba, która chce kandydowaæ, przestawia
takie same dokumenty co osoba posiadaj¹ca obywatelstwo krajowe; mo¿e to oznaczaæ wyra¿enie zgody na kandydowanie, przed³o¿enie listy osób popieraj¹cych kandydata, koniecznoæ z³o¿enia owiadczenia, ¿e posiada siê pe³niê praw wyborczych, owiadczenia
maj¹tkowego, b¹d lustracyjnego; pañstwo mo¿e równie¿ zastrzec, ¿e osoba kandyduj¹ca
nie mo¿e byæ pozbawiona prawa do kandydowania w pañstwie jej pochodzenia;
4) spe³niæ takie same wymogi jak obywatele krajowi, jeli chodzi o zasadê niepo³¹czalnoci stanowisk.
Odmienne traktowanie w³asnych obywateli i tzw. wyborców europejskich jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jest to uzasadnione szczególnymi okolicznociami. Przewiduje siê, ¿e
pañstwo cz³onkowskie ma mo¿liwoæ wprowadzenia ograniczeñ, w szczególnoci jeli chodzi
o bierne prawo wyborcze. Mo¿e zastrzec, ¿e tylko jego obywatele mog¹ byæ wybierani na
 kierownika organu wykonawczego, jego zastêpcê lub cz³onków kierowniczego kolegialnego organu wykonawczego, a przyczyn¹ tego rodzaju ograniczeñ jest  branie udzia³u
w wykonywaniu w³adzy publicznej oraz ochrona interesu publicznego, co musi gwarantowaæ osoba (osoby) sprawuj¹ce funkcjê organu wykonawczego. Pañstwo mo¿e równie¿ zastrzec, ¿e tylko jego obywatele bêd¹ braæ udzia³ w wyznaczaniu delegatów do krajowego
zgromadzenia parlamentarnego.
Warto zauwa¿yæ, ¿e unijny prawodawca, odmiennie od polskiego (por. brzmienie art. 1
ust. 1 ustawy o samorz¹dzie gminnym) [18], definiuj¹c we wskazanej dyrektywie wspólnotê
lokaln¹ stopnia podstawowego, nie eksponuje jej elementu osobowego; nie mówi o spo³ecznoci b¹d wspólnocie, nie wspomina o mieszkañcach czy te¿ obywatelach. Skupia siê raczej
na aspektach organizacyjnych, podkrelaj¹c, i¿ idzie o podstawowy poziom organizacji samorz¹du terytorialnego, ustalony zgodnie z przepisami krajowymi pañstw cz³onkowskich 
jednostki administracyjne wprost wymienione w za³¹czniku do dyrektywy. Jego zdaniem
konstytutywnym elementem wspólnoty lokalnej jest posiadanie przez ni¹ organów wy³onionych w powszechnych i bezporednich wyborach, zarz¹dzaj¹cych  w ramach w³asnej kompetencji  okrelonymi sprawami lokalnymi. Takie spojrzenie, akcentuj¹ce poredni sposób
sprawowania w³adzy w lokalnej wspólnocie stopnia podstawowego, pozwala zrozumieæ, dlaczego, pomimo przyznania praw wyborczych w wyborach lokalnych, wspólnotowy prawodawca milczy na temat przyznania tzw. wyborcom europejskim prawa do udzia³u w referendum
lokalnym. Ponadto wspomniane regulacje nie wypowiadaj¹ siê na temat tego, jak rozumieæ
kluczowe tu pojêcia mieszkaniec oraz miejsce zamieszkania, co oznacza, ¿e to prawo
krajowe poszczególnych pañstw cz³onkowskich okrela znaczenie tych terminów. Natomiast
wybory lokalne oznaczaj¹ wed³ug dyrektywy powszechne i bezporednie wybory maj¹ce na
celu wy³onienie cz³onków samorz¹dowych organów przedstawicielskich oraz  je¿eli tak przewiduj¹ przepisy pañstwa cz³onkowskiego  kierownika i cz³onków samorz¹dowych organów
wykonawczych stopnia podstawowego (nieco inaczej w preambule dyrektywy: powszechne
i bezporednie wybory na poziomie wspólnoty lokalnej stopnia podstawowego oraz jednostek
podleg³ych, dotyczy to zarówno powszechnych i bezporednich wyborów do samorz¹dowych
organów przedstawicielskich, jak równie¿ do samorz¹dowych organów wykonawczych).
Zatem to od ka¿dego pañstwa cz³onkowskiego zale¿y, jaki kr¹g osób zaliczy do cz³onków wspólnoty samorz¹dowej, z tym jednak zastrze¿eniem, i¿ obywatelom Unii Europejskiej,
niezale¿nie od ich obywatelstwa krajowego, zamieszka³ym w danym pañstwie cz³onkowskim
musi byæ zapewnione, stanowi¹ce minimum, jeli chodzi o ich uprawnienia we wspólnocie,
prawo do g³osowania i kandydowania w wyborach lokalnych na poziomie podstawowej
jednostki samorz¹du terytorialnego.
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Przyst¹pienie Polski do Unii Europejskiej spowodowa³o koniecznoæ dostosowania polskiego prawa do wskazanych regulacji, co w odniesieniu do prawa wyborczego w wyborach
lokalnych oznacza³o wprowadzenie stosownych zmian przede wszystkim w ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw [23] oraz w ustawie o samorz¹dzie
gminnym. W ich wyniku czynne prawo wyborcze w wyborach lokalnych uzyskali  obok
obywateli RP  obywatele Unii Europejskiej niebêd¹cy obywatelami polskimi, którzy najpóniej w dniu g³osowania koñcz¹ 18 lat oraz stale zamieszkuj¹ na obszarze dzia³ania danej
gminy.
Wspomniane zamiany w ustawie z dnia 16 lipca 1998 r.  Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw [15] (dalej przywo³ywana równie¿ jako o.w.r.g.)
uzale¿nia³y mo¿liwoæ realizacji prawa wyborczego w danej gminie równie¿ od tego, czy
wyborca zosta³ wpisany do prowadzonego w tej gminie sta³ego rejestru wyborców najpóniej na 12 miesiêcy przed dniem wyborów. Wyborca mia³ prawo wybierania do rady gminy
tak¿e wówczas, gdy zosta³ wpisany do sta³ego rejestru wyborców w okresie 12 miesiêcy
poprzedzaj¹cych dzieñ g³osowania, je¿eli 18 lat ukoñczy³ w okresie 12 miesiêcy przed dniem
g³osowania lub w dniu g³osowania. Ustawodawca wprowadzi³ wiêc znany nauce prawa cenzus domicylu, jako warunkuj¹cy korzystanie z prawa wyborczego na poziomie gminy oraz
zgodnie z ogóln¹ zasad¹ niedyskryminacji odniós³ go do obywateli RP (art. 6 ust. 1 o.w.r.g.)
oraz do tzw. wyborców europejskich (art. 6a ust. 1 o.w.r.g.). Wprowadzenie cenzusu domicylu i odniesienie go tylko do konkretnej gminy wiadczy o tym, i¿ celem tej regulacji by³o to,
by wytworzy³a siê wzglêdnie trwa³a wiê ³¹cz¹ca osobê z innymi mieszkañcami lub z terytorium, chocia¿ minimalne zintegrowanie osoby z dan¹ gmin¹. Bowiem w tym przypadku nie
mog³o mieæ miejsca sumowanie siê okresów zamieszkania w ró¿nych pañstwach cz³onkowskich UE *. Dopiero po spe³nieniu tego warunku cz³onek wspólnoty móg³ skutecznie braæ
udzia³ w kreowaniu sk³adu osobowego organów gmin.
Cenzusu domicylu nie mo¿na uznaæ za kryterium, które przes¹dza³o o cz³onkostwie we
wspólnocie samorz¹dowej  tym kryterium jest wy³¹cznie zamieszkanie  ale niew¹tpliwie by³
to jeden z czynników, który ró¿nicowa³ pozycjê prawn¹ cz³onków wspólnoty oraz kreowa³
grupê mieszkañców czasowo pozbawionych mo¿liwoci realizacji prawa wyborczego. To rozwi¹zanie zosta³o zakwestionowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich, który podniós³, i¿
pozbawiono czynnego oraz biernego prawa wyborczego wszystkie osoby pe³noletnie  obywateli RP oraz tzw. wyborców europejskich  które w ci¹gu 12 miesiêcy przed wyborami
zmieni³y miejsce sta³ego zameldowania. W wyroku z 20 lutego 2006 r. (sygn. akt K 9/05)
Trybuna³ Konstytucyjny podzieli³ stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich i uzna³, ¿e kwestionowana regulacja jest niekonstytucyjna, a wprowadzone ograniczenie prawa wybierania
oraz prawa wybieralnoci nie znajduje uzasadnienia w koniecznoci ochrony którejkolwiek
z wyliczonych w Konstytucji RP wartoci, których respektowanie lub ochrona mo¿e stanowiæ powód ograniczenia konstytucyjnych wolnoci i praw.

* W przypadku wyborów do Parlamentu Europejskiego przewiduje siê, ¿e bierne prawo wyborcze
przys³uguje osobie, która od co najmniej 5 lat zamieszkuje w RP lub na terytorium innego pañstwa
cz³onkowskiego UE oraz oczywicie spe³nia pozosta³e wymogi okrelone ustaw¹ z dnia 23 stycznia
2004 r.  Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego, Dz. U. Nr 25, poz. 219.
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Jeli chodzi o bierne prawo wyborcze, to wyborca europejski mo¿e kandydowaæ do
organu stanowi¹cego (rady gminy) i podlega wówczas podobnym regu³om jak obywatel
RP *. Zmianie nie uleg³ art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezporednim wyborze
wójta, burmistrza i prezydenta miasta [19], dlatego prawo wybieralnoci w tym przypadku
jest zarezerwowane wy³¹cznie dla obywateli polskich: Prawo wybieralnoci (bierne prawo
wyborcze) ma ka¿dy obywatel polski posiadaj¹cy prawo wybierania do rady gminy, który
najpóniej w dniu g³osowania koñczy 25 lat, z tym ¿e kandydat nie musi stale zamieszkiwaæ
na obszarze gminy, w której kandyduje. Z regulacj¹ t¹ koresponduje art. 26 ust. 2a dodany
do ustawy o samorz¹dzie gminnym, w którym stanowi siê, ¿e: Wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) nie mo¿e byæ osoba, która nie jest obywatelem polskim. Nale¿y zauwa¿yæ,
i¿ wskazane wy¿ej ograniczenie nie dotyczy zastêpców wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, mo¿liwe jest zatem wykonywanie tych funkcji przez tzw. wyborców europejskich [10].
Polski ustawodawca skorzysta³ z mo¿liwoci, któr¹ da³a unijna dyrektywa, i wprowadzi³ regulacjê mówi¹c¹, i¿ czynnego oraz biernego prawa wyborczego nie ma wyborca europejski
pozbawiony tego prawa w tym pañstwie cz³onkowskim UE, którego jest obywatelem.
Wy³¹czenie w stosunku do okrelonych stanowisk mo¿liwoci obsadzania ich w drodze
wyborów lokalnych, a tym samym ograniczenie w stosunku do osób bêd¹cych obywatelami
Unii Europejskiej biernego prawa wyborczego, jest zgodne z prawem wspólnotowym, a ponadto jest to rozwi¹zanie, które mo¿na odnaleæ nie tylko na gruncie polskim. W przesz³oci
by³o ono jednak przedmiotem kontrowersji. Tytu³em przyk³adu mo¿na przypomnieæ decyzjê
francuskiej Rady Konstytucyjnej z 20 maja 1998 r. O ile w Polsce w¹tpliwoci wzbudzi³o samo
przyznanie praw wyborczych osobom nie posiadaj¹cym obywatelstwa polskiego, o tyle we
Francji przedmiotem zainteresowania s¹du konstytucyjnego sta³a siê kwestia ograniczenia
mo¿liwoci kandydowania na okrelone stanowiska obsadzane w drodze wyborów lokalnych.
V
Przyznanie czynnego oraz biernego prawa wyborczego w wyborach lokalnych obywatelom UE nie posiadaj¹cym obywatelstwa polskiego by³o przedmiotem wielu uwag wyra¿anych w literaturze przedmiotu, tak krytycznych, jak równie¿ aprobuj¹cych taki stan [2], [6],
[11]. Ich przyczyn¹ jest sformu³owanie zawarte w art. 62 ust. 1 Konstytucji RP, który prawo
wybierania Prezydenta RP, pos³ów, senatorów oraz przedstawicieli do organów samorz¹du
terytorialnego zastrzega wy³¹cznie na rzecz obywateli polskich. Ostatecznie w¹tpliwoci rozwia³ Trybuna³ Konstytucyjny, który w wyroku z 11 maja 2005 r. (sygn. akt K 18/04, OTK ZU
nr 5/A/2005, poz. 49)** stwierdzi³, ¿e postanowieniom art. 62 ust. 1 Konstytucji RP nie mo¿na
przypisywaæ swoistej ekskluzywnoci, rozumianej w ten sposób, ¿e je¿eli dane prawo przy-

* Stosownie do unijnej dyrektywy do³¹cza owiadczenie wskazuj¹ce jego obywatelstwo, adres
i okres sta³ego zamieszkania na terytorium Polski oraz ostatni adres zamieszkania w pañstwie pochodzenia. Przedstawia równie¿ zawiadczenie, ¿e nie zosta³ pozbawiony prawa wybierania w pañstwie
pochodzenia.
** Natomiast w wyroku z 31 maja 2004 r. (sygn. akt K 15/04) Trybuna³ zauwa¿y³, i¿ przepisy
Konstytucji RP odnosz¹ siê do organów sprawuj¹cych w³adzê w Polsce i zasad tych nie mo¿na przenosiæ wprost na funkcjonowanie innych, poza pañstwem, struktur, za porednictwem których RP realizuje swoje interesy.
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znane zosta³o obywatelowi polskiemu, to nie mo¿na go ponadto przyznaæ obywatelom innych pañstw, w tym obywatelom Unii Europejskiej. Tak pojmowana ekskluzywnoæ konstytucyjnych praw obywateli nie znajduje jednoznacznego uzasadnienia w postanowieniach
samej Konstytucji. W szczególnoci nie ka¿de rozci¹gniêcie okrelonego prawa obywatelskiego na inne osoby prowadzi do naruszenia gwarancji konstytucyjnej udzielonej temu
prawu. Aprobatê Trybuna³u znalaz³ stan, w którym sformu³owanie obywatel polski u¿yte
w art. 62 Konstytucji RP jest inaczej rozumiane w odniesieniu do wyborów lokalnych, inaczej
za w odniesieniu do wyborów prezydenckich, parlamentarnych czy udzia³u w referendum
ogólnokrajowym.
Mo¿liwoæ kandydowania i g³osowania w wyborach lokalnych przez tzw. wyborców
europejskich w Polsce dotyczy tylko gmin  stosownie do za³¹cznika do³¹czonego do dyrektywy, w którym stanowi siê, ¿e podstawowa jednostka samorz¹du terytorialnego oznacza
w Polsce gminê. Na podstawie wskazanych regulacji wyborcy europejskiemu nie przys³uguje
prawo wyborcze na poziomie powiatu, który jest przecie¿ w Polsce jednostk¹ samorz¹du
lokalnego.
Mo¿na siê zastanawiaæ, czy skoro tzw. wyborcom europejskim przys³uguje prawo wyborcze w wyborach lokalnych na poziomie gminy, to nie nale¿a³oby uznaæ, i¿ przys³uguje im
równie¿ prawo do udzia³u w referendum lokalnym na poziomie gminy. Przecie¿ w obu przypadkach idzie o prawo do uczestnictwa w kierowaniu sprawami publicznymi na poziomie
podstawowej jednostki samorz¹du terytorialnego, które mo¿e byæ realizowane tak w formach
w³aciwych dla demokracji przedstawicielskiej, jak bezporedniej. Ponadto obserwuj¹c zmiany w prawie pañstw europejskich, mo¿na zauwa¿yæ wyran¹ tendencjê do tego, by zamieszka³ych legalnie cudzoziemców (w tym cudzoziemców-obywateli UE) oraz apatrydów uznawaæ
za cz³onków wspólnot istniej¹cych przynajmniej na podstawowym poziomie organizacji samorz¹du terytorialnego oraz by z faktem tym wi¹zaæ przyznanie im czynnego prawa wyborczego, prawa wybieralnoci (z regu³y z pewnymi ograniczeniami) oraz prawa do udzia³u
w referendum lokalnym *. Mo¿na postawiæ tezê, i¿ tendencja ta wyznacza kierunek zmian
w prawie tak¿e w Polsce.
Potwierdzeniem tych s³ów w odniesieniu do obywateli UE niebêd¹cych obywatelami
polskimi s¹ postanowienia ustawy z dnia 15 wrzenia 2000 r. o referendum lokalnym [17].
Pomimo ¿e regulacje unijne dotycz¹ wy³¹cznie prawa wyborczego, brzmienie art. 3 ustawy
o referendum lokalnym, zgodnie z którym w referendum:  maj¹ prawo braæ udzia³ osoby
stale zamieszkuj¹ce na obszarze danej jednostki samorz¹du terytorialnego, posiadaj¹ce czynne prawo wyborcze do organu stanowi¹cego tej jednostki wskazuje, i¿ obecnie wyborcy
europejscy mog¹ powo³ywaæ siê równie¿ na prawo do udzia³u w referendum lokalnym na
poziomie gminy. Stanowisko to wydaje siê aprobowaæ Trybuna³ Konstytucyjny, który w uza-

* W Finlandii ka¿dy obywatel finlandzki i ka¿dy cudzoziemiec na sta³e zamieszkuj¹cy w Finlandii,
który ukoñczy³ 18 lat, jest uprawniony do g³osowania w wyborach gminnych i gminnych referendach.
Analogicznie, co do zasady, kwestiê tê rozwi¹za³y Dania, Holandia, Irlandia, Hiszpania [10]. By³y to
decyzje poszczególnych pañstw europejskich inspirowane dzia³aniami Rady Europy b¹d opieraj¹ce
siê na zasadzie wzajemnoci, b¹d przyznanie praw wyborczych by³o konsekwencj¹ przynale¿noci do
UE, np. we Francji. W Niemczech funkcjonuje podzia³ na mieszkañców oraz obywateli gminy. Wy³¹cznie tym drugim przys³uguje prawo wyborcze oraz prawo do udzia³u w referendum dotycz¹cym spraw
gminy, przy czym obywatelem jest osoba, która posiada obywatelstwo niemieckie lub obywatelstwo
jednego z pañstw cz³onkowskich UE (art. 116 i 28 ust. 1 ustawy zasadniczej).
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sadnieniu do przywo³ywanego ju¿ wyroku z 11 maja 2005 r. przyj¹³, i¿ Konstytucja jako
najwy¿sze prawo Rzeczypospolitej nie uzale¿nia przy tym przynale¿noci do wspólnoty samorz¹dowej od posiadania polskiego obywatelstwa. O przynale¿noci do wspólnoty rozstrzyga miejsce zamieszkania (centrum aktywnoci ¿yciowej), bêd¹ce podstawowym rodzajem
wiêzi w tego typu wspólnotach. Przy wyborze do organów samorz¹du terytorialnego (zw³aszcza
w gminach) wchodzi w grê nie tyle realizacja suwerennych praw Narodu, ile praw wspólnoty
mieszkañców, która jest fundamentem samorz¹dnoci lokalnej i której cz³onkami pozostaj¹
wszyscy mieszkañcy danej jednostki samorz¹dowej, w tym cudzoziemcy-obywatele Unii Europejskiej.
Wypowied tê mo¿na traktowaæ równie¿ jako zapowied przyznania prawa wyborczego
oraz prawa do udzia³u w referendum lokalnym pozosta³ym cudzoziemcom oraz apatrydom
legalnie mieszkaj¹cym na terytorium polskiej gminy. Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e obecnie
cudzoziemcy, którzy nie s¹ obywatelami UE, oraz bezpañstwowcy s¹ pozbawieni prawnej
mo¿liwoci partycypacji w podejmowaniu decyzji w sprawach gminy. Ustawodawca osoby
te traktuje podobnie, bowiem stosownie do art. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach [21]: Cudzoziemcem jest ka¿dy, kto nie posiada obywatelstwa polskiego *, oraz
wyranie oddziela je od cudzoziemców posiadaj¹cych obywatelstwo UE, poniewa¿ ustawy
o cudzoziemcach nie stosuje siê w stosunku do obywateli pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej. Ponadto obecna sytuacja, która kreuje grupê cz³onków wspólnoty samorz¹dowej
pozbawionych prawnych mo¿liwoci oddzia³ywania na sk³ad osobowy organów gminy, stanowi pewien regres w stosunku do regulacji istniej¹cej wczeniej, tj. przed uchwaleniem
ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw z 1998 r., bowiem
ustawa z dnia 8 marca 1990 r.  Ordynacja wyborcza do rad gmin [16] przewidywa³a, i¿ prawo
wybierania (czynne prawo wyborcze) przys³ugiwa³o równie¿ osobom, których obywatelstwo
polskie nie zosta³o stwierdzone, a nie by³y one obywatelami innego pañstwa, tj. apatrydom,
którzy sta³e zamieszkiwali w Polsce przez co najmniej dwa lata.
VI
W³¹czenie tzw. wyborców europejskich do grona tych cz³onków wspólnoty samorz¹dowej, którzy mog¹ realizowaæ na terenie gminy  z pewnymi ograniczeniami  tak podstawowe
uprawnienie o charakterze politycznym jak prawo wyborcze, nale¿y oceniæ pozytywnie. Jest
to nie tylko zgodne z duchem integracji europejskiej, która zak³ada swobodê przemieszczania
siê oraz równoæ i partycypacjê jednostek, ale te¿ stanowi istotny krok w kierunku pe³nego
urzeczywistnienia regulacji otwieraj¹cych polsk¹ ustawê o samorz¹dzie gminnym. Zmiany
w prawie samorz¹du terytorialnego bêd¹ce wynikiem przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej wpisuj¹ siê równie¿ w ogóln¹ tendencjê, która znajduje odzwierciedlenie w prawie miêdzynarodowym oraz w prawie wewnêtrznym coraz wiêkszej liczby pañstw  przyznawania
szerokiego katalogu praw i wolnoci osobom niezale¿nie od ich obywatelstwa krajowego.
Tak¹ generaln¹ zasadê przyjmuje równie¿ polski ustrojodawca w art. 37 Konstytucji RP.
Dlatego niektóre z praw i wolnoci dot¹d zastrze¿one dla w³asnych obywateli staj¹ siê udzia-

* Odrêbne traktowanie tych grup wyra¿a siê m.in. w tym, ¿e wy³¹cznie do obywateli UE odnosi siê
ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o zasadach i warunkach wjazdu i pobytu obywateli pañstw cz³onkowskich
Unii Europejskiej oraz cz³onków ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej [20].
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³em osób nie posiadaj¹cych tego statusu. Jednoczenie pojawiaj¹ siê nowe wolnoci i uprawnienia przys³uguj¹ce jednostce z uwagi na cz³onkostwo jej pañstwa w organizacji miêdzynarodowej, szczególnym podmiocie ponadnarodowym, b¹d z uwagi na to, i¿ pañstwo dostrzega
donios³oæ ka¿dej osoby ludzkiej, czy wreszcie specyfikê w³adzy lokalnej.
Przyst¹pienie Polski do Unii Europejskiej i przyjêcie konstrukcji prawnej obywatelstwa
UE oznacza, ¿e w sferê praw wyborczych, dotychczas zastrze¿onych wy³¹cznie dla obywateli
Rzeczypospolitej, wkroczy³ wspólnotowy prawodawca. Oznacza to równie¿, ¿e katalog praw
i wolnoci adresowanych tylko do osób posiadaj¹cych obywatelstwo polskie z jednej strony uleg³ ograniczeniu, natomiast z drugiej strony wzbogaci³ siê o nowe regulacje, charakterystyczne dla ponadnarodowego podmiotu, jakim jest Unia Europejska. Tym samym faktycznie
prze³amany zosta³ konstytucyjny, dychotomiczny podzia³ na obywatela oraz cz³owieka (ka¿dego), poniewa¿ pojawi³a siê trzecia, specyficzna grupa adresatów praw i wolnoci  obywatele Unii Europejskiej.
Unijne regulacje prawne wyznaczaj¹ jedynie minimalny standard uprawnieñ tzw. wyborców europejskich we wspólnocie samorz¹dowej. Pañstwa cz³onkowskie UE niejednokrotnie
przewiduj¹ szersze mo¿liwoci partycypacji w stosunku do cz³onków wspólnoty samorz¹dowej nie posiadaj¹cych ich obywatelstwa krajowego. Dlatego, chocia¿ prawo unijne na ten
temat milczy, wydaje siê, i¿ w przysz³oci wyborcy europejscy mogliby uzyskaæ we wszystkich pañstwach cz³onkowskich prawo do udzia³u w referendum lokalnym na poziomie podstawowej jednostki samorz¹du terytorialnego. ród³em tych zmian mo¿e byæ prawo unijne 
jak ju¿ zaznaczy³am, katalog praw i wolnoci obywateli UE nie ma charakteru zamkniêtego,
przeciwnie, mo¿e byæ poszerzony  albo krajowe regulacje prawne. Ponadto z uwagi na
wskazan¹ wy¿ej tendencjê zmian w prawie prawo wyborcze oraz prawo do udzia³u w referendum lokalnym mo¿e zostaæ w przysz³oci przyznane równie¿ cudzoziemcom niebêd¹cym obywatelami UE oraz apatrydom legalnie zamieszka³ym na terytorium polskiej gminy.
Analiza obowi¹zuj¹cych regulacji prawnych pozwala równie¿ postawiæ tezê o swoistej
dychotomii w pojmowaniu wspólnoty samorz¹dowej. Zgodnie z regulacj¹ konstytucyjn¹
ka¿dy jest obowi¹zany do ponoszenia ciê¿arów i wiadczeñ publicznych, co powoduje, ¿e
wszyscy mieszkañcy gminy zobowi¹zani s¹ ponosiæ ciê¿ary publiczne na rzecz gminy, na
przyk³ad w postaci podatków lokalnych. W sferze obowi¹zków ustawodawca jednakowo
traktuje wszystkich cz³onków wspólnoty samorz¹dowej. Natomiast w sferze uprawnieñ zwi¹zanych z cz³onkostwem we wspólnocie samorz¹dowej ich zakres oraz mo¿liwoæ realizacji
zostaj¹ zró¿nicowane stosownie do obywatelstwa, b¹d jego braku, mieszkañca gminy. Zatem cz³onkostwo we wspólnocie samorz¹dowej niektórych mieszkañców gminy mo¿na okreliæ mianem u³omnego b¹d niepe³nego  ci¹¿¹ na nich obowi¹zki zwi¹zane z ustanowionym
z mocy prawa cz³onkostwem we wspólnocie samorz¹dowej, ale posiadaj¹ ograniczone b¹d
s¹ w ogóle pozbawieni prawnych mo¿liwoci partycypacji w podejmowaniu decyzji w sprawach gminy.
Cz³onkostwo Polski w Unii Europejskiej wymusi³o na krajowym ustawodawcy istotn¹
zmianê dotycz¹c¹ sposobu pojmowania sk³adu osobowego wspólnoty samorz¹dowej na
poziomie podstawowej jednostki samorz¹du terytorialnego. Nie zmieni³ siê substrat osobowy wspólnoty samorz¹dowej  tworz¹ go mieszkañcy gminy  ale wród nich wyodrêbniona
zosta³a grupa osób nie posiadaj¹cych obywatelstwa polskiego, która uzyska³a pe³niejsz¹
mo¿liwoæ partycypacji w podejmowaniu rozstrzygniêæ w sprawach publicznych o znaczeniu
lokalnym na poziomie gminy. Tym samym przyst¹pienie Polski do Unii Europejskiej i zwi¹zane z tym zmiany w prawie spowodowa³y szersze, choæ nie ca³kowite, urzeczywistnienie art. 1
ust. 1 ustawy o samorz¹dzie gminnym. Nie wydaje siê jednak, chocia¿by z uwagi na do-
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wiadczenia wiêkszoci pañstw europejskich (tytu³em przyk³adu wystarczy wskazaæ ograniczenia zwi¹zane z biernym prawem wyborczym), by w najbli¿szym czasie mog³o dokonaæ siê
ca³kowite zrównanie statusu osób posiadaj¹cych obywatelstwo krajowe danego pañstwa
oraz osób tego obywatelstwa nie posiadaj¹cych we wspólnocie samorz¹dowej.
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[25] W y r o z u m s k a A., Jednostka w Unii Europejskiej, [w:] J. B a r c z (red.), Prawo
Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2002.
SUMMARY
As the effect of the fact that Poland joined the European Union, so called European
electors, the citizens of the European Union with the place of residence in the country
which is the member of the EU, of which they are not the citizens  obtained the right
to vote in the local polling stations next to the Polish citizens. In accordance with the
union legal regulations whilst carrying into effect that right, the rule of non-discrimination between the people having the national citizenship of the particular country and
the European voters should be taken into account, what does not indicate the full
harmony of the national voting regulations of the member countries from EU. Therefore
the Polish legislator grants the European electors the active voting right based on the
similar rules as for the Polish citizens, and limits their passive voting right in the
following way: the European voters can only stand for an election to the legislative
body (the Board of the Commune), but they can not perform the functions of the
executive body (mayor, the chief officer of a group of villages, the town president).The
union regulations lay particular stress on the direct way of being in authority in the
self-governed unions. Therefore, they indicate the right to vote as the minimal standard of rights as the member of the self-governed union. In Poland the European
electors have also the right to take part in the commune referendum, because people
having the active right to vote to legislative body may take part in this referendum. It
should be mentioned, that the right to vote and the right to stand for local election and
the right to take part in the local referendum may be fulfilled by the European voters
only on the level of the commune, not on the level of the administrative district, which
is the unit of the local government in Poland. The mentioned changes in the law should
be estimated positively. They are not only in accordance with the requirements of
European integration, which establishes the freedom of moving and the equality and
the participation of units, but also enter themselves on the general tendency of granting
to the unit the extensive catalogue of rights independently of his national citizenship,
on the account of the membership of his country in the international organization,
especially over-national unit, or because of the fact that the nation notices the importance of the every human being, or the specific of the local authority.
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Legalnoæ (nielegalnoæ)
Miêdzynarodowego Trybuna³u Karnego w Hadze 
rozwa¿ania w oparciu o zasadê suwerennoci
pañstw-stron Statutu MTK
ABSTRAKT
Artyku³ dotyczy analizy kompetencji Miêdzynarodowego Trybuna³u Karnego
w Hadze (MTK), tzw. trybuna³u haskiego. Autorka swoje rozwa¿ania koncentruje na
pytaniu o legalnoæ b¹d nielegalnoæ dzia³añ w wykonywaniu jurysdykcji przez s¹d
w Hadze. Porusza problematykê legitymizacji do narzucania zewnêtrznego porz¹dku
prawnego oraz w³adzê os¹dzania ludzi przez niekoniecznie akceptowane trybuna³y,
takie jak MTK w Hadze. Te kwestie zwi¹zane s¹ z problematyk¹ suwerennoci, które
s¹ wa¿ne i interesuj¹ce nie tylko z punktu widzenia rozwoju europejskiej integracji,
ale maj¹ wiêksze znaczenie z tego tytu³u, ¿e s¹ zwi¹zane z procesem globalizacji.
Autorka stara siê odpowiedzieæ na pytanie o podstawy do legitymizacji dla haskiego
trybuna³u. Jedna z czêci pracy odwo³uje siê do problematyki miêdzynarodowych
organizacji i ich oddzia³ywania na suwerennoæ narodowych pañstw. Autorka próbuje
porównaæ kompetencje trybuna³u haskiego i Wspólnoty Europejskiej.

Wstêp
Dla czasów wspó³czesnych charakterystyczna jest wizja powo³ywania miêdzynarodowych cia³ o charakterze prawodawczym oraz s¹downictwa ponadnarodowego. Temu procesowi sprzyjaj¹ procesy integracyjne (powstanie Wspólnot Europejskich, Unia Europejska),
a tak¿e globalizacyjne. Wród instytucji s¹downiczych o charakterze miêdzynarodowym (ponadnarodowym) nale¿y wymieniæ Europejski Trybuna³ Sprawiedliwoci, trybuna³ norymberski, Miêdzynarodowy Trybuna³ Sprawiedliwoci i Miêdzynarodowy Trybuna³ Karny w Hadze
(MTK), tzw. trybuna³ haski. I w³anie ten ostatni, jako instytucja zupe³nie nowa, rodzi liczne
kontrowersje i pytania o praworz¹dnoæ (niepraworz¹dnoæ) jego dzia³añ. Pytania te s¹ zadawane, gdy¿ w przypadku MTK nast¹pi³o prze³amanie etycznej zasady, ¿e warunkiem podlegania w³adzy zewnêtrznej przez pañstwo lub jego obywateli jest wczeniejsza zgoda (ratyfikacja
aktu prawnego czy akces do organizacji, a wiêc jaka forma wczeniejszego poddania siê
przez pañstwo jurysdykcji miêdzynarodowej) wyra¿ona na poziomie prawa wewnêtrznego
czy wrêcz uznania regu³ miêdzy- lub ponadnarodowych za sk³adnik porz¹dku wewnêtrznego [2].W przypadku trybuna³u haskiego sytuacja wygl¹da nieco inaczej, o czym mowa bêdzie dalej. Na dyskusje nad praworz¹dnoci¹ (niepraworz¹dnoci¹) MTK wp³ywa fakt, i¿
pañstwa niechêtnie godz¹ siê na objêcie w³asnych obywateli jurysdykcj¹ s¹dów miêdzynarodowych [24]. Pragn¹ zachowaæ dla siebie wykonywanie jurysdykcji terytorialnej, czyli prawo do s¹dzenia sprawców wszystkich czynów pope³nionych na ich terytorium [10]. Pañstwa
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niechêtnie przekazuj¹ swoj¹ jurysdykcjê karn¹ organom miêdzynarodowym, chêtniej natomiast zobowi¹zuj¹ siê do ukarania winnych pope³nienia przestêpstw miêdzynarodowych we
w³asnym zakresie. Zrzeczenie siê takiej jurysdykcji oznacza bowiem znaczne ograniczenie
suwerennoci danego pañstwa [6]. Obawa o utratê suwerennoci towarzyszy³a pañstwom
ju¿ od samego pocz¹tku rozpoczêcia prac nad Statutem Miêdzynarodowego Trybuna³u Karnego [12]. W zwi¹zku z tym w opracowaniu wskazujemy na:
1) mo¿liwoæ (niemo¿liwoæ) zachowania suwerennoci przez pañstwa-strony Statutu
w aspekcie zasady komplementarnoci w zwi¹zku z dzia³alnoci¹ MTK w Hadze,
2) analogie w zakresie przekazywania kompetencji miêdzy trybuna³em haskim, posiadaj¹cym podmiotowoæ miêdzynarodow¹ a Wspólnot¹ Europejsk¹, okrelan¹ w doktrynie jako
organizacja ponadnarodowa.
I
Statut Miêdzynarodowego Trybuna³u Karnego, mimo ¿e nie przewiduje mo¿liwoci sk³adania zastrze¿eñ do jakiegokolwiek ze swoich postanowieñ, to stara siê w ró¿ny sposób
wychodziæ naprzeciw obawom rz¹dów zatroskanych o suwerennoæ. Zasadnicze znaczenie
ma konsekwentnie przeprowadzona idea komplementarnoci [21]. Tote¿ rozwa¿aj¹c problem
legalnoci (nielegalnoci) trybuna³u w Hadze, trzeba najpierw wyjæ od tego, ¿e idea Miêdzynarodowego Trybuna³u Karnego oraz koncepcja Statutu zosta³a oparta na zasadzie komplementarnoci, która ma charakter fundamentalny. Nadanie tej zasadzie charakteru
fundamentalnego rodzi siê z koniecznoci takiego ukszta³towania ustawodawstwa wewnêtrznego, aby mo¿liwa sta³a siê ochrona suwerennoci ka¿dego pañstwa-strony Statutu. Problem suwerennoci jest istotny. O nim zawsze siê mówi, kiedy powstaj¹ nowe miêdzynarodowe
organizacje, cia³a o charakterze ponadnarodowym. Jak du¿a jest waga suwerennoci, wiadczy zamieszczenie zasady komplementarnoci ju¿ w preambule Statutu Miêdzynarodowego
Trybuna³u Karnego w Hadze. U podstaw zasady komplementarnoci le¿y poszanowanie dla
suwerennoci pañstwa. Zasada komplementarnoci g³osi, i¿ MTK ma charakter komplementarny w stosunku do narodowych systemów wymiaru sprawiedliwoci w sprawach krajowych. Potwierdza to otwieraj¹cy Statut art. 1, który przewiduje, ¿e Trybuna³ stanowi
uzupe³nienie krajowych s¹dów karnych [18]. Zatem podstawow¹ zasad¹ dzia³añ MTK jest
jego komplementarnoæ w stosunku do krajowych wymiarów sprawiedliwoci. Trybuna³ w Hadze nie zastêpuje krajowych wymiarów sprawiedliwoci, lecz stanowi ich uzupe³nienie, gdy
te nie zdadz¹ egzaminu, stan¹ siê niedostêpne lub nieefektywne, nie poradz¹ sobie ze sprawnym s¹dzeniem [22]. A wiêc tylko w przypadku gdy pañstwo jest niechêtne lub niezdolne
(nadmieñmy, i¿ te s³owa s¹ dok³adnie zdefiniowane w Statucie) do przeprowadzenia dochodzenia lub rozprawy s¹dowej, Miêdzynarodowy S¹d Karny mo¿e podj¹æ decyzjê o rozwa¿eniu danego przypadku. MTK podejmuje dzia³ania na przyk³ad wówczas, gdy na skutek wojen
domowych za³amie siê wymiar sprawiedliwoci danego pañstwa, zabraknie rodków na procesy czy ochronê wiadków lub gdy ledztwo bêdzie blokowane przez rz¹dy, które niechêtnie s¹dz¹ swoich wysokich urzêdników [1].
Wydaje siê wiêc, i¿, co do zasady, sprawa wzajemnej relacji miêdzy Trybuna³em a s¹dami
krajowymi zosta³a rozstrzygniêta na rzecz tych drugich, czyli pierwszeñstwa s¹dów krajowych. Zatem trybuna³ haski ma jedynie uzupe³niaæ krajowy system wymiaru sprawiedliwoci
w ciganiu i karaniu sprawców okrelonych zbrodni. Podstaw¹ wiêc jego dzia³ania, przypomnijmy, jest zasada komplementarnoci, a nie zasada nadrzêdnoci czy wy³¹cznoci [7]. Fakt,
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¿e Trybuna³ ma charakter komplementarny w stosunku do krajowych systemów wymiaru
sprawiedliwoci w sprawach karnych (preambu³a i art. 1 Statutu) oznacza, i¿ sprawy, których przedmiotem s¹ zbrodnie ludobójstwa, zbrodnie przeciwko ludzkoci, zbrodnie wojenne
i zbrodnie agresji  objête jurysdykcj¹ MTK  pozostaj¹ nadal w zakresie kompetencji krajowego wymiaru sprawiedliwoci i w³aciwoæ tego Trybuna³u zostaje, na mocy wyranej
dyspozycji art. 17 Statutu wy³¹czona. Je¿eli sprawa o pope³nienie którego ze wskazanych
w tej umowie przestêpstw zosta³a ju¿ os¹dzona w wewn¹trzpañstwowym postêpowaniu karnym lub by³o prowadzone postêpowanie przygotowawcze, to w takich wypadkach  choæby
nawet postanowiono zaniechaæ wniesienia aktu oskar¿enia przed s¹d danego pañstwa 
zgodnie ze statutem rzymskim jurysdykcja MTK jest w zasadzie niedopuszczalna [23]. Trzeba
pamiêtaæ równie¿ o tym, i¿ warunkiem uruchomienia jurysdykcji Miêdzynarodowego Trybuna³u Karnego jest zaakceptowanie jej przez pañstwo, na którego terytorium zbrodnia zosta³a
pope³niona, albo pañstwo obywatelstwa sprawcy. Ka¿de pañstwo przystêpuj¹ce do Statutu
automatycznie akceptuje jurysdykcjê Trybuna³u w stosunku do zbrodni. Zgoda taka nie jest
wymagana, je¿eli sprawê wnosi do Trybuna³u w Hadze Rada Bezpieczeñstwa ONZ [3].
Komplementarnoæ jurysdykcji MTK wobec jurysdykcji krajowych pañstw  stron Statutu jest jedn¹ z najwa¿niejszych cech Trybuna³u. Postanowienia dotycz¹ce komplementarnoci wypracowano z du¿¹ starannoci¹, gdy¿  podkrelmy to raz jeszcze  dotykaj¹ one
niezwykle czu³ej sfery, jak¹ jest prawo pañstwa do wykonywania w³asnej jurysdykcji karnej.
Ponadto zabezpieczenia instytucjonalne nie koñcz¹ siê na tym. W Statucie znacz¹co rozbudowano postanowienia dotycz¹ce procedury rozpatrywania przez Miêdzynarodowy Trybuna³ Karny zarzutu o niedopuszczalnoci lub braku jurysdykcji s¹du haskiego. Z zarzutem, ¿e
jurysdykcja MTK jest niew³aciwa, wyst¹piæ mo¿e zgodnie z art. 19 (17):
1) oskar¿ony lub osoba, w stosunku do której wydany zosta³ nakaz aresztowania lub
która zosta³a wezwana do stawienia siê przed s¹dem,
2) pañstwo, które w danym przypadku ma kompetencje do sprawowania jurysdykcji na
tej podstawie, ¿e wszczê³o dochodzenie lub ciganie,
3) pañstwo, którego zgoda na wykonywanie jurysdykcji przez Trybuna³ jest wymagana
zgodnie z art. 12 Statutu.
Podmioty wymienione powy¿ej mog¹ kwestionowaæ dopuszczalnoæ lub jurysdykcjê w zasadzie tylko raz i najpóniej w momencie rozpoczêcia procesu. W wyj¹tkowych wypadkach
Trybuna³ mo¿e pozwoliæ na ponowne postawienie zarzutu lub zg³oszenie go w póniejszym
czasie. Zaznaczymy, ¿e jurysdykcja Trybuna³u jest zabezpieczona. Zabezpieczenie to polega
na tym, ¿e zarzut niedopuszczalnoci mo¿e zostaæ z³o¿ony w momencie rozpoczêcia procesu.
Dalej zarzuty sk³adane po raz drugi lub w póniejszym terminie opieraæ siê mog¹ tylko na
stwierdzeniu, ¿e osoba, o któr¹ chodzi, by³a ju¿ s¹dzona za czyny stanowi¹ce przedmiot
sprawy  ne bis in idem [29].
Wobec powy¿szych rozwa¿añ odnonie zasady komplementarnoci i zabezpieczeñ instytucjonalnych mo¿na stwierdziæ, i¿ Miêdzynarodowy Trybuna³ Karny nie jest substytutem
s¹dów krajowych. S¹dy krajowe zawsze bêd¹ instancj¹ dla zbrodni wymienionych powy¿ej.
Istnienie MTK ma byæ dla krajowych systemów prawnych inspiracj¹ do wywi¹zania siê
z obowi¹zków, ma byæ tak¿e rodkiem zapobiegawczym przeciw zbrodniom typu ludobójstwa.
Pozornie, maj¹c na uwadze zasadê komplementarnoci, wydaje siê, i¿ wszystkie dyskusje
i pytania o legalnoæ (nielegalnoæ) Miêdzynarodowego Trybuna³u Karnego w Hadze s¹
bezpodstawne. Jednak¿e trzeba pamiêtaæ o szczegó³ach, które dopiero tworz¹ pe³en obraz.
Wobec tego postaramy siê zaprezentowaæ pogl¹dy, które wskazuj¹  jedne z mocniejszym
akcentem, inne z l¿ejszym  na dominacjê Trybuna³u nad pañstwami-stronami Statutu.
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Interpretuj¹c zasadê komplementarnoci, nie mo¿na ograniczyæ siê do jednego artyku³u
Statutu i tylko na podstawie tego artyku³u rozstrzygaæ, czy dzia³ania MTK s¹ praworz¹dne,
czy te¿ niepraworz¹dne. Trzeba wzi¹æ pod uwagê ca³y Statut. Dopiero uwzglêdnienie dalszych przepisów pozwala na pe³ne okrelenie kszta³tu, jaki zasadzie komplementarnoci zosta³
nadany w Statucie. W tym dokumencie, który ma rangê traktatu miêdzynarodowego o charakterze wielostronnym, omawiana zasada komplementarnoci zosta³a przyjêta nie w ujêciu
absolutnym (abstrakcyjnym), lecz w postaci komplementarnoci ograniczonej b¹d kontrolowanej. Zdaniem M. P³achty [18] modyfikacje zasady komplementarnoci id¹ w kierunku
zapewnienia Trybuna³owi kontroli nad procesowymi mechanizmami implementacji tej zasady
oraz w przyznaniu MTK ostatniego s³owa w rozstrzyganiu spraw spornych. Ta kontrola
MTK widoczna jest zw³aszcza w sposobie unormowania trzech zagadnieñ: instytucji odst¹pienia, przes³anek niedopuszczalnoci sprawy oraz zasady ne bis in idem.
Pierwsza sytuacja  modyfikuj¹ca zasadê komplementarnoci na rzecz MTK  polega na
tym, ¿e pañstwo, które prowadzi postêpowanie w tej samej sprawie co trybuna³ w Hadze ma
wprawdzie uprawnienie  mo¿e  zwróciæ siê do prokuratora dzia³aj¹cego przy MTK z wnioskiem o odst¹pienie jego organom tego postêpowania, ale prokurator nie jest tym wnioskiem
zwi¹zany. Mo¿e ten wniosek uwzglêdniæ albo wyst¹piæ do Izby Przygotowawczej o upowa¿nienie go do prowadzenia postêpowania w tej sprawie (analogicznie sytuacja wygl¹da w odniesieniu do badania przes³anek dopuszczalnoci sprawy na podstawie art. 17).
Kolejno badanie i ewentualne uwzglêdnianie przez s¹d haski przeszkody rzeczy os¹dzonej (ne bis in idem) wydaje siê przemawiaæ na korzyæ Trybuna³u. Wprawdzie sprawca
zbrodni objêtych jurysdykcj¹ Trybuna³u podlega ochronie przed ponownym os¹dzeniem
i skazaniem za ten sam czyn niezale¿nie od tego, czy najpierw zosta³ skazany przez Miêdzynarodowy Trybuna³ Karny w Hadze, czy s¹d krajowy, jednak¿e decyzja w tej materii nale¿y
do MTK. S¹d haski musi uznaæ postêpowanie prowadzone przed s¹dem krajowym za autentyczne (powa¿ne), wiarygodne, bezstronne i zgodne z miêdzynarodowymi standardami
rzetelnego i uczciwego procesu [18]. Wynika z tego, i¿ to do MTK ma nale¿eæ miêdzy innymi
ostateczna ocena, czy pañstwo nie wyra¿a woli lub jest niezdolne do rzeczywistego przeprowadzenia postêpowania karnego, czy postêpowanie nie mia³o na celu uchronienia osoby podejrzanej od odpowiedzialnoci karnej, czy zw³oka w postêpowaniu da siê pogodziæ
z zamiarem wymierzenia sprawiedliwoci osobie podejrzanej, czy postêpowanie by³o prowadzone w sposób niezawis³y i bezstronny. Trybuna³ równie¿ ma oceniaæ stan zdolnoci
pañstwa do prowadzenia postêpowania, w tym do ujêcia oskar¿onego b¹d uzyskania niezbêdnych dowodów i zeznañ. W takim wiêc zakresie, w jakim zgadzamy siê, ¿e ostatnie
s³owo ma MTK, uznajemy, ¿e chodzi o przekazanie mu kompetencji [26]. Sk³aniaæ nas to
mo¿e do wniosku, ¿e komplementarnoæ MTK nie wyklucza przekazania kompetencji organów w³adzy pañstwowej na jego rzecz, gdy¿ sam fakt, ¿e trybuna³ haski jest organem komplementarnym wobec s¹dów krajowych, nie zabrania, ¿e w pewnych okolicznociach,
oczywicie okrelonych w Statucie, mo¿e dojæ do zmiany podmiotu prowadz¹cego postêpowanie, nawet wbrew woli tego ostatniego. Tym samym dopuszcza siê ograniczenie wykonywania jurysdykcji karnej na terytorium pañstwa-strony, a przecie¿ ograniczenie
wykonywania jurysdykcji nale¿y do najbardziej fundamentalnych przejawów korzystania z suwerennoci pañstwowej [11].
Nadmieñmy, i¿ od momentu rozpoczêcia prac nad Statutem MTK niejasna pozostawa³a
kwestia, kto ma decydowaæ o tym, ¿e system krajowy jest niewydolny, w jakim trybie i na
podstawie jakich kryteriów. Innymi s³owy, czy i w jakim zakresie s¹d haski powinien mieæ
równie¿ kompetencjê do s¹dzenia krajowych systemów wymiaru sprawiedliwoci i czy
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mo¿e w zwi¹zku z tym prowadziæ w³asne, niezale¿ne dochodzenie [31]. W dyskusjach nad
Statutem zwracano tak¿e uwagê na mo¿liwoæ naruszenia proporcji miêdzy zakresem w³adzy

s¹du w Hadze do wszczynania postêpowania i zbierania dowodów a zachowaniem suwerennoci poszczególnych pañstw. W tym kontekcie podkrelano koniecznoæ precyzyjnego
okrelenia kompetencji MTK [27]. Co za tym idzie, powstanie i dzia³alnoæ Miêdzynarodowego Trybuna³u Karnego w Hadze pozwala coraz dalej odchodziæ od legalistycznego pojêcia
suwerennoci pañstwa i immunitetu osobistego rz¹dz¹cych. Bowiem Statut Miêdzynarodowego Trybuna³u Karnego zawiera rewolucyjne rozwi¹zania, zrywaj¹ce z dotychczasowym
stanem prawa, zarówno krajowego i miêdzynarodowego, oraz wytworzon¹ na jego podstawie
praktyk¹. Art. 27 Statutu proklamuje zasadê ca³kowitej niezale¿noci funkcji publicznej pe³nionej przez oskar¿onego dla ponoszenia przez niego pe³nej odpowiedzialnoci karnej za
zbrodnie objête jurysdykcj¹ MTK. W szczególnoci sprawowanie funkcji g³owy pañstwa
czy szefa rz¹du, jak równie¿ cz³onka rz¹du czy parlamentu b¹d innego wybieralnego przedstawiciela albo funkcjonariusza pañstwowego w ¿adnym razie nie mo¿e zwolniæ sprawcy od odpowiedzialnoci karnej przewidzianej w Statucie. Sprawowanie okrelonej funkcji publicznej nie
mo¿e te¿ samo w sobie stanowiæ podstawy do zmniejszenia wymiaru kary. Wyranie o tym
mówi art. 27 ust. 2 Statutu, który stanowi, ¿e immunitety i inne przywileje zwi¹zane z pe³nieniem
funkcji publicznej przewidziane w prawie krajowym lub miêdzynarodowym nie stanowi¹ przeszkody do wykonywania jurysdykcji MTK wobec takiej osoby. Na potrzeby trybuna³u haskiego i w zakresie objêtym jego jurysdykcj¹ idea bezkarnoci i pozostawania ponad prawem g³ów
pañstw, szefów rz¹dów i osób z tego krêgu zosta³a odrzucona i nale¿y do przesz³oci. Praktyczne konsekwencje tej nowej koncepcji mo¿na przeledziæ na przyk³adzie sprawy Pinocheta [17].
Zwróæmy uwagê na fakt, ¿e pañstwa, które nie s¹ stronami Statutu Miêdzynarodowego
Trybuna³u Karnego, wyra¿aj¹ kategoryczny sprzeciw wobec implikacji wynikaj¹cych dla nich
ze Statutu. W szczególnoci pañstwa te uznaj¹ za niedopuszczalne, aby ich obywatele mogli
zostaæ postawieni przed Trybuna³em w Hadze i poci¹gniêci do odpowiedzialnoci karnej,
mimo ¿e ich rz¹dy nie podpisa³y albo nie ratyfikowa³y Statutu. Odwo³ywanie siê do zasady
komplementarnoci jako filaru, na którym opiera siê s¹d haski, nie wydaje siê dla nich przekonuj¹ce, gdy¿ ostatnie s³owo w sporze o dopuszczalnoci sprawy zagwarantowane zosta³o Trybuna³owi. Dla tych pañstw jest nie do przyjêcia, aby jakikolwiek obcy s¹d czy
organ ocenia³ jakoæ i efektywnoæ ich wymiaru sprawiedliwoci [14]. Dzia³anie MTK wobec
obywateli pañstw, które nie s¹ stronami Statutu, mo¿e jawiæ siê jako nielegalne.
Kolejny dylemat, powi¹zany w pewnym sensie z poprzednim, przechylaj¹cy szalê na
stronê nielegalnoci Trybuna³u to ekstradycja w³asnych obywateli. W doktrynie pojawiaj¹
siê g³osy sugeruj¹ce, i¿ dzia³alnoæ MTK w okrelonych sytuacjach, takich jak ekstradycja
w³asnych obywateli, stanowi najdalej id¹ce ograniczenie suwerennoci pañstwa. Wskazuje
siê, ¿e Statut przenosi na MTK jeden z elementów w³adzy suwerennej pañstwa, czyli sprawowanie przezeñ wobec swoich obywateli zwierzchnictwa personalnego. Przepisy Statutu pozwalaj¹ bowiem MTK nie tylko s¹dziæ osoby oskar¿one o okrelone w nim przestêpstwa. Id¹
o wiele dalej, mianowicie powoduj¹ tak¿e  w przypadku rozpoczêcia procesu przed MTK 
wy³¹czenie obywateli w tym zakresie spod jurysdykcji pañstw-stron, w tym tak¿e spod jurysdykcji pañstwa obywatelstwa. Zwraca siê tak¿e uwagê na to, ¿e Statut formu³uje tak¿e inne
kompetencje organów Miêdzynarodowego Trybuna³u Karnego w Hadze, wkraczaj¹ce bezporednio w suwerenne kompetencje pañstw-stron. Jako klasyczny przyk³ad podawany jest
art. 91 Statutu, który uprawnia prokuratora MTK do wykonywania swoich obowi¹zków na
terytorium pañstwa wezwanego, w skrajnych przypadkach tak¿e pod nieobecnoæ i bez zgody organów tego pañstwa [5].
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I ju¿ ostatnia wysuwana przez autorkê tego opracowania w¹tpliwoæ: czy uprzedzenie
pod adresem Miêdzynarodowego Trybuna³u Karnego w Hadze rodzi siê jako obawa, ¿e
Trybuna³ mo¿e staæ siê instrumentem politycznym, który bêdzie wykorzystywany do nielegalnych dzia³añ? Sekretarz Generalny ONZ, jakoby wychodz¹c naprzeciw tym rozterkom,
stwierdzi³, ¿e najwa¿niejszym zadaniem jest zachowanie bezstronnoci i integralnoci MTK.
S¹d w Hadze nie jest i nigdy nie mo¿e staæ siê organem politycznego polowania na czarownice. Musi on s³u¿yæ jako bastion przeciwko tyranii i bezprawiu. Trybuna³ ma stanowiæ
wznios³y element globalnej konstrukcji bezpieczeñstwa zbiorowego [25].
II
Potraktowanie Miêdzynarodowego Trybuna³u Karnego w Hadze jako organu o charakterze ponadnarodowym sk³ania do zbadania jego kompetencji w aspekcie legalnoci (nielegalnoci) dzia³añ podejmowanych na ich podstawie poprzez odniesienie do Wspólnot
Europejskich. Te ostatnie s¹ przecie¿ równie¿ okrelane w doktrynie jako organizacje o charakterze ponadnarodowym [13].
W przypadku Miêdzynarodowego Trybuna³u Karnego nie dokonuje siê przekazania kompetencji organów w³adzy pañstwowej. Kompetencja Trybuna³u nie oznacza wy³¹czenia jurysdykcji pañstwa i braku mo¿liwoci dalszego dzia³ania w ramach przekazanych kompetencji.
Pañstwo mo¿e bowiem zawsze dzia³aæ, czyli podj¹æ ciganie lub postêpowanie s¹dowe przeciwko sprawcy. Jeli nawet Miêdzynarodowy Trybuna³ Karny w Hadze, w sytuacji braku
dzia³ania lub nieskutecznego dzia³ania pañstwa, przejmuje jurysdykcjê w sprawie konkretnego podejrzanego, to kompetencja pañstwa wobec innych sprawców istnieje nadal. Jeliby
zastosowaæ porównanie do Wspólnot Europejskich, to w przypadku MTK i pañstw-stron
Statutu mamy do czynienia jedynie z kompetencjami konkurencyjnymi, a nie wy³¹cznymi.
Koncepcja przekazania kompetencji organów w³adzy pañstwowej Wspólnotom Europejskim pojawi³a siê przede wszystkim w zwi¹zku z kompetencjami wy³¹cznymi Wspólnot, a nie
kompetencjami konkurencyjnymi [13].
Rozwa¿aj¹c legalnoæ (nielegalnoæ) Miêdzynarodowego Trybuna³u Karnego w Hadze,
musimy mieæ na uwadze fakt, ¿e nie tylko jego dzia³alnoæ ogranicza suwerennoæ pañstw-stron Statutu. Tak samo Wspólnota Europejska jako organizacja o charakterze miêdzynarodowym ogranicza suwerennoæ pañstw cz³onkowskich. Przed przyst¹pieniem do Wspólnot
pañstwa cz³onkowskie jako podmioty prawa miêdzynarodowego posiada³y nieograniczone
kompetencje. W wyniku decyzji politycznych przy tworzeniu Wspólnot Europejskich pañstwa cz³onkowskie przekazywa³y bezwarunkowo i bezterminowo okrelone kompetencje do
Wspólnoty. Odt¹d w zakresie tych scedowanych na WE kompetencji pañstwa cz³onkowskie
nie posiadaj¹ ju¿ ¿adnych prerogatyw regulacyjnych. Przekazanie to, zdaniem F. Emmerta
i M. Morawieckiego [4] (na gruncie nauki prawa europejskiego oraz prawa wewnêtrznego
pañstw cz³onkowskich opinie na ten temat s¹ ró¿ne, niekiedy odmienne ni¿ przytoczona, ale
nie zostan¹ poruszone, gdy¿ wykraczaj¹ poza ramy opracowania), nie prowadzi do utraty
kompetencji przez pañstwa cz³onkowskie. Zgodnie z powszechnie panuj¹c¹ opini¹, Wspólnota nadal nie jest jeszcze pañstwem federalnym, którego pañstwa sk³adowe, jak w przypadku np. USA, by³yby tylko ograniczonymi podmiotami prawa miêdzynarodowego. W niektórych
dziedzinach pañstwa cz³onkowskie przekaza³y Wspólnocie swoje kompetencje w sposób
zupe³ny i w dziedzinach tych Wspólnota sta³a siê jedynym ustawodawc¹. W innych dziedzinach nast¹pi³o czêciowe przekazanie prerogatyw, tak ¿e obecnie zarówno pañstwa cz³on-
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kowskie, jak i Wspólnota s¹ odpowiedzialne za stanowienie prawa, a tym samym wytworzy³
siê model konkurencyjny.
Przyjrzyjmy siê teraz bli¿ej kompetencjom wy³¹cznym i konkurencyjnym, a w³aciwie ich
rozumieniu na gruncie prawa europejskiego.
O kompetencjach wy³¹cznych Wspólnot mówimy wtedy, gdy pewne dziedziny podlegaj¹
regulacji tylko i wy³¹cznie w drodze prawa wspólnotowego. Oznacza to, ¿e pañstwa cz³onkowskie nie mog¹ ju¿ stanowiæ prawa w tych dziedzinach. Mog¹ czyniæ to tylko wyj¹tkowo
i dopiero po konsultacjach z Komisj¹ Europejsk¹, gdy Wspólnoty same nie czyni¹ u¿ytku ze
swych kompetencji wy³¹cznych. W takich sytuacjach mówi siê, ¿e pañstwa stanowi¹c prawo
w danej dziedzinie, dzia³aj¹ jako rzecznicy wspólnych interesów.
Natomiast kompetencja konkurencyjna Wspólnot wystêpuje wtedy, gdy w odniesieniu
do okrelonych dziedzin kompetencja stanowienia prawa zosta³a wprawdzie przyznana Wspólnotom, to jednak tak d³ugo, jak Wspólnoty nie korzystaj¹ ze swych kompetencji, kompetencje te nadal przys³uguj¹ pañstwom cz³onkowskim. W momencie gdy zostanie przyjête
okrelone uregulowanie wspólnotowe, nie ma ju¿ miejsca na dzia³anie pañstw cz³onkowskich. Wynika z tego, ¿e w ramach kompetencji konkurencyjnych pañstwa cz³onkowskie
zachowuj¹ swoj¹ pierwotn¹ kompetencjê stanowienia prawa, ale nie mog¹ ju¿ z tej kompetencji korzystaæ, skoro tylko Wspólnota ustanowi swoj¹ regulacjê prawn¹ w danej dziedzinie.
W takich sytuacjach mówi siê o doktrynie zajêtego pola lub zastrze¿onego pola (regulacja
wspólnotowa) [28]. Dla porz¹dku dodajmy, ¿e w ramach kompetencji konkurencyjnych wyró¿niamy kompetencje konkuruj¹ce alternatywnie i kumulatywnie. Kompetencje konkuruj¹ce
alternatywnie polegaj¹ na tym, ¿e pañstwa cz³onkowskie s¹ uprawnione do dzia³ania tylko
do momentu podjêcia dzia³añ przez Wspólnoty, a kompetencje konkuruj¹ce kumulatywnie
pozostawiaj¹ pañstwom cz³onkowskim mo¿liwoæ aktywnoci, nawet je¿eli Wspólnoty podjê³y ju¿ dzia³ania. W razie konfliktu poszczególnych regulacji nale¿y go rozstrzygn¹æ zgodnie
z zasad¹ pierwszeñstwa stosowania prawa wspólnotowego [30].
Porównuj¹c kompetencje Wspólnot Europejskich i Miêdzynarodowego Trybuna³u Karnego w Hadze, trzeba zauwa¿yæ, i¿ w przypadku trybuna³u haskiego istnieje jakociowa
ró¿nica. Jego jurysdykcja nie ma pierwszeñstwa przed jurysdykcj¹ krajow¹ (por. rozwa¿ania
na temat zasady komplementarnoci w czêci I artyku³u), tak jak ma to miejsce na gruncie
prawa wspólnotowego  zasada pierwszeñstwa prawa wspólnotowego przed prawem krajowym. Jurysdykcja MTK nie wy³¹cza jurysdykcji krajowej, dlatego  podkrelê raz jeszcze 
trybuna³ haski nie ma tutaj kompetencji wy³¹cznych. Co wiêcej, pañstwo sw¹ jednostronn¹
decyzj¹ wy³¹cza kompetencje MTK, czyli pañstwo mo¿e postawiæ zarzut niedopuszczalnoci
sprawy oparty na tym, ¿e wszczê³o ciganie lub sprawê rozstrzyga s¹d krajowy. Ponadto
Statut MTK zawiera artyku³y dotycz¹ce przes³anek dopuszczalnoci, wstêpnego orzeczenia
o dopuszczalnoci, sprzeciwu wobec jurysdykcji Trybuna³u lub dopuszczalnoci sprawy, ne
bis in idem. Artyku³y te stanowi¹ w pewien sposób (por. czêæ I) system zabezpieczeñ
i gwarancji pierwszeñstwa jurysdykcji pañstwa. Tylko w wietle tego systemu mo¿liwa jest
ocena, w jakim stopniu Statut ogranicza kompetencje pañstwa. Przypomnijmy, ¿e Trybuna³
mo¿e orzekaæ i wy³¹czyæ jurysdykcjê krajow¹, tylko gdy pañstwo nie chce lub jest niezdolne
do wykonywania jurysdykcji. Te zabezpieczenia istniej¹, mimo g³osów sugeruj¹cych nadrzêdnoæ Trybuna³u w Hadze nad s¹dami krajowymi. St¹d  jak twierdzi M. P³achta i A. Wyrozumska [13]  b³êdne jest twierdzenie, ¿e MTK wykonuj¹c jurysdykcjê, gdy pañstwo nie
chce jej wykonywaæ lub jest niezdolne w danej sprawie, wkracza w konstytucyjnie okrelone
kompetencje pañstwa-strony Statutu. Pañstwa nie przekazuj¹ zatem swoich kompetencji, tak
jak ma to miejsce na gruncie prawa wspólnotowego  kompetencje wy³¹czne WE. Natomiast
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istot¹ Statutu Miêdzynarodowego Trybuna³u Karnego w Hadze jest wymuszenie na pañstwach, by wykonywa³y sw¹ kompetencjê, oraz kontrola tego wykonania, a tak¿e wykonywanie w sytuacjach ekstremalnych jurysdykcji zamiast pañstwa, aby zapewniæ, ¿e najciê¿sze
zbrodnie nie bêd¹ bezkarne. Zatem g³ównym zadaniem Trybuna³u jest kontrola wykonywania przez pañstwo jego w³asnych, nie przekazanych kompetencji, a nie wy³¹czanie z góry
kompetencji pañstwa. Statut MTK na pewno w pewien sposób ogranicza kompetencje pañstwa, lecz jej z góry nie wy³¹cza ani nie zastêpuje [13]. Staj¹c siê stron¹ Statutu, pañstwo nie
tyle przekazuje swoje kompetencje, co poddaje kontroli swoje chêci/dobr¹ wolê i zdolnoæ do karania. Sytuacja, która w istocie ma miejsce, nie odbiega od klasycznych formu³
prawa miêdzynarodowego. Gdyby rzeczywicie nastêpowa³o przekazanie kompetencji, to spowodowa³oby niemo¿noæ dalszego dzia³ania w sferze kompetencji przekazanych, a przecie¿
jeli chodzi o MTK, co ju¿ podkrelalimy, tak nie jest. Przekazanie kompetencji powoduje
utrudnion¹ mo¿liwoæ wypowiedzenia, cofniêcia swojej decyzji. Natomiast Statut MTK mo¿na wypowiedzieæ, kwestie te s¹ uregulowane w Statucie i w cale nie jest to takie trudne.
W tym zakresie Statut równie¿ odzwierciedla klasyczny model prawa miêdzynarodowego,
albowiem nie tworzy ¿adnego re¿imu prawnego, który pozbawi³by pañstwo suwerennych
kompetencji. Nieco inaczej sytuacja klaruje siê w przypadku Wspólnot Europejskich [8]. Idea
Unii opiera siê w³anie na konstrukcji kompetencji przekazanych. Ta konstrukcja idzie w zdecydowany sposób dalej ani¿eli konstrukcja ograniczeñ kompetencji pañstwa w drodze umowy miêdzynarodowej klasycznego prawa miêdzynarodowego [29]. Warto przytoczyæ tutaj,
na poparcie tego ostatniego twierdzenia, orzeczenia prejudycjalne Europejskiego Trybuna³u
Sprawiedliwoci w Luksemburgu. Pierwsze z nich stanowi:  Wspólnota tworzy nowy porz¹dek prawa miêdzynarodowego, na rzecz którego pañstwa ograniczy³y, aczkolwiek w niektórych tylko materiach swoj¹ suwerennoæ  *. Drugie orzeczenie równie¿ podkrela
przekazanie kompetencji:  Tworz¹c Wspólnotê powo³an¹ na czas nieograniczony, posiadaj¹c¹ swoje w³asne instytucje, swoj¹ w³asn¹ podmiotowoæ prawn¹ oraz zdolnoæ do reprezentacji na arenie miêdzynarodowej, a w szczególnoci korzystaj¹c¹ z rzeczywistych uprawnieñ,
maj¹cych swe ród³o w ograniczeniu suwerennoci lub przekazaniu przez pañstwa swych
uprawnieñ Wspólnocie, pañstwa cz³onkowskie ograniczy³y, aczkolwiek w niektórych tylko
materiach, swoje suwerenne prawa i tym samym stworzy³y system prawa, który ma charakter
wi¹¿¹cy dla nich samych jak i dla ich obywateli **.
Zastanawiaj¹c siê nad tym, czy dzia³alnoæ Miêdzynarodowego Trybuna³u Karnego w Hadze, tak¿e powstanie i rozwój Wspólnot Europejskich, dzia³alnoæ tych podmiotów w ramach
kompetencji wy³¹cznych (WE) i konkurencyjnych (WE, MTK) ogranicza suwerennoæ pañstw,
musimy zdawaæ sobie sprawê z tego, ¿e w zasadzie pytanie o suwerennoæ jest uprawnione
w przypadku dzia³alnoci ka¿dego podmiotu prawa miêdzynarodowego. Zawsze przy zawieraniu umowy miêdzynarodowej mo¿e dojæ do ograniczenia kompetencji organów pañstwa
przy jednoczesnym wyposa¿eniu w te kompetencje organów innego podmiotu prawa miêdzynarodowego i w zwi¹zku z tym na tym tle mo¿e zostaæ postawione pytanie o suwerennoæ pañstw, które przekaza³y swoje kompetencje w danej dziedzinie. Je¿eli pañstwo
przystêpuje do organizacji miêdzynarodowej o charakterze koordynacyjnym, to traci wy³¹cznoæ swoich kompetencji i dopuszcza kompetencje innego podmiotu. Dotyczy to w szczególnoci kompetencji organów kontrolnych lub rzadziej s¹dowych takiej organizacji.
* Sprawa 26/62 Van Gend en Loos (1963) ECR1.
** Sprawa 6/64 Flamino Costa v. E.N.E.L. (1964) ECR 585.
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Zaznaczmy, i¿ nie jest to jednak przekazanie kompetencji organów pañstwa na rzecz organizacji miêdzynarodowej (organu miêdzynarodowego) [9].
Przekazuj¹c kompetencje, pañstwo zrzeka siê wy³¹cznoci swoich organów w okrelonych w umowie miêdzynarodowej obszarach i jednoczenie udostêpnia organizacji miêdzynarodowej lub organowi miêdzynarodowemu swoj¹ sferê wewnêtrzn¹. Jednym s³owem,
pañstwo zezwala na otwarcie wewnêtrznego porz¹dku prawnego przed t¹ organizacj¹ (organem). Celem przekazania kompetencji jest umo¿liwienie bezporedniego obowi¹zywania
i stosowania w pañstwie stanowionego przez tê organizacjê prawa. Skutki prawne aktu przekazania kompetencji po stronie pañstwa przekazuj¹cego s¹ dwojakie:
Po pierwsze, pañstwo rezygnuje z wy³¹cznoci kompetencji swoich organów w³adzy
w okrelonych dziedzinach.
Po drugie, pañstwo otwiera swój wewnêtrzny porz¹dek prawny, umo¿liwiaj¹c bezporednie obowi¹zywanie i stosowanie w tych dziedzinach, w których przekaza³o kompetencje,
zewnêtrznych wobec pañstwa aktów organizacji miêdzynarodowej lub organu miêdzynarodowego.
Powy¿ej zaprezentowane przekazanie kompetencji nie ma charakteru absolutnego i mo¿e
byæ odwo³ane. Wynikaj¹cy z umowy akt przekazania musi jednak charakteryzowaæ siê okrelon¹ trwa³oci¹. Pañstwo nie mo¿e w ka¿dym czasie zrezygnowaæ z bycia stron¹ miêdzynarodowej umowy w sprawie przekazania bez nara¿enia siê na zarzut naruszenia tej umowy [9].
Odnosz¹c te kwestie na grunt MTK w Hadze, za K. Lankoszem [9] stwierdzamy, ¿e trybuna³ haski nie jest organem, któremu pañstwa przekazuj¹ kompetencje organów w³adzy pañstwowej w niektórych sprawach. MTK nie ma charakteru ponadpañstwowego, nie zachodzi
wiêc koniecznoæ przekazania mu kompetencji na mocy umowy miêdzynarodowej. Jest organem miêdzynarodowym pe³ni¹cym wobec pañstw przede wszystkim funkcje kontrolne. Z kolei pañstwo bêd¹ce sygnatariuszem Statutu MTK dopuszcza jedynie komplementarn¹
kompetencje tego trybuna³u w sytuacjach szczególnych, i to w dziedzinie, która nie nale¿y
do wy³¹cznej kompetencji pañstwa.
III
¯yj¹c w globalnym wiecie, musimy przyzwyczaiæ siê do istnienia organizacji o charakterze miêdzynarodowym (ponadnarodowym). wiat przez wieki by³ aren¹ zbrodni, wojen, ludobójstwa, przemocy. Konflikty zbrojne w dzisiejszych czasach nasilaj¹ siê i maj¹ pod³o¿e coraz
bardziej ponadnarodowe. Dlatego te¿ istnienie MTK w Hadze wydaje siê potrzebne. W XXI
wieku konieczne jest rozbudowywanie miêdzynarodowego systemu sprawiedliwoci karnej,
opartego na podstawie istniej¹cych ju¿ systemów prawnych, dzia³aj¹cego zgodnie ze standardami praw cz³owieka i prawa humanitarnego.
Miêdzynarodowy Trybuna³ Karny w Hadze, zgodnie z opiniami pojawiaj¹cymi siê w doktrynie [19], jest instytucj¹, której brak cywilizowany wiat odczuwa³ przez lata. MTK jest
organem powo³ywanym do wymierzania sprawiedliwoci karnej nie o charakterze lokalnym,
maj¹cym miejsce na terytorium danego, indywidualnego pañstwa, lecz ma charakter miêdzynarodowy. Trybuna³ haski budzi liczne kontrowersje i pytania o legalnoæ swoich dzia³añ,
g³ównie z tego powodu, i¿ wymiar sprawiedliwoci w sprawach karnych jest postrzegany
jako jeden z najmocniejszych atrybutów i silnie strze¿onych elementów suwerennoci danego pañstwa. Wymiar sprawiedliwoci w sprawach karnych ma charakter silnie krajowy, narodowy, nawet w obrêbie krajów tworz¹cych ró¿nego rodzaju unie czy inne organizmy
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ponadpañstwowe, cile ze sob¹ powi¹zane politycznie i ekonomicznie. Istnienie Miêdzynarodowego Trybuna³u Karnego stanowi przeciwwagê dla wizji wiata, w którym utrzymanie
porz¹dku spoczywa w rêkach wojskowych czy ¿andarmerii.
Powo³anie do ¿ycia Miêdzynarodowego Trybuna³u Karnego w Hadze stanowi istotny
przyczynek do oceny poziomu cywilizacyjnego pañstw, narodów i rz¹dów pocz¹tku XXI
wieku oraz ich zdolnoci do mylenia i podejmowania odpowiedzialnoci w kategoriach globalnych, a nie jedynie partykularnych. Powstanie Trybuna³u Haskiego jawi siê jako sygna³
dominuj¹cego przewiadczenia o tym, ¿e ra¿¹ce pogwa³cenie prawa w jakimkolwiek zak¹tku
wiata nie bêdzie umniejszane, spychane na margines, lecz bêdzie uwa¿ane za zagro¿enie
porz¹dku i bezpieczeñstwa dla wszystkich krajów i odpowiednio do tego traktowane w p³aszczynie miêdzynarodowej. Uchwalony Statut MTK dowodzi, ¿e spo³ecznoæ miêdzynarodowa uzna³a wymiar sprawiedliwoci za sprawê o donios³ym znaczeniu. W przypadku
najciê¿szych zbrodni spo³ecznoæ miêdzynarodowa zdecydowa³a siê zadbaæ o losy pokrzywdzonych w ten sposób, aby wymierzanie sprawiedliwoci nie pozostawa³o na ³asce (nie³asce) pañstwa, którego przecie¿ rz¹d mo¿e nie byæ zainteresowany ukaraniem winnych
pope³nionych zbrodni [19], [20].
Niezale¿nie od istnienia Trybuna³u decyduj¹ca rola nadal przypada, a w³aciwie powinna
byæ obowi¹zkiem spo³ecznoci miêdzynarodowej, a cilej poszczególnych pañstw, zapewnieniu przestrzegania norm prawnomiêdzynarodowych oraz poci¹gniêciu do odpowiedzialnoci karnej sprawców naruszeñ prawa humanitarnego. Rz¹dy pañstw powinny d¹¿yæ do
takiego ukszta³towania ustawodawstwa wewnêtrznego, aby zapewnia³o ono pe³n¹ mo¿liwoæ cigania i karania na terytorium danego kraju osób dopuszczaj¹cych siê przestêpstw
o charakterze miêdzynarodowym. Ponadto nale¿y zagwarantowaæ wszechstronn¹ i skuteczn¹
wspó³pracê z Miêdzynarodowym Trybuna³em Karnym [16].
Miêdzynarodowy Trybuna³ Karny jest potrzebny spo³ecznoci miêdzynarodowej. Jego
ustanowienie oznacza po³o¿enie kresu bezkarnoci i osi¹gniêcia sprawiedliwoci dla wszystkich. Istnienie tego s¹du staje siê istotnym elementem prewencji i powstrzymywania potencjalnych przestêpców. Pañstwa maj¹ce w³aciwy, chcia³oby siê rzecz  praworz¹dny system
prawny, którego normy prawne zawieraj¹ nakazy karania zbrodni ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkoci czy zbrodni wojennych, nie maj¹ siê czego obawiaæ ze strony MTK. Przecie¿
zgodnie z zasad¹ komplementarnoci Trybuna³ bêdzie wkracza³, kiedy pañstwa nie bêd¹
mog³y lub nie bêd¹ chcia³y podj¹æ odpowiednich dzia³añ [25], [15].
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SUMMARY
This article contains the analysis of competences of the Hague Court. Author is
concentrated on the question of the legal or non  legal of exercising of jurisdiction by
the Haque Court. Author turns her attention to the problem of legitimisation to impose an exterior legal order and the power to judge people by tribunals, that are not
necessarily universally accepted, such as the Haque Tribunal. This issue is also connected with the problem of sovereignty, which is also important and interesting not
only because of the European Union development, but it has a more general meaning
as it is connected with the processes of globalisation. Author has tried to answer
a question about the basis for legitimising the Haque Tribunal.
One part of this paper is devoted to the problem of international organisations and
their influencing on sovereighty of national states. Author has tried to compare
competences of the Haque Court and European Community.
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Pañstwo narodowe a integracja europejska

ABSTRAKT
Celem artyku³u jest ukazanie, jaki wp³yw ma integracja europejska na istnienie
pañstw narodowych. W zwi¹zku z tym przedstawiono kwestie suwerennoci pañstw
narodowych, gdy¿ wskazuje siê, ¿e u róde³ integracji krajów i narodów znajduje siê
potrzeba ochrony i rozwijania suwerennoci. Opisano, jak pojmuje siê pañstwo narodowe i czy w zwi¹zku z integracj¹ mamy do czynienia z zanikiem pañstw narodowych. Na tym tle w sposób wyrany zarysowuje siê problem suwerennoci, a w zasadzie koncepcji suwerennoci jako sposobu legitymizacji prawa europejskiego. Unia
Europejska postrzegana jest jako zwi¹zek suwerennych, dzia³aj¹cych w zasadzie na
poziomie miêdzyrz¹dowym pañstw, z drugiej za strony uchwala na podstawie w³asnego prawa wi¹¿¹ce dla pañstw cz³onkowskich akty prawne, dziêki czemu poszczególne zadania pañstwa s¹ realizowane wspólnie i w takim zakresie wspólnie wykonywane jako suwerenna w³adza.

Wstêp
W obecnych czasach zaobserwowaæ mo¿na przechodzenie od tradycyjnego pañstwowocentrycznego systemu suwerennych pañstw narodowych do wielocentrycznego systemu
ró¿norakich podmiotów, w którym  obok organizacji pañstwowych  istotn¹ rolê odgrywaj¹
wspólnoty etniczne, korporacje transgraniczne, organizacje pozarz¹dowe i wszelkiego rodzaju ruchy spo³eczne [1].
Wskazuje siê, i¿ u róde³ integracji krajów i narodów znajduje siê pragnienie ochrony,
umacniania i rozwijania suwerennoci. Jednak¿e sama suwerennoæ, a równie¿ integracja s¹
rozmaicie pojmowane. Powodem tego s¹ z jednej strony ró¿ne tradycje historyczne i warunki
materialne, w jakich ¿y³y i ¿yj¹ spo³eczeñstwa okrelonych krajów, z drugiej  aktualne interesy, reprezentowane subiektywnie przez ich rz¹dy oraz przez inne struktury spo³eczne. Rodzi siê pytanie, czy te g³êbokie ró¿nice tradycji i warunków ¿ycia pañstw i narodów
usprawiedliwiaj¹ pogl¹d, g³oszony szczególnie przez federalistów, i¿ celem integracji miêdzynarodowej jest likwidacja, a nie ochrona suwerennoci pañstwa [11].
Celem niniejszego artyku³u jest wiêc ukazanie, jaki wp³yw ma integracja europejska na
byt pañstw narodowych. Na tle tak sformu³owanego celu rysuj¹ siê nastêpuj¹ce zagadnienia, które mo¿na uj¹æ w kilku pytaniach:
1. Jak obecnie przedstawia siê kwestia suwerennoci pañstw narodowych?
2. Czy w nowych warunkach suwerennoæ narodowo-pañstwowa podlega systematycznej erozji czy tylko transformacji?
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3. Co to jest pañstwo narodowe i czy w zwi¹zku z integracj¹ mo¿na mówiæ o zaniku
pañstw narodowych?
I
Wyjanienie, czym jest suwerennoæ, ma nie tylko istotne znaczenie naukowe, porz¹dkuj¹ce nasze rozumowanie na szczeblu pojêciowym (abstrakcyjnym), lecz pozwala równie¿ lepiej rozumieæ i trafniej oceniaæ wszelkie zjawiska spo³eczno-polityczne w ich ró¿nych wymiarach,
w których wa¿nym zagadnieniem jest pytanie o suwerennoæ, o jej istotê i treæ, a zw³aszcza
o podmiot suwerennoci.
W ka¿dym przypadku uznanie tego, a nie innego podmiotu stosunków spo³ecznych za
podmiot suwerennoci prowadzi do innego okrelenia pojêcia suwerennoæ. Ró¿nica ta
wystêpuje szczególnie wtedy, gdy uznamy za suwerena w jednym wypadku jednostkê, a w
drugim  pañstwo. Uznaj¹c suwerennoæ jednostki, mówimy o wolnoci jako najwy¿szym
dobru, g³ównym celu, któremu ma byæ podporz¹dkowana wszelka dzia³alnoæ spo³eczeñstwa. Kiedy za suwerennoæ przyznajemy pañstwu, wówczas bêdzie ona definiowana w kategoriach w³adzy (si³y). Powstaje zatem pytanie: czy w³adza mo¿e byæ rozpatrywana w sposób
sensowny jako najwy¿sze dobro i najwa¿niejszy cel dzia³alnoci spo³eczeñstwa?
Okazuje siê wiêc, ¿e w zale¿noci od uznawanych wartoci filozoficznych, moralnych,
politycznych itd. suwerennoæ mo¿e przyjmowaæ zarówno ró¿ne treci, jak i ró¿ne poziomy
oraz wymiary ekspresji wewnêtrznej i zewnêtrznej, mo¿e wymagaæ bezwzglêdnej ochrony
i obrony przed wszelkim zagro¿eniem albo te¿ nie w ka¿dych warunkach wymaga takiej obrony. Mo¿e te¿ byæ np. tak, i¿ przekazanie suwerennoci nie pañstwu, ale innym podmiotom
w³adzy publicznej (np. organom regionalnym i ponadnarodowym) mo¿e byæ racjonalne z punktu widzenia wszystkich spo³ecznoci i jednostek nowej, miêdzynarodowej wspólnoty [11].
Z ca³¹ pewnoci¹ suwerennoæ jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych pojêæ w historii, doktrynie i teorii prawa miêdzynarodowego. Teoria suwerennoci rozpoczê³a siê jako
próba analizy wewnêtrznej struktury pañstwa. Zgodnie z t¹ teori¹ w ka¿dym pañstwie musi
byæ jaka jednostka, która posiada najwy¿sz¹ w³adzê ustawodawcz¹ lub polityczn¹. Póniej
s³owem suwerennoæ zaczêto okrelaæ zwi¹zek pañstwa lub jego w³adcy z innymi pañstwami (suwerennoæ zewnêtrzna). S³owo to nadal jednak zawiera³o w sobie brzmienie nieograniczonej w³adzy nad prawem. Pod koniec XIX wieku czêæ prawników prawa miêdzynarodowego
doprowadzi³o doktrynê suwerennoci do punktu, w którym grozi³a ona zniszczeniem prawa
miêdzynarodowego [14].
Suwerennoæ dzisiaj jest ca³kiem inna ni¿ suwerennoæ w czasach narodzin pañstwa czy
nawet w XIX wieku. Nie tylko nowy porz¹dek pokojowy ogranicza dzia³anie pañstwa, lecz
tak¿e inne osi¹gniêcia zmieniaj¹ wczeniejsz¹ sytuacjê izolacji pañstwa. Rosn¹cy internacjonalizm, a nawet globalizacja nowoczesnych pañstw powoduj¹, ¿e kooperacja regionalna i wiatowa jest nieodzowna. W drugiej po³owie XX w., obok zjawiska internacjonalizacji pojawia
siê szczególna forma: integracja regionalna w formie organizacji ponadnarodowej.
Mo¿na wyró¿niæ zatem trzy koncepcje suwerennoci:
1) klasyczn¹ formê pierwotn¹  dzisiaj ju¿ nie obowi¹zuj¹c¹,
2) formê umiêdzynarodowion¹  formê otwart¹ dla prawa miêdzynarodowego, w której
pañstwo uznaje i zgadza siê z osi¹gniêciami prawa miêdzynarodowego opartego na tradycyjnych mechanizmach,
3) formê szczególn¹  formê uponadnarodowion¹ [2].
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Zwykle mówi siê, ¿e suwerennoæ ma podwójne znaczenie: z punktu widzenia materialnego d¹¿y do absolutnej i bezwarunkowej w³adzy, a z punktu widzenia formalnego  do
bezporedniego poddania siê prawu miêdzynarodowemu. Znaczenie materialne jest najbardziej zwi¹zane z sytuacj¹ praktyczn¹, formalne za  z teori¹ prawa. Je¿eli suwerennoæ jest
faktem, to powinna byæ stwierdzona w obecnym kontekcie spo³eczeñstw narodowych i stosunków miêdzynarodowych. Je¿eli natomiast jest teori¹  jej znaczenie zale¿y od zakresu,
w jakim dostarcza przekonuj¹cych wyjanieñ w danym systemie prawnym [17].
Tezê okrelaj¹c¹ obecny stan dyskusji nad pojêciem suwerennoci mo¿na sprowadziæ do
stwierdzenia, ¿e mniej wiêcej jasne jest [ ] tylko to, ¿e (suwerennoci) nie mo¿na rozumieæ
po dawnemu [18].
Punktem wyjcia do rozwa¿añ nad pojêciem suwerennoci jest rozró¿nienie trzech zasadniczych ujêæ tego pojêcia:
III. Suwerennoæ pañstwowa  pojmowana w kategoriach prawa miêdzynarodowego.
III. Suwerennoæ narodowa  pojmowana w kategoriach prawa konstytucyjnego.
III. Suwerennoæ polityczna  mieszcz¹ca w sobie ró¿ne aspekty politologiczne, w tym
równie¿ ekonomiczne.
ad I
Niektórzy twierdz¹, ¿e suwerennoæ w dzisiejszych czasach jest pojêciem zdewaluowanym w stosunkach miêdzynarodowych i w prawie miêdzynarodowym [16]. Suwerennoæ
z ca³¹ pewnoci¹ jest jednak kluczowym pojêciem prawa miêdzynarodowego. Jest ona bowiem nieod³¹czn¹ cech¹  atrybutem pañstwa [4]. Suwerennoæ jako taka nie jest jednak
norm¹ prawa miêdzynarodowego. Jest podstawowym pojêciem tego prawa odzwierciedlaj¹cym sytuacjê faktyczn¹, tj. istnienie pañstwa [9].
W prawie miêdzynarodowym odró¿nia siê dwa zasadnicze aspekty pojêcia suwerennoci:
1. Okrelaj¹cy status pañstwa w stosunkach miêdzynarodowych, tzw. aspekt zewnêtrzny
zasady suwerennoci (Bodin), w którym suwerennoæ uto¿samiano z absolutn¹ niezale¿noci¹ [20]; w tym rozumieniu pañstwa nie podlegaj¹ w stosunkach miêdzy sob¹ ¿adnej wy¿szej w³adzy poza uzgodnionym prawem miêdzynarodowym. Suwerennoæ pañstwa w tym
znaczeniu jest chroniona normami prawa miêdzynarodowego, przede wszystkim zasadami
suwerennej równoci pañstwa i zasad¹ u¿ycia si³y lub groby jej u¿ycia [4].
2. Drugi aspekt odnosi siê do swobody pañstwa w wykonywaniu kompetencji na jego
terytorium. Jest to tzw. aspekt wewnêtrzny zasady suwerennoci (Marsyliusz z Padwy, gdzie
suwerennoæ wewnêtrzna oznacza ca³ow³adnoæ i znajduje swe odbicie w uprawnieniu do
normowania wszystkich stosunków wewn¹trz pañstwa na podstawie zasady zwierzchnictwa
terytorialnego i zwierzchnictwa personalnego. W rezultacie istnieje domniemanie wy³¹cznej
kompetencji pañstwa suwerennego do regulowania wszelkich jego stosunków oraz domniemania jego wy³¹cznej odpowiedzialnoci za wszystkie zdarzenia zasz³e w zakresie terytorialnym, osobowym, rzeczowym, prawnym itp. objêtym jego suwerennoci¹ [19], [3]. W tym
rozumieniu suwerennoæ pañstwa oznacza, i¿ jego kompetencja jest:
a) wy³¹czna  inne podmioty nie mog¹ wykonywaæ kompetencji na terytorium danego
pañstwa,
b) pe³na  obejmuje ca³oæ kompetencji na terytorium pañstwa,
c) samodzielna  pañstwo nie podlega w wykonywaniu swoich kompetencji nakazom
w³adzy wy¿szej.
Aspekt zewnêtrzny suwerennoci pañstwa chroniony jest przede wszystkim przez zasadê
zakazu mieszania siê w sprawy wewnêtrzne pañstwa, ale nie ma on charakteru absolutnego.
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Wykonywanie przez pañstwo wy³¹cznej, pe³nej i samodzielnej kompetencji na w³asnym terytorium musi mieciæ siê w granicach nakrelonych prawem miêdzynarodowym [4].
Oba aspekty suwerennoci, zewnêtrzny i wewnêtrzny, zawieraj¹ siê w idei pañstwa narodowego. W pewnym sensie suwerennoæ pañstwa narodowego zosta³a naruszona przez
globalizacjê miêdzynarodowego systemu gospodarczego w ostatnim dziesiêcioleciu. W³adza
pañstwa narodowego zosta³a zmniejszona przez technikê i wiatow¹ integracjê gospodarcz¹.
Ale zosta³a ona równie¿ ograniczona przez pañstwa, które zdecydowa³y siê uzyskiwaæ czysty zysk z ograniczenia swej suwerennoci w organizacji ponadnarodowej, jak¹ jest Unia
Europejska. Uwa¿a siê, i¿ korzyci pochodz¹ce z dobrowolnej rezygnacji z niektórych aspektów suwerennoci gospodarczej i politycznej przeciwwa¿¹ straty i przyczyniaj¹ siê do tworzenia bardziej zintegrowanej, pokojowej Europy. Unia Europejska wp³ywa zarówno na
wewnêtrzn¹, jak i zewnêtrzn¹ suwerennoæ pañstw. Mimo jednak globalizacji i Internetu
pañstwo narodowe nie umar³o. Pomimo wszelkich przewidywañ postmodernizmu pozosta³o ono jednostk¹, w któr¹ wiêkszoæ krajów nadal pragnie siê organizowaæ. U¿ycia i nadu¿ycia historii dla usprawiedliwiania wy¿szoci jednej grupy narodowej nad inn¹ prowadz¹ raczej
do ekskluzywnych ni¿ inkluzywnych definicji to¿samoci narodowej. Zatem, kiedy Unia Europejska mówi o pañstwach, które kwalifikuj¹ siê do cz³onkostwa, bêd¹c europejskimi, to
nie ma na myli koncepcji geograficznej, ale wartoci i kulturê, przynale¿noæ do obywatelskiej, a nie etnicznej definicji europejskoci [15].
Suwerennoæ objawia siê równie¿ w aspekcie pozytywnym i negatywnym. Pozytywnym,
gdy¿ k³adzie nacisk na zakres i rodzaj kompetencji pañstwowych, czyli na zdolnoæ podejmowania samodzielnych decyzji w nieograniczonym zakresie. Negatywnym, poniewa¿ podkrela, i¿ pañstwo jest panem swych dzia³añ i nie ma nad sob¹ innej w³adzy jak tylko prawo
miêdzynarodowe [8].
W dyskusji nad zagadnieniem suwerennoci w procesach integracji wa¿ne s¹ trzy aspekty suwerennoci w rozumieniu prawa miêdzynarodowego:
1. Suwerennoæ jest stanem faktycznym chronionym przez prawo miêdzynarodowe, w stosunkach miêdzynarodowych oznacza to równoæ pañstw i podleganie prawu miêdzynarodowemu.
2. Suwerennoæ pañstwa nie jest norm¹ prawn¹. Nie zawiera w sobie okrelenia zakresu
kompetencji pañstwa, który pozwala³by stwierdziæ, czy dane pañstwo jest suwerenne, czy
te¿ suwerenne nie jest. Zakres kompetencji suwerennego pañstwa zale¿y od bezwzglêdnie
obowi¹zuj¹cych norm prawa miêdzynarodowego oraz od zakresu zaci¹gniêtych przez to pañstwo zobowi¹zañ miêdzynarodowych.
3. Trzeba mieæ wiadomoæ ró¿nego znaczenia nastêpuj¹cych terminów:
a) ograniczenie suwerennoci  termin ten nale¿y do nieostrych pojêæ politologicznych; ograniczanie przez pañstwo swoich kompetencji ze wzglêdu na udzia³ we wspó³zale¿nociach miêdzynarodowych w sposób zgodny z prawem miêdzynarodowym nie jest
ograniczaniem jego suwerennoci; stanowi realizacjê kompetencji wynikaj¹cych z suwerennoci;
b) naruszenie suwerennoci  termin ten w istocie odnosi siê do naruszenia norm
prawa miêdzynarodowego chroni¹cych suwerennoæ pañstwa;
c) ograniczenie swobody w wykonywaniu przez pañstwo swoich kompetencji  chodzi
tutaj w istocie o ograniczenie kompetencji pañstw wynikaj¹cych z suwerennoci; ograniczenie swobody w wykonywaniu przez pañstwo swoich kompetencji mo¿e mieæ charakter dobrowolny lub przymusowy; je¿eli ograniczenia te s¹ zgodne z prawem miêdzynarodowym,
nie stanowi¹ naruszenia suwerennoci [4], [8].
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ad II
Istota suwerennoci narodowej sprowadza siê do stwierdzenia, i¿ w³adza pañstwowa
wywodzi sw¹ legitymacjê z demokratycznie wyra¿onej woli narodu. Zakres oraz sposób dzia³ania w³adzy ustawodawczej, s¹downiczej i administracyjnej reguluje konstytucja, osadzona
na idei pañstwa prawa i imperatywie ochrony praw cz³owieka. Suwerennoæ narodowa oznacza przy tym nie tylko, ¿e w³adza powinna byæ sprawowana w imieniu i interesie narodu, ale
¿e powinna byæ sprawowana z optymalnym udzia³em narodu [7].
Stosunki miêdzynarodowe charakteryzuje coraz wiêksze napiêcie miêdzy suwerennoci¹
pañstwa a suwerennoci¹ narodow¹.
Mimo i¿ pojêcia suwerennoci pañstwa i suwerennoci narodowej s¹ odrêbne, to dostrzec mo¿na, ¿e istnieje miêdzy nimi pewien zwi¹zek. Otó¿ wola narodu znajduje siê u ród³a
powstania pañstwa. Zatem suwerennoæ pañstwa i suwerennoæ narodu powstaj¹ w zasadzie równolegle. Zdarza siê, i¿ pañstwo przekszta³ca siê w dyktaturê albo znajduje siê pod
obc¹ dominacj¹ gospodarcz¹ lub polityczn¹. Wed³ug jednak¿e wspó³czesnego prawa miêdzynarodowego zanik lub ograniczenie suwerennoci narodowej nie oznacza automatycznie
zaniku suwerennoci pañstwa.
Pañstwa powo³uj¹ siê czasami na swoj¹ suwerennoæ, ¿eby usprawiedliwiæ naruszenie
prawa miêdzynarodowego. Prawo miêdzynarodowe chroni jednak nie tylko suwerennoæ
pañstwa, ale równie¿ wspólne wartoci ludzkoci (np. problem godnoci ludzkiej) [8].
ad III
Suwerennoæ polityczna sprowadza siê do faktycznej wydolnoci pañstwa w korzystaniu
z suwerennoci w rozumieniu prawa miêdzynarodowego. Pojêcie to siêga orzeczenia Sta³ego
Trybuna³u Sprawiedliwoci Miêdzynarodowej z 5 wrzenia 1931 r. [12], w którym to orzeczeniu Trybuna³ odró¿ni³ suwerennoæ w rozumieniu prawa miêdzynarodowego od politycznej
niezawis³oci (suwerennoci) pañstwa.
II
Nie sposób zaprzeczyæ g³oszonej tezie, i¿ obecnie wystêpuje kryzys tradycyjnej suwerennoci pañstwowej. Kryzys ten poci¹ga za sob¹ z jednej strony tendencjê do narastaj¹cej
koordynacji, harmonizacji, czasem nawet ujednolicania w okrelonych zakresach polityk szczegó³owych. Z drugiej strony wystêpuje tendencja do instytucjonalizacji wspó³pracy na szczeblu regionalnym lub globalnym. Stale wzrastaj¹ca przepuszczalnoæ granic i coraz cilejsze
wspó³zale¿noci globalne powoduj¹, ¿e swoboda pañstw w kszta³towaniu stosunków ekonomicznych, politycznych, kulturalnych i spo³ecznych zmniejsza siê na p³aszczynie zarówno wewnêtrznej, jak i zewnêtrznej [1].
W zwi¹zku z powy¿szym aktualne staje siê pytanie: czy w tych nowych warunkach
suwerennoæ narodowo-pañstwowa ulega erozji, czy jedynie transformacji? W próbie odpowiedzi na to pytanie przydatne wydaje siê rozró¿nienie suwerennoci de iure i de facto.
Zewnêtrzny aspekt suwerennoci pañstwa opisuje pojêcie samow³adnoci, oznaczaj¹ce
jego niezale¿noæ i pe³n¹ zdolnoæ do dzia³ania w sferze prawa miêdzynarodowego. Aspekt
wewnêtrzny k³adzie nacisk na ca³ow³adnoæ, tj. zwierzchnictwo terytorialne pañstwa. Interpretacje prawne zak³adaj¹, i¿ suwerennoæ pañstwa jest niezbywalna dot¹d, dok¹d pañstwo
to nie zostanie wch³oniête przez jakie inne pañstwo, akcentuj¹ wy³¹cznoæ, nieograniczonoæ i samodzielnoæ kompetencji pañstwa. Jest to oczywicie model idealny. Uwspólnoto-
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wienie procesów podejmowania decyzji w Unii Europejskiej poci¹ga za sob¹ koniecznoæ
mówienia o wykszta³ceniu siê suwerennoci podzielonej albo wspólnej, zmienionej, zgromadzonej lub wykonywanej kolektywnie.
Zmianom ulega równie¿ suwerennoæ de facto. Realny wp³yw organów w³adzy pañstwowej na otoczenie miêdzynarodowe oraz sytuacjê wewnêtrzn¹ jest ró¿ny w ró¿nych krajach.
S³abnie  w warunkach globalizacji. In generali decyzje s¹ coraz mniej autonomiczne; s¹
przejawem dostosowañ do trendów zewnêtrznych, oczekiwañ i presji. Pañstwa trac¹ powoli
kontrolê nad swym potencja³em. Swoje suwerenne prawa i interesy pañstwa realizuj¹ coraz
czêciej poprzez wykraczanie poza granice swego terytorium, anga¿uj¹c siê w rozmaite formy
wspó³pracy miêdzynarodowej. W zwi¹zku z tym mówi siê o deterytorializacji suwerennoci,
czyli o jej przenoszeniu na p³aszczyznê transnarodow¹ i podmioty pozapañstwowe. Wielu
autorów pisze tak¿e o suwerennoci zbiorowej, czêciowej, skurczonej, ograniczonej, przeciekaj¹cej lub zanikaj¹cej.
Bez w¹tpienia zatem, mo¿na stwierdziæ, i¿ suwerennoæ jest pojêciem historycznym, wymagaj¹cym obecnie redefinicji, która uwzglêdnia³aby narastaj¹ce w ostatnim okresie stopniowanie niezale¿noci i autonomii pañstw w ich wewnêtrznych i zewnêtrznych dzia³aniach.
Jedn¹ z propozycji teoretycznych redefinicji suwerennoci jest sprowadzenie jej wspó³czesnej istoty do zdolnoci pañstwa do dzia³ania i zarz¹dzania. Inna propozycja to uto¿samianie
suwerennoci z mo¿liwociami realizacji interesów pañstwowych.
Sama jednak idea suwerennoci wci¹¿ pozostaje bardzo ¿ywa we wspó³czesnym dyskursie politycznym. Politycy podkrelaj¹ koniecznoæ obrony suwerennoci, obywatele s¹ do
tej wartoci przywi¹zani  kojarz¹ j¹ z ochron¹ interesów ekonomicznych pañstwa, z potrzeb¹ zachowania kulturowej to¿samoci i utrwalania poczucia bezpieczeñstwa. Nie brakuje
jednak¿e i takich pogl¹dów, ¿e suwerennoæ to dzisiaj anachronizm, a mówienie o niej to
pewnego rodzaju mistyfikacja, gdy¿ pañstwa ju¿ od d³u¿szego czasu w zwi¹zku z globalizacj¹
przesta³y byæ suwerenne w tradycyjnym tego s³owa znaczeniu, nie reprezentuj¹ w³adzy jedynej, absolutnej i najwy¿szej. Ten swoisty koniec suwerennoci, a przy tym utrzymuj¹ca siê
¿ywotnoæ organizmów pañstwowych sk³aniaj¹ do stwierdzenia, ¿e mamy obecnie do czynienia z now¹ form¹ pañstwa postsuwerennego.
W zwi¹zku z powy¿szym mo¿na mówiæ obecnie o swojego rodzaju paradoksie. Polega on
na tym, ¿e wyrzeczenie siê wielu atrybutów suwerennoci na rzecz szerszej wspólnoty miêdzynarodowej jest czêsto warunkiem zachowania lub uzyskania ich naprawdê i w szerszym
zakresie. Szczególnie integracja regionalna jest czêsto postrzegana jako instrument, który
wzmacnia faktyczn¹ suwerennoæ pañstw cz³onkowskich. Czêæ historyków przekonuje, ¿e
powojenny proces zachodnioeuropejskiej integracji w³aciwie uratowa³ tamtejsze pañstwa
narodowe, których prawomocnoæ zosta³a dotkliwie os³abiona w rezultacie dowiadczeñ lat
19291945. Tak¿e obecne pog³êbianie integracji europejskiej (m.in. przez budowanie unii
walutowej) s³u¿y wzmacnianiu suwerennoci, a nie j¹ os³abia.
Ostatecznie rzec mo¿na, ¿e zakres suwerennoci pañstwa w znacznym stopniu zale¿y od
si³y powi¹zañ z innymi pañstwami i instytucjami miêdzynarodowymi. Pañstwa realizuj¹ i wyra¿aj¹ sw¹ suwerennoæ przez ró¿norakie zwi¹zki i wspó³zale¿noci, które z kolei reguluj¹ oraz
wspó³kszta³tuj¹ system globalny. Bywa te¿ i tak, ¿e aby osi¹gn¹æ wiêksze pole manewru
w jednej dziedzinie, trzeba samoograniczyæ suwerennoæ w innej sferze [1].
Rozwa¿aj¹c pojêcie suwerennoci w procesach integracyjnych, nale¿y unikaæ dwóch
skrajnoci: z jednej strony nie trzeba a¿ tak bardzo obstawaæ przy tradycyjnym pojêciu
suwerennoci, jako absolutnej i bezwarunkowej dyrektywie dla dzia³alnoci pañstwa, z drugiej za strony nie mo¿na lekcewa¿yæ samego pojêcia suwerennoci jako pojêcia rzekomo
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przestarza³ego i nieadekwatnego we wspó³czesnym wiecie. Suwerennoæ pozostaje bowiem
wci¹¿ niekwestionowan¹ wartoci¹ polityczn¹. Suwerennoæ jest podstaw¹ i zasad¹ dzia³alnoci pañstw tak¿e w ramach europejskiej integracji. Suwerennoci nie mo¿na jednak¿e pojmowaæ dzisiaj poprzez alternatywê, i¿ suwerennoæ jest albo jej nie ma. Pojêcie suwerennoci
nie dzieli wspó³czenie pañstw, ale wrêcz przeciwnie  ³¹czy je. Suwerennoæ w cywilizowanym wiecie nale¿y postrzegaæ przez pryzmat wspó³pracy i wspó³dzia³ania pañstw, wspólne
d¹¿enie do osi¹gania okrelonych celów.
Ka¿da wspó³praca pomiêdzy suwerennymi pañstwami mo¿e oznaczaæ w danym przypadku ograniczenie pola dzia³ania pañstwa, w takim czy innym zakresie, lecz mo¿e tak¿e zwiêkszaæ mo¿liwoci w³asnego dzia³ania pañstw [6].
Rozwój wspó³zale¿noci miêdzynarodowej po II wojnie wiatowej, szczególnie struktur
integracyjnych w Europie o niespotykanej jak dot¹d kumulacji kompetencji i mo¿liwoci
ingerencji w wewnêtrzn¹ sferê pañstw, sprawi³, ¿e odgraniczaj¹ca funkcja suwerennoci,
podkrelaj¹ca odrêbnoci i wy³¹cznoæ pañstwa nie by³a i nadal nie jest w stanie objaniæ
istoty przebiegaj¹cych procesów [4]. W literaturze podejmowane s¹ próby wyjcia poza
dotychczasowe ramy dyskusji. Akcentuje siê koniecznoæ konstruowania pojêcia suwerennoci w sposób otwarty na uwzglêdnienie narastaj¹cych wspó³zale¿noci [18]. Podkrela
siê te¿, i¿ rosn¹ca wspó³zale¿noæ pañstw nie prowadzi do zaniku suwerennoci. Wspó³zale¿noæ ta czyni jedynie bardziej z³o¿onym wykonywanie funkcji pañstwowych, wp³ywaj¹c
na kompetencje pañstwa, a tym samym na suwerennoæ narodow¹ [9].
Podejmuje siê próby, które maj¹ na celu znalezienie wyt³umaczenia dla zanikania odgraniczaj¹cej funkcji suwerennoci. Tymczasem intensywny proces integracyjny w ramach Unii
Europejskiej stawia pojêcie suwerennoci w ca³kiem nowym wietle. Procesy integracyjne
stwarzaj¹ bowiem ramy kooperatywnego scalenia trzech (jak dot¹d konkurencyjnych) ujêæ
suwerennoci: pañstwowej, narodowej i politycznej [4].
III
Pañstwo narodowe to pañstwo, którego w³acicielem i gospodarzem jest jeden naród.
Nie oznacza to jednak, ¿e musi on mieæ przewagê liczebn¹ w stosunku do obywateli pañstwa
innych narodowoci. Wystarczy, ¿e ma w pañstwie pozycjê dominuj¹c¹ i ¿e pañstwo jest
wyrazem jego potrzeb oraz s³u¿y jego celom. Nie znaczy to równie¿, i¿ zamieszkuj¹ce w nim
inne narody nie posiadaj¹ ¿adnych praw politycznych pozwalaj¹cych im zachowaæ oraz
rozwijaæ w³asn¹ to¿samoæ narodow¹.
O pañstwie narodowym mo¿na zatem mówiæ dopiero wtedy, gdy wy³aniaj¹cy siê z grupy
etnicznej zamieszkuj¹cej okrelone terytorium naród utworzy organizacjê maj¹c¹ suwerennoæ tak wewnêtrzn¹, jak i zewnêtrzn¹ [5]. Pojêcia suwerennoci wewnêtrznej i zewnêtrznej
przedstawi³am powy¿ej. Do zaistnienia wiêc pañstwa narodowego niezbêdne s¹ dwa elementy: naród, zamieszkuj¹cy w formie zwartej okrelone terytorium, oraz suwerennoæ jego organizacji politycznej.
W konstrukcji pojêciowej Walkera Connora naród i wspólnota etniczna s¹ wymienne.
Uwa¿a je bowiem za zbiorowe samoidentyfikacje. Podlegaj¹ce obiektywizacji kryteria, takie
jak jêzyk, pochodzenie lub wspólne terytorium, odrzuca on jako nieistotne; ich liczenie mog³oby zadowoliæ tych przedstawicieli nauk spo³ecznych, którzy badaj¹ zjawiska ilociowo,
nie pozwala jednak¿e dotrzeæ do sedna fenomenu narodu. Nacjonalizm okrela Connor w równym stopniu jako lojalnoæ wobec narodu i wobec wspólnoty etnicznej. Ka¿dy naród w jego
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terminologii jest etnonarodem, a ka¿dy nacjonalizm etnonacjonalizmem. Ale rzadko zdarza
siê, ¿e dane pañstwo jest pañstwem narodowym. To pojêcie ogranicza siê do pañstw, które
w ponad 90% sk³adaj¹ siê z jednego narodu/wspólnoty etnicznej. Zgodnie z t¹ definicj¹
w 1971 r. sporód 132 uwzglêdnionych przez Connora pañstw tylko 12 mo¿na uznaæ za narodowe. We wszystkich innych oprócz narodu stanowi¹cego wiêkszoæ ¿y³o tak¿e ponad 10%
innych narodów; w 39 przypadkach te mniejszoci stanowi³y nawet ponad 50% ludnoci.
Nazywanie tych wszystkich pañstw pañstwami narodowymi jest zdaniem Connora zgodne
z samowiadomoci¹ narodu politycznie dominuj¹cego, ale naukowo bezwartociowe. To, co
w mowie potocznej okrela siê jako pañstwo narodowe, najczêciej jest pañstwem wielonarodowym.
Connor rozró¿nia trzy grupy pañstw narodowych zale¿nie od rodzaju homelands, z których siê sk³adaj¹ (homeland oznacza obszar, do którego roci sobie prawo jedna wspólnota
etniczna /naród):
1) unihomeland, multinational state: w wyniku imigracji powsta³o zró¿nicowanie etniczne, jednak¿e homeland people traktuj¹ ca³e pañstwo jako swoje terytorium, np. Malezja;
2) multihomeland, multinational state: ten typ jednoczy wiele homelands w jednym
pañstwie, np. Nigeria;
3) nonhomeland, multinational state: pañstwa, których ludnoæ pochodzi w wiêkszoci
z migracji i sk³ada siê z co najmniej dwóch znacz¹cych grup, które zachowuj¹ wzajemn¹
odrêbnoæ etniczn¹, np. Gujana.
Poza tym Connor rozró¿nia latynoamerykañskie pañstwa metyskie oraz szczególny przypadek immigrant state, którego mieszkañcy nie definiuj¹ siê etnicznie (Ameryka Pó³nocna) [10].
Theodor Schieder z kolei dokona³ typologii europejskiego pañstwa narodowego, która
porz¹dkuje g³ówne kierunki rozwoju od pocz¹tku XIX w. Rozró¿nia on trzy etapy, w których
powstawa³y pañstwa narodowe ró¿nego typu, z ró¿nymi wyobra¿eniami o narodzie. W pierwszym etapie tworzy siê nowoczesne pañstwo narodowe w Anglii i Francji przez wewn¹trzpañstwow¹ rewolucjê; naród jest tutaj rozumiany jako obywatelska wspólnota woli. Od tego
integruj¹cego pañstwa narodowego typu zachodnioeuropejskiego, które przekszta³ca w duchu narodowym i demokratycznym istniej¹ce pañstwo feudalne, Schieder odró¿nia unifikuj¹ce pañstwo narodowe. Powsta³o ono w drugiej fazie w Niemczech i we W³oszech. Naród jest
tu uwa¿any za porz¹dek przedpañstwowy. W trzecim wreszcie etapie powstaje typ secesjonistycznego pañstwa narodowego, które rodzi siê z wielkich pañstw ponadnarodowych, takich
jak np. monarchia habsburska. Tych etapów nie mo¿na jednak ca³kowicie od siebie oddzieliæ
ani te¿ jednoznacznie przyporz¹dkowaæ okrelonym fazom. Swój trzyfazowy schemat rozumie
Schieder jako zespó³ typów idealnych, który przeciwstawia standardowemu rozró¿nieniu miêdzy
zachodnioeuropejskim a rodkowoeuropejskim pojêciem narodu [10].
Mimo ¿e w ró¿noraki sposób pojmuje siê zarówno sam naród, a co za tym idzie tak¿e
pañstwo narodowe, wskazuje siê, i¿ to w³anie w ramach pañstwa narodowego (je¿eli bra³oby siê pod uwagê twierdzenia Connora, to pañstwa narodowego rozumianego najpewniej
potocznie) toczy siê wspó³czenie ¿ycie wiêkszoci narodów europejskich. Pañstwo narodowe posiada szereg cech pozytywnych, ale jednoczenie nie jest wolne od krytyki. Pod jego
adresem wysuwane s¹ równie¿ pewne zarzuty, o czym poni¿ej. Pozytywne walory pañstwa
narodowego daj¹ siê sprowadziæ do trzech g³ównych zadañ takiego¿ pañstwa, tj.: ochrony
narodu i w³asnego bytu pañstwa, zabezpieczenia jego ludnoci, dobrobytu i realizacji specjalnych celów narodu.
Mo¿na wskazaæ na piêæ rodzajów niebezpieczeñstw zewnêtrznych, przed którymi pañ-
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stwo narodowe chroni swych obywateli. Przede wszystkim broni ono siebie i narodu, a porednio i ca³ego wiata przed totalizacj¹ ustroju politycznego. Przed czterema pozosta³ymi
rodzajami niebezpieczeñstw pañstwo narodowe chroni swych obywateli za porednictwem
granic terytorialnych mog¹cych spe³niaæ nastêpuj¹ce funkcje:
 obrona niepodleg³oci,
 ochrona pola dzia³ania narodu,
 obrona jednoci cywilizacyjnej narodu,
 ochrona przed naladownictwem destruktywnym.
Natomiast ochronê przed zagro¿eniami wewnêtrznymi pañstwo narodowe realizuje, pos³uguj¹c siê prawem pozytywnym, wyposa¿onym w si³ê przymusu. Za jego pomoc¹ stwarza
jednostce mo¿liwoæ dzia³ania na rzecz dobra ogólnego, a porednio i w³asnego. W ten
sposób utrzymuje pokój wewn¹trz narodu i chroni jego jednoæ.
Pañstwo narodowe wziê³o te¿ na siebie obowi¹zek zabezpieczenia ludnoci dobrobytu.
Osi¹gniêcie owego celu sta³o siê realne szczególnie wskutek stworzenia przez pañstwo narodowe wewnêtrznego porz¹dku i zaprowadzenie rz¹dów prawa s³u¿¹cego ochronie w³asnoci,
wolnoci i sprawiedliwoci.
Jako trzecie zadanie pañstwa wymienia siê realizacjê specjalnych celów narodu. Naród to
zbiorowoæ po³¹czona nie tylko wspóln¹ przesz³oci¹, ale te¿ i wspóln¹ przysz³oci¹: ró¿norodnymi konkretnymi celami, programami, przedsiêwziêciami sk³adaj¹cymi siê na treæ jego
duchowego i materialnego ¿ycia. Pañstwo staje siê narzêdziem realizacji tego wspólnego
programu narodu i tym samym czynnikiem kszta³tuj¹cym jego losy. Dlatego naród bêd¹cy
w cis³ej ³¹cznoci ze swoim pañstwem musi sprawowaæ nad nim kontrolê, poprawiaæ jego
strukturê i funkcjonowanie. Ustrój pañstwa i jego dzia³anie s¹ w pañstwie narodowym tym,
w czym naród wyra¿a sw¹ duchowoæ, charakter, ale te¿ i swoj¹ ci¹g³oæ. Racja pañstwa
i narodu oraz ich cele s¹ w nich to¿same.
Jak ju¿ nadmieni³am, przeciwko pañstwu narodowemu wysuwane s¹ tak¿e zarzuty. Cztery
sporód nich pojawiaj¹ siê najczêciej oraz s¹ najbardziej ostre. Nale¿¹ do nich:
1) zarzut prowokowania i wszczynania wyniszczaj¹cych wojen;
2) oskar¿enie pañstwa narodowego o kultywowanie anachronizmów  wiat, a zw³aszcza
Europa Zachodnia, wed³ug oskar¿ycieli, zmierza dzi w innym kierunku ni¿ ten, który jest
wyznaczany przez pañstwa narodowe;
3) zanik funkcji pañstwa narodowego  jest ono oskar¿ane o tzw. niewydolnoæ funkcyjn¹; zarzuca siê mu, i¿ przestaje realizowaæ cele, do których zosta³o powo³ane i które s¹
racj¹ jego istnienia;
4) nieuchronnoæ rozpadu pañstwa narodowego wskutek dzia³ania praw rozwoju cywilizacyjnego i zast¹pienie tego typu pañstwa przez pañstwo wielkoregionalne lub wiatowe.
Poza wymienionymi czterema g³ównymi zarzutami wysuwanymi przeciwko pañstwu narodowemu, ostatnio coraz czêciej stawiany jest jeszcze jedne zarzut, a mianowicie: oskar¿enie
pañstwa narodowego o spowodowanie niedorozwoju licznych regionów Europy. Izolacja
wspólnoty regionalnej skazuje j¹ na miernoæ gospodarcz¹ i kulturow¹, wraz z wch³oniêciem
jej przez scentralizowane pañstwo narodowe zamieniaj¹ j¹ w tê formê pustyni kulturowej
i gospodarczej, która wszêdzie bywa³a nastêpstwem kolonizacji. St¹d  zgodnie z opini¹
zwolenników Europy regionów  kontynent europejski nie mo¿e byæ zjednoczony bez uprzedniej likwidacji pañstwa narodowego. Ta forma organizacji spo³ecznej powinna byæ zdemontowana i zast¹piona przez region [5].
Nie jest jednak¿e do koñca jasne, czy zaawansowana integracja regionalna bêdzie na
d³u¿sz¹ metê os³abiaæ, czy te¿ odwrotnie  wzmacniaæ pañstwo narodowe.
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Na globalizacjê i integracjê ze strukturami europejskimi jako g³ówne powody wrêcz obumierania pañstwa w krajach postkomunistycznych zwraca uwagê J. Staniszkis [13]. Przejawami tego procesu s¹  wed³ug niej  nastêpuj¹ce zjawiska: samolikwidowanie w³aciwych
pañstwu narodowemu instrumentów rz¹dzenia: odcentrowienie pañstwa i przekszta³cenie
go w system sieci; komercjalizacja pañstwa.
Mimo rosn¹cego zagêszczenia i zmiany uk³adu si³ na scenie globalnej, pañstwa pozostaj¹ dzi bez w¹tpienia najwa¿niejszymi aktorami w polityce i gospodarce wiatowej. Po
pierwsze dlatego, ¿e to one podejmuj¹ zasadnicze decyzje polityczne, s¹ stron¹ wielu uzgodnieñ, umów i traktatów prawnomiêdzynarodowych, powo³uj¹ te¿ organizacje miêdzynarodowe.
Po drugie, istotne jest, i¿ pañstwo narodowe spe³nia wa¿n¹ funkcjê mediatora i strategicznego porednika miêdzy sfer¹ krajow¹ a miêdzynarodow¹, ³¹cz¹c te dwa g³ówne poziomy
przejawiania siê stosunków spo³ecznych i politycznych, tj. lokalny i globalny.
Po trzecie, pañstwo jako zasadnicze ród³o ³adu spo³ecznego i monopolistyczny dysponent rodków przymusu jest niew¹tpliwie najbardziej skutecznym gwarantem bepieczeñstwa
i stabilnoci.
Po czwarte, pañstwo jest wci¹¿ najlepszym rodowiskiem dla rozwoju procesów demokratycznych i legitymowania w³adzy.
Po pi¹te, dba ono o odpowiedni¹ jakoæ takich dóbr publicznych jak prawo w³asnoci,
uczciwa i kompetentna s³u¿ba cywilna, praworz¹dnoæ, powszechna edukacja itp.
Po szóste, pañstwo to dosyæ unikatowa, zinstytucjonalizowana forma solidarnoci spo³ecznej i jako taka okazuje siê pomocne w roz³adowywaniu napiêæ miêdzy kapita³em a prac¹.
Po siódme i ostatnie, pañstwo jest kluczowym ród³em poczucia zbiorowej to¿samoci,
bez którego funkcjonowanie by³oby u³omne, jeli nie niemo¿liwe [1].
Z wy¿ej wymienionych powodów trudno sobie wyobraziæ, ¿e organizmy pañstwowe zosta³y szybko zast¹pione przez jaki inny podmiot w roli instancji decyduj¹cej i g³ównego
czynnika sprawczego zarówno na arenie zewnêtrznej, jak i wewnêtrznej. Wspó³czesne pañstwa narodowe wydaj¹ siê jednak¿e czêsto zbyt ma³e, ¿eby skutecznie rozwi¹zywaæ globalne
problemy ludzkoci, a równoczenie zbyt du¿e, by podejmowaæ tylko lokalne kwestie. Mo¿na wyró¿niæ trzy g³ówne strategie, przy pomocy których pañstwo narodowe w czasach
globalizacji próbuje utrzymaæ sw¹ pozycjê. Strategie te nie wykluczaj¹ siê przy tym wzajemnie. Pierwsza z nich to  przez prywatyzacjê, deregulacjê i decentralizacjê wycofanie siê
pañstwa z dziedzin, w których jego ingerencja nie jest konieczna, co je odci¹¿a i pozwala na
zaanga¿owanie siê w inne wa¿niejsze sfery. Druga strategia to  rozwijanie ró¿nych form
wspó³pracy miêdzy pañstwami, oficjalnej i nieformalnej, ad hoc i w ramach organizacji miêdzynarodowych. Trzeci¹ strategi¹ wreszcie jest zaawansowana integracja, zak³adaj¹ca przekazanie suwerennych praw pañstwa narodowego instytucji ponadnarodowej, co jednak nie
pozbawia go atrybutów centralnej instancji politycznej [1].
Integracja europejska jest to proces, który dokonuje siê nie przeciwko pañstwom cz³onkowskim, ale razem z nimi oraz na ich korzyæ. Pañstwa zawi¹zuj¹ sieæ wspó³pracy i wspó³zale¿noci zarówno na p³aszczynie gospodarczej, jak i politycznej. Unia Europejska u³atwia
rozwi¹zywanie wielu problemów, zachêca do miêdzynarodowej wymiany, otwartoci i wzajemnej tolerancji. W ten sposób tworzy szczególnie dogodne warunki dla rozwoju i rozkwitu
narodów. Podkrelenia wymaga fakt, i¿ Unia Europejska przy ca³ej swej instytucjonalnej
specyfice opiera siê w pewien szczególny sposób na pojêciu pañstwa narodowego. Pojmuje
siê jako ognisko wolnoci i demokracji. Zak³ada wolnociow¹ i demokratyczn¹ wiadomoæ
i kulturê polityczn¹. Tym samym zak³ada okrelone cnoty obywatelskie, jak równie¿ okrelo-
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ne sposoby mylenia i zachowania. Ale ani tych cnót, ani tej wiadomoci, ani te¿ tej kultury
sama z siebie Unia wykszta³ciæ nie potrafi, poniewa¿ nie jest pañstwem. Europejczycy, po³¹czeni wspólnymi instytucjami, musz¹ siê tych cnót, kultury i wiadomoci uczyæ gdzie indziej. Mianowicie musz¹ siê tego uczyæ w ramach swoich w³asnych pañstw i narodowych
tradycji. Idea demokracji jest europejska, lecz nie ma demokracji europejskiej w znaczeniu
empirycznym. S¹ demokracje polska, niemiecka, francuska itp. Idea wolnoci równie¿ jest
europejska, ale tak¿e nie ma europejskiego systemu wolnoci z odpowiednimi prawami, obowi¹zkami i gwarancjami. Taki system jest i mo¿e byæ instytucjonalnie zakorzeniony tylko
w poszczególnych pañstwach cz³onkowskich. Gdyby Unia Europejska d¹¿y³a do os³abiania
struktur i moralno-politycznych funkcji pañstwa narodowego, je¿eli chcia³aby przekszta³caæ
pañstwa cz³onkowskie w wielkie regiony, kruszy³aby w ten sposób swoje w³asne moralne
i polityczne podstawy [6].
Stosunek Unii Europejskiej do pañstw cz³onkowskich i ich narodowych tradycji jest
wielop³aszczyznowy i wielostronny. Jest to stosunek wspó³dzia³ania i wspó³zale¿noci. Nie
jest tak, ¿e Unia umniejsza znaczenie pañstw narodowych. Mo¿na powiedzieæ, i¿ wrêcz przeciwnie  si³a pañstw cz³onkowskich wzrasta proporcjonalnie do tego, co one w ramach
instytucji europejskich tworz¹ przez wspólne dzia³anie. Nie jest równie¿ tak, ¿e Unia Europejska t³umi narodowe to¿samoci. Przeciwnie  to w³anie narody pewne siebie, zakotwiczone
we w³asnej tradycji, wiadome wolnoci i solidarnoci, respektuj¹ce zasady demokracji i pañstwa prawa, narody zarazem otwarte i wierne sobie samym, przyczyniaj¹ siê niew¹tpliwie do
budowy zjednoczonej Europy [6].
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SUMMARY
This article is concentrated on the question of the significance of national states in
the face of European integration. Author has considered the problem of sovereignty of
national states and developing national states which have to protect own sovereignty.
This article contains the analysis of comprehension of national states. Author has
asked about declining of national states in the face of European integration.
In this context the problem of sovereignty is clearly outlined; in fact the problem
of the conception of sovereignty as a way of legitimating the European law. This
European Union is perceived as a union of sovereign states, operating at the intergovernmental level that on the one hand respects the national identity of its member
countries but on the other hand introduces legal acts that are binding for all the
member countries, thank, to which particular tasks of the state are done and in this
respect the sovereign power is executed together.
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Rêkojmia a ustawowa odpowiedzialnoæ sprzedawcy
za niezgodnoæ towaru z umow¹  porównanie sytuacji
konsumenta pod rz¹dami poprzedniej
i obecnej regulacji prawnej
ABSTRAKT
1 stycznia 2003 r. wesz³a w ¿ycie ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych
warunkach sprzeda¿y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego [11]. W zakresie swojej regulacji dokonuje ona wdro¿enia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia25 maja 1999 r. w sprawie niektórych aspektów sprzeda¿y towarów
konsumpcyjnych i zwi¹zanych z tym gwarancji [1]. Przepisy niniejszej ustawy, normuj¹ce sprzeda¿ konsumenck¹, wprowadzi³y ca³kiem nowe zasady odpowiedzialnoci sprzedawcy za niew³aciw¹ jakoæ wiadczenia w stosunku do regulacji
dotychczasowych. W uzasadnieniu projektu ustawy napisano, ¿e skutki projektowanych zmian dla konsumenta-kupuj¹cego s¹ zdecydowanie korzystne, porównanie
nowej regulacji z dotychczasow¹ nie pozostawia co do tego w¹tpliwoci [14]. W zwi¹zku z tym nasuwa siê pytanie: czy nowe przepisy faktycznie zapewniaj¹ konsumentom wy¿szy poziom ochrony? Opracowanie stanowi próbê porównania sytuacji
konsumenta pod rz¹dami poprzednio obowi¹zuj¹cych przepisów kodeksu cywilnego
o rêkojmi i gwarancji (art. 556581), oraz obowi¹zuj¹cych obecnie przepisów ustawy
o szczególnych warunkach sprzeda¿y konsumenckiej.

Do czasu wejcia w ¿ycie ustawy o sprzeda¿y konsumenckiej kwestie odpowiedzialnoci
sprzedawcy wobec konsumenta za niew³aciw¹ jakoæ wiadczenia regulowa³y przepisy kodeksu cywilnego o rêkojmi za wady, oraz kolejne rozporz¹dzenia  rozporz¹dzenie Rady
Ministrów z dnia 30 maja 1995 r. w sprawie szczegó³owych warunków zawierania i wykonywania umów sprzeda¿y rzeczy ruchomych z udzia³em konsumentów [8], oraz rozporz¹dzenie
Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegó³owych warunków zawierania
i wykonywania umów sprzeda¿y miêdzy przedsiêbiorcami a konsumentami [9]. Ustawa o szczególnych warunkach sprzeda¿y konsumenckiej wy³¹czy³a expressis verbis mo¿liwoæ stosowania kodeksowych przepisów o rêkojmi i gwarancji w przypadku umów zawieranych
z udzia³em konsumentów. Zgodnie z art. 1 ust. 4 do sprzeda¿y konsumenckiej nie stosuje siê
przepisów art. 556581 kodeksu cywilnego. Jednoczenie ustawa uchyli³a art. 5551 k.c., stanowi¹cy podstawê prawn¹ rozporz¹dzenia w sprawie szczegó³owych warunków zawierania
i wykonywania umów sprzeda¿y miêdzy przedsiêbiorcami a konsumentami, a tym samym
rozporz¹dzenie przesta³o obowi¹zywaæ z dniem 1 stycznia 2003 r.
Rozporz¹dzenie w sprawie szczegó³owych warunków zawierania i wykonywania umów
sprzeda¿y miêdzy przedsiêbiorcami a konsumentami nie zawiera³o definicji konsumenta. Poprzednio obowi¹zuj¹ce rozporz¹dzenie [8] okrela³o konsumenta jako ka¿dego, kto nabywa
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towar dla celów niezwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹. Zgodnie za z obowi¹zuj¹cym
do dnia 14 lutego 2003 r. [13] art. 384 ust. 3 k.c., za konsumenta uwa¿a³o siê osobê, która
zawiera umowê z przedsiêbiorc¹ w celu bezporednio niezwi¹zanym z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹. Z regulacji tych wynika³o wiêc, ¿e konsumentem móg³ byæ ka¿dy podmiot  zarówno
osoba fizyczna, jak i osoba prawna, o ile cel umowy by³ konsumpcyjny  tzn. jeli nie by³
zwi¹zany  w ogóle, lub bezporednio  z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹. Tak szerokie ujêcie
konsumenta oznacza³o mo¿liwoæ objêcia ochron¹ w³aciw¹ dla konsumenta zarówno osób
prawnych, jak i osób fizycznych zawieraj¹cych umowê z przedsiêbiorc¹ w celu nie objêtym
zwi¹zkiem z ich dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ [6].
Przepisy ustawy o sprzeda¿y konsumenckiej wprowadzi³y w tym zakresie istotn¹ zmianê.
Art. 1 ust. 1 stanowi, ¿e ustawê stosuje siê do dokonywanej w zakresie dzia³alnoci przedsiêbiorstwa sprzeda¿y rzeczy ruchomej osobie fizycznej, która nabywa tê rzecz w celu niezwi¹zanym z dzia³alnoci¹ zawodow¹ lub gospodarcz¹. Ustawa zawêzi³a wiêc wyranie kr¹g osób
objêtych ochron¹  w szczególnoci konsumentem jest tylko i wy³¹cznie osoba fizyczna, po
spe³nieniu dodatkowych przes³anek [6]. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e do momentu uchylenia art. 384
ust. 3, tj. do dnia 14 lutego 2003 r., konsumentem by³a równie¿ osoba prawna, o ile zawiera³a
umowê w celu bezporednio niezwi¹zanym z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹, ale nie mog³a skorzystaæ z ochrony przewidzianej w ustawie ze wzglêdu na wê¿sze ujecie definicji konsumenta.
Podmiotem odpowiedzialnym wobec konsumenta za zgodnoæ towaru z umow¹ jest sprzedawca, który sprzeda³ konsumentowi rzecz ruchom¹, w zakresie dzia³alnoci swojego przedsiêbiorstwa. Kontrahentem konsumenta jest wiêc profesjonalista, który zawiera umowê
sprzeda¿y w granicach dzia³alnoci swojego przedsiêbiorstwa. Poprzednia regulacja ujmowa³a tê kwestiê podobnie, okrelaj¹c sprzedawcê jako podmiot profesjonalny*.
Z powy¿szych rozwa¿añ wynika wiêc, ¿e obowi¹zuj¹ca obecnie ustawa o sprzeda¿y konsumenckiej znajduje zastosowanie, jeli chodzi o zakres podmiotowy, wy³¹cznie do stosunków
mieszanych  tj. jednostronnie profesjonalnych. Przepisy o rêkojmi przed wejciem w ¿ycie
ustawy o sprzeda¿y konsumenckiej mia³y szersze zastosowanie w tym zakresie, zarówno do
relacji mieszanych  sprzedawca-przedsiêbiorca i konsument, jak i stosunków dwustronnie
profesjonalnych, przy czym te pierwsze uregulowane by³y szczegó³owo w odpowiednich
rozporz¹dzeniach.
Zgodnie z art. 1 ustawy o sprzeda¿y konsumenckiej, ustawê stosuje siê do dokonywanej
w zakresie dzia³alnoci przedsiêbiorstwa sprzeda¿y rzeczy ruchomej osobie fizycznej, która
nabywa tê rzecz w celu niezwi¹zanym z dzia³alnoci¹ zawodow¹ lub gospodarcz¹ (towar
konsumpcyjny). Ustawa nie obejmuje jednak¿e swoim zakresem zastosowania sprzeda¿y
energii elektrycznej, jak równie¿ gazu i wody. Wyj¹tkiem s¹ sytuacje, gdy towary powy¿sze
s¹ sprzedawane w ograniczonej iloci lub w okrelonej objêtoci  np. woda w butelkach,
* § 3 pkt 1 rozporz¹dzenia Rady Ministrów w sprawie szczegó³owych warunków zawierania
i wykonywania umów sprzeda¿y rzeczy ruchomych z udzia³em konsumentów z dnia 30 maja 1995 r.,
definiuje sprzedawcê jako ka¿dego, kto zawodowo prowadzi sprzeda¿ towarów; § 1 rozporz¹dzenia
Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegó³owych warunków zawierania i wykonywania umów sprzeda¿y miêdzy przedsiêbiorcami a konsumentami mówi o sprzeda¿y w zakresie
przedsiêbiorstwa; przepisy k.c. o rêkojmi nie definiuj¹ wprost w ten sposób sprzedawcy, niemniej
jednak wydaje siê, ¿e mo¿na to wyinterpretowaæ z brzmienia poszczególnych przepisów  np. art. 560
w zwi¹zku z art. 561 przewiduje wymianê towaru wadliwego oznaczonego co do gatunku na towar taki
sam, ale wolny od wad  taka sytuacja z regu³y odnosi siê do sprzedawcy-przedsiêbiorcy, który dysponuje takim towarem.
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energia w bateriach, gaz w butlach gazowych itp. Z zakresu zastosowania ustawy nie wy³¹czono natomiast sprzeda¿y energii cieplnej. Wy³¹czono natomiast równie¿ sprzeda¿ egzekucyjn¹ oraz sprzeda¿ dokonywan¹ w postêpowaniu upad³ociowym albo innym postêpowaniu
s¹dowym. Podsumowuj¹c, sprzedawca odpowiada wobec konsumenta za niezgodnoæ
z umow¹ jedynie rzeczy ruchomych.
Powstaje wiêc pytanie: jak kszta³tuje siê ochrona konsumenta w sytuacji, gdy przedmiotem sprzeda¿y jest budynek? Rêkojmia, która chroni³a konsumenta w poprzednim stanie
prawnym, obejmowa³a odpowiedzialnoæ sprzedawcy zarówno za wady rzeczy ruchomych,
jak i za wady budynku. Wynik³o to wprost z art. 568 k.c., zgodnie z którym termin rêkojmi za
wady fizyczne wygasa z up³ywem roku od wydania rzeczy kupuj¹cego, z wyj¹tkiem jednak
wad budynku, te wygasaj¹ bowiem po up³ywie lat trzech. Wydaje siê wiêc, ¿e i obecnie
konsument kupuj¹c budynek od przedsiêbiorcy, skorzysta z rêkojmi, gdy¿ sprzeda¿ nieruchomoci nie mieci siê w pojêciu sprzeda¿y konsumenckiej, mimo ¿e sprzedawc¹ jest
przedsiêbiorca, a nabywc¹ konsument. Tym samym sprzeda¿ budynku konsumentowi przez
podmiot profesjonalny nie jest objêta zakresem zastosowania art. 1 ust. 4 ustawy o sprzeda¿y konsumenckiej, zgodnie z którym do sprzeda¿y konsumenckiej nie stosuje siê przepisów
art. 556581 k.c.
Ponadto nale¿y zauwa¿yæ, ¿e obowi¹zuj¹ce poprzednio rozporz¹dzenia o szczególnych
warunkach sprzeda¿y z udzia³em konsumentów równie¿ ogranicza³y zakres stosowania tych
szczegó³owych regulacji jedynie do rzeczy ruchomych. Zawiera³y tak¿e znacznie wiêcej wy³¹czeñ, takich jak sprzeda¿ leków, dzie³ sztuki, przedmiotów maj¹cych wartoæ muzealn¹,
gazet i czasopism, przedmiotów kolekcjonerskich, gdzie ratio legis wy³¹czenia nie zawsze
mia³o racjonalne uzasadnienie. W zwi¹zku z powy¿szym obecna, w miarê jednolita regulacja,
przewiduj¹ca niewiele wy³¹czeñ w wyj¹tkowych sytuacjach, stanowi niew¹tpliwie wzmocnienie ochrony konsumenta.
Kolejn¹ niezwykle wa¿na kwesti¹ z punku widzenia poziomu ochrony konsumenta s¹
zmiany, które ustawa o sprzeda¿y konsumenckiej wprowadzi³a do kodeksu cywilnego. Na
mocy art. 14 do umowy dostawy i komisu sprzeda¿y  je¿eli umowy te s¹ zawierana w
zakresie dzia³alnoci przedsiêbiorstwa dostawcy lub komisanta, a odbiorc¹ lub komitentem
jest osoba fizyczna, która nabywa rzeczy w celu niezwi¹zanym z jej dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ ani zawodow¹  stosuje siê przepisy o sprzeda¿y konsumenckiej. Natomiast do umowy zawartej w zakresie dzia³alnoci przedsiêbiorstwa przyjmuj¹cego zamówienie z osob¹
fizyczn¹, która zamawia dzie³o bêd¹ce rzecz¹ ruchom¹, w celu niezwi¹zanym z jej dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ ani zawodow¹, przepisy o sprzeda¿y konsumenckiej stosuje siê nie wprost,
a odpowiednio, uwzglêdniaj¹c specyfikê tego typu umowy. Zmiana ta stanowi niew¹tpliwie
krok naprzód w zakresie ochrony konsumenta. Za niezgodnoæ towaru z umow¹ odpowiada
wobec niego nie tylko sprzedawca, ale równie¿ komisant, dostawca oraz przyjmuj¹cy zamówienie na dzie³o. Ustawa o sprzeda¿y konsumenckiej stanowi dogodniejsz¹ dla konsumenta
podstawê dochodzenia roszczeñ ani¿eli chroni¹ce konsumenta poprzednio przepisy o rêkojmi za dzie³o, dostawê czy przepisy o rêkojmi w przypadku komisu (któr¹ komisant móg³
nawet wy³¹czyæ pod warunkiem podania tego faktu do wiadomoci kupuj¹cego  nawet
konsumenta).
Podsumowuj¹c, nale¿y uznaæ ¿e obecne ujêcie zakresu zastosowania przepisów ustawy
o sprzeda¿y konsumenckiej kszta³tuje sytuacjê konsumenta korzystniej w stosunku do poprzednio obowi¹zuj¹cej regulacji. Zw³aszcza dziêki w³¹czeniu w zakres zastosowania umów
dostawy, o dzie³o i komisu.
Przed wejciem w ¿ycie ustawy o sprzeda¿y konsumenckiej konsumenta chroni³y przepi-
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sy o rêkojmi. Rêkojmia oznacza odpowiedzialnoæ sprzedawcy za wady  zarówno fizyczne
jak i prawne. Zgodnie z art. 556 § 1 k.c. sprzedawca jest odpowiedzialny wzglêdem kupuj¹cego, je¿eli rzecz sprzedana ma wadê zmniejszaj¹c¹ jej wartoæ lub u¿ytecznoæ ze wzglêdu na
cel w umowie oznaczony albo wynikaj¹cy z okolicznoci lub z przeznaczenia rzeczy, je¿eli
rzecz nie ma w³aciwoci, o których istnieniu zapewni³ kupuj¹cego, albo je¿eli rzecz zosta³a
kupuj¹cemu wydana w stanie niezupe³nym. Wed³ug art. 556 § 2 k.c. wada prawna oznacza, ¿e
rzecz sprzedana stanowi w³asnoæ osoby trzeciej albo je¿eli jest obci¹¿ona prawem osoby
trzeciej [6], [3]. Rêkojmia co do zasady trwa³a rok czasu.
Nowa regulacja odchodzi od tradycyjnego ujêcia wady, wprowadzaj¹c w miejsce odpowiedzialnoci za wady odpowiedzialnoæ sprzedawcy za niezgodnoæ towaru konsumpcyjnego z umow¹, trwaj¹c¹, co do zasady, przez dwa lata. Nie jest to, jak podkrelono
w uzasadnieniu projektu, jedynie kwestia samej terminologii. Pojêcie wady zosta³o wyeliminowane programowo, jako cile zwi¹zane z instytucj¹ rêkojmi. Oznacza to, ¿e sprzedawca
nie odpowiada wobec kupuj¹cego-konsumenta wówczas, gdy towar jest zgodny z umow¹.
Jedn¹ z przes³anek, ale nie wystarczaj¹c¹, odpowiedzialnoci sprzedawcy bêdzie wiêc niezgodnoæ towaru z umow¹. Drugim warunkiem odpowiedzialnoci sprzedawcy jest wymóg,
aby ta niezgodnoæ istnia³a w chwili wydania towaru. Z brzmienia art. 4. ust. 1 ustawy
wynika, ¿e obie przes³anki musz¹ byæ spe³nione ³¹cznie. Zatem sprzedawca odpowiada wzglêdem konsumenta, je¿eli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umow¹.
Dla zdefiniowania pojêcia zgodnoci z umow¹ niezbêdne jest wyjanienie, ¿e ustawa
przewiduje dwa rodzaje umów: umowy z indywidualnym uzgadnianiem w³aciwoci towaru,
oraz umowy kiedy w³aciwoci towaru nie by³y uzgadniane indywidualnie *. Te pierwsze,
uregulowane w art. 4 ust. 2, obejmuj¹ sytuacje, kiedy sprzedawca poda³ konsumentowi opis
towaru, okaza³ mu próbkê lub wzór towaru, a tak¿e umowy, przy zawieraniu których kupuj¹cy
okreli³ cel, w którym towar nabywa, a sprzedawca nie zg³osi³ zastrze¿eñ co do takiego
przeznaczenia towaru. Omawiany przepis wprowadza w tym zakresie domniemanie prawne,
zgodnie z którym zak³ada siê, ¿e towar jest zgodny z umow¹, je¿eli odpowiada podanemu
opisowi lub ma cechy okazanej próbki albo wzoru, a tak¿e gdy nadaje siê do celu okrelonego przez kupuj¹cego przy zawarciu umowy, chyba ¿e sprzedawca zg³osi³ zastrze¿enie co do
takiego przeznaczenia towaru. Wydaje siê to stwarzaæ szersz¹ podstaw¹ odpowiedzialnoci
sprzedawcy w stosunku do poprzedniej regulacji  tzn. towar bêdzie mo¿na uznaæ za niezgodny z umow¹, gdy nie bêdzie posiada³ w³aciwoci w niej okrelonych, nawet jeli brak
zgodnoci nie bêdzie mia³ znaczenia dla wartoci czy u¿ytecznoci towaru.
Kolejnym zagadnieniem zwi¹zanym z omawian¹ kwesti¹ jest pytanie o ciê¿ar dowodu.
Czy w razie niezgodnoci towaru z umow¹ w przypadku indywidualnego uzgadniania w³aciwoci towaru ciê¿ar dowodu, i¿ umowa by³a uzgadniana indywidualnie (np., ¿e sprzedawca
poda³ opis lub zapewni³ o istnieniu pewnych w³aciwoci towaru) bêdzie obci¹¿a³ konsumenta czy te¿ sprzedawcê? Zgodnie z ogóln¹ zasad¹ art. 6 k.c., przyj¹æ nale¿y, ¿e ciê¿ar
dowodu na okolicznoæ indywidualnego uzgadniania cech towaru obci¹¿aæ bêdzie tê osobê,
która z danego faktu wywodzi skutki prawne. Jeli wiêc zakres indywidualnego uzgadniania
w³aciwoci towaru obejmuje zapewnienie sprzedawcy o istnieniu dodatkowych, czasem
nadzwyczajnych cech, innych ni¿by to wynika³o z normalnego przeznaczenia rzeczy, mówi¹c
inaczej  uzgodnienie indywidualne w³aciwoci towaru obejmuje wiêcej ni¿ wynika to z zakresu domniemania w wypadku nieuzgadniania indywidualnego  wówczas ciê¿ar dowodu
* Dalej: umowy uzgadniane indywidualnie i umowy nie uzgadniane indywidualnie
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spoczywa na konsumencie. I odwrotnie  jeli zakres uzgadnianych indywidualnie w³aciwoci jest ubo¿szy ni¿by wynika³o to z normalnego przeznaczenia rzeczy (np. towar wybrakowany, ale nadaj¹cy siê do czêciowego u¿ytku, towar bez walorów estetycznych, ale
zachowuj¹cy cechê funkcjonalnoci itp.), wówczas ciê¿ar dowodu spoczywa na sprzedawcy.
Ustawa przewiduje jednoczenie dla sprzedawcy obowi¹zek wydania konsumentowi pisemnego potwierdzenia istotnych postanowieñ zawartej umowy. W wypadkach objêtych
zakresem art. 2 ust. 2  tzn. przy sprzeda¿y na raty, na przedp³aty, na zamówienie, wed³ug
wzoru lub na próbê oraz przy sprzeda¿y za cenê ponad dwóch tysiêcy z³otych  wydanie
pisemnego potwierdzenia jest obligatoryjne. W pozosta³ych przypadkach obowi¹zek ten
obci¹¿a sprzedawcê w razie zg³oszenia takiego ¿¹dania przez kupuj¹cego *. W literaturze
s³usznie podkrela siê, ¿e owego pisemnego potwierdzenia nie nale¿y uto¿samiaæ z obowi¹zkiem zawarcia umowy w formie pisemnej [4]. Wydaje siê jednak, ¿e konsumenci, zawieraj¹c
umowê uzgadnian¹ indywidualnie, powinni, dla wzmocnienia w³asnej pozycji w razie sporu,
¿¹daæ wydania pisemnego potwierdzenia, w którym sprzedawca uwzglêdni np. podany przez
siebie opis towaru lub cel okrelony przez kupuj¹cego. Co prawda art. 2 ust. 3 reguluj¹c
potwierdzenie na ¿¹danie, wymienia tylko oznaczenie sprzedawcy wraz z jego adresem, datê
sprzeda¿y oraz okrelenie towaru konsumpcyjnego, jego iloæ i cenê; nic nie stoi jednak na
przeszkodzie, aby w okreleniu towaru zawrzeæ wszystkie dodatkowe informacje, determinuj¹ce dan¹ umowê jako umowê uzgadnian¹ indywidualnie. W tym zakresie ustawa daje szersz¹
podstawê odpowiedzialnoci sprzedawcy, pozwalaj¹c na umown¹ indywidualizacjê cech przedmiotu wiadczenia. Towar bêdzie mo¿na uznaæ za niezgodny z umow¹, gdy nie bêdzie posiada³ w³aciwoci w umowie okrelonych, bez wzglêdu na zwyczajne w³aciwoci rzeczy tego
rodzaju, nawet jeli brak zgodnoci z umow¹ nie bêdzie mia³ znaczenia dla wartoci czy
u¿ytecznoci towaru [2], czyli inaczej ni¿ w przypadku rêkojmi  gdzie pojêcie wady cile
³¹czy siê z umniejszeniem albo wartoci, albo u¿ytecznoci rzeczy.
W przypadkach nieobjêtych zakresem domniemania, w sytuacji umów uzgadnianych indywidualnie, zastosowanie znajdzie art. 4 ust. 3, normuj¹cy umowy nie uzgadniane indywidualnie. W ich przypadku domniemywa siê, ¿e towar konsumpcyjny jest zgodny z umow¹,
je¿eli nadaje siê do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle u¿ywany, oraz gdy jego
w³aciwoci odpowiadaj¹ w³aciwociom cechuj¹cym towar, a tak¿e wówczas, gdy towar
odpowiada oczekiwaniom dotycz¹cym towaru tego rodzaju, opartym na sk³adanych publicznie zapewnieniach sprzedawcy, producenta lub jego przedstawiciela  w szczególnoci na
zapewnieniach wyra¿onych w oznakowaniu towaru lub w reklamie. Na równi z zapewnieniem
producenta traktuje siê zapewnienia importera i quasi producenta.
Ponadto za niezgodnoæ towaru konsumpcyjnego z umow¹ uwa¿a siê równie¿ nieprawid³owe zamontowanie i uruchomienie towaru, je¿eli czynnoci te zosta³y wykonane w ramach
umowy sprzeda¿y.
Kolejn¹ kwesti¹, na któr¹ nale¿a³oby w tym miejscu zwróciæ uwagê, jest problem niezgodnoci towaru z umow¹ a wady prawne. Rêkojmia stanowi³a odpowiedzialnoæ zarówno za
wady fizyczne, jak i prawne, obecna regulacja nie przewiduje takiego rozró¿nienia, pos³ugu-

* Rozwi¹zanie to by³o znane tak¿e na gruncie poprzednio obowi¹zuj¹cych przepisów  §4 rozporz¹dzenia Rady Ministrów w sprawie szczegó³owych warunków zawierania i wykonywania umów
sprzeda¿y rzeczy ruchomych z udzia³em konsumentów [8], § 5 i § 1 rozporz¹dzenia Rady Ministrów
w sprawie szczegó³owych warunków zawierania i wykonywania umów sprzeda¿y miêdzy przedsiêbiorcami a konsumentami [9].
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j¹c siê jednolitym pojêciem niezgodnoci towaru z umow¹. St¹d, zw³aszcza w przypadku gdy
przedmiotem umowy s¹ rzeczy u¿ywane, konsumenci powinni domagaæ siê pisemnego potwierdzenia umowy. W szczególnoci powinna znaleæ siê tam klauzula, i¿ rzecz sprzedana
nie stanowi ani w³asnoci osoby trzeciej, ani nie jest obci¹¿ona prawem osoby trzeciej. To
znacznie u³atwi konsumentowi dochodzenie roszczeñ, w sytuacji gdyby owo zapewnienie
nie by³o prawd¹. Sytuacja taka mieci siê w pojêciu niezgodnoci towaru z umow¹ [12].
Drug¹ konieczn¹ przes³ank¹ odpowiedzialnoci sprzedawcy jest istnienie niezgodnoci
towaru z umow¹ w chwili jego wydania. Mówi¹c inaczej, owa niezgodnoæ musi tkwiæ w samym towarze ju¿ w momencie jego wydania konsumentowi, chocia¿by ujawniæ mia³a siê
póniej, nie mo¿e natomiast powstaæ z winy samego konsumenta  np. w wyniku u¿ywania
towaru niezgodnie z przeznaczeniem, nieprawid³owej konserwacji itp. Podobnie rysowa³a siê
sytuacja pod rz¹dami przepisów o rêkojmi. Zgodnie z art. 559 k.c. sprzedawca nie odpowiada
za wady fizyczne, które powsta³y po przejciu niebezpieczeñstwa na kupuj¹cego, chyba ¿e
wady wynik³y z przyczyny tkwi¹cej ju¿ poprzednio w rzeczy sprzedanej.  Rêkojmia dotyczy
tylko wad, które istnia³y (choæby w zarodku, a potem rozwinê³y siê z czasem [ ] w momencie
wydania rzeczy nabywcy [6]. Podsumowuj¹c, sytuacja konsumenta w tym zakresie kszta³tuje siê niemal¿e identycznie  warunkiem zarówno odpowiedzialnoci z tytu³u rêkojmi, jak
i z tytu³u odpowiedzialnoci sprzedawcy za niezgodnoæ towaru z umow¹, jest istnienie wady
b¹d niezgodnoci potencjalnie, w zarodku, ju¿ w momencie wydawania konsumentowi
towaru. Inaczej, korzystniej, uregulowano obecnie sytuacjê dowodow¹ konsumenta. Przed
wejciem w ¿ycie ustawy o sprzeda¿y konsumenckiej ciê¿ar dowodu przyczyny wady stanowi³ problem kontrowersyjny. Przyjmowano wprawdzie na szerok¹ skalê domniemanie faktyczne, ¿e wada wynika³a w z przyczyny tkwi¹cej w rzeczy, obarczaj¹c dowodem przeciwnym
sprzedawcê. Nie by³o to jednak domniemanie prawne, a praktyka, która w ka¿dym momencie
mog¹c ulec zmianie, nie stanowi³a odpowiedniej gwarancji zabezpieczenia sytuacji konsumenta [6], [15], [7]. Ustawa o sprzeda¿y konsumenckiej w art. 4 ust. 1 wprowadza domniemanie prawne istnienia niezgodnoci towaru z umow¹ w chwili jego wydania w przypadku
stwierdzenia niezgodnoci przed up³ywem szeciu miesiêcy o jego wydania. Oznacza to, ¿e
pierwsze szeæ miesiêcy od chwili wydania towaru konsumentowi jest okresem wzmo¿onej
ochrony konsumenta. Je¿eli w towarze w tym czasie ujawni siê niezgodnoæ z umow¹, to
dowód, ¿e niezgodnoæ nie istnia³a w chwili wydania obci¹¿aæ bêdzie sprzedawcê. Przez
pierwsze szeæ miesiêcy sytuacja konsumenta kszta³tuje siê korzystnie i o tyle stanowi krok
naprzód w stosunku do regulacji poprzedniej, ¿e reguluje tê kwestiê jasno i czytelnie, wprowadzaj¹c domniemanie prawne, w miejsce, jak ju¿ wy¿ej wspomniano, nie daj¹cego trwa³ej
rêkojmi ochrony domniemania faktycznego. Gorzej przedstawia siê po³o¿enie konsumenta
przez pozosta³e 18 miesiêcy (odpowiedzialnoæ sprzedawcy za niezgodnoæ z umow¹ trwa
bowiem, co do zasady, przez dwa lata). Je¿eli niezgodnoæ z umow¹ ujawni siê w siódmym
miesi¹cu od momentu wydania, lub póniej, wówczas obowi¹zek udowodnienia, ¿e niezgodnoæ owa istnia³a w towarze ju¿ w chwili jego wydania spoczywaæ bêdzie na konsumencie.
W jaki sposób konsument bêdzie móg³ przeprowadziæ ów dowód? Wydaje siê, ¿e nierzadko
konieczna w tym zakresie bêdzie opinia rzeczoznawcy. W praktyce oznacza to dla konsumenta dodatkowe koszty i uci¹¿liwoci. Pod rz¹dami poprzednio obowi¹zuj¹cej regulacji o rêkojmi dziêki wykszta³conej praktyce przez ca³y okres trwania ochrony, tj. przez rok, ciê¿ar dowodu
obci¹¿a³ sprzedawcê. Obecna regulacja zapewnia to konsumentowi jedynie przez szeæ miesiêcy. Ustawodawca w tym zakresie dokona³ implementacji Dyrektywy europejskiej, do czego by³ zobligowany. Nasuwa siê jedynie pytanie, czy nie by³oby sprawiedliwsze, skoro
odpowiedzialnoæ sprzedawcy za niezgodnoæ towaru z umow¹ trwa przez dwa lata, rozci¹-
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gniêcie powy¿szego domniemania na okres roku. Takie rozwi¹zanie wydaje siê byæ uzasadnione ze wzglêdu na fakt, i¿ dla konsumenta obowi¹zek przeprowadzenia dowodu na istnienie niezgodnoci w chwili wydania towaru mo¿e stanowiæ istotn¹ przeszkodê w realizacji
jego uprawnieñ.
Podsumowuj¹c  podobnie jak by³o to przy rêkojmi, tak i obecnie odpowiedzialnoæ
sprzedawcy jest odpowiedzialnoci¹ opart¹ na zasadzie ryzyka. Obecna regulacja daje konsumentom szersz¹ podstawê odpowiedzialnoci sprzedawcy, który odpowiada równie¿, co
do zasady, za zapewnienia producenta, w szczególnoci zawarte w reklamie lub oznakowaniu
towaru. Ustawa o sprzeda¿y konsumenckiej zapewnia ponad to du¿o wiêksz¹ mo¿liwoæ
indywidualnego uzgadniania w³aciwoci towaru, a tym samym  mo¿liwoæ ochrony nawet
bardzo zindywidualizowanych oczekiwañ konsumenta. Za korzystne nale¿y tak¿e uznaæ wprowadzenie domniemania prawnego istnienia niezgodnoci z umow¹ w chwili wydania towaru,
jakkolwiek w¹tpliwoci mo¿e budziæ czas jego trwania *.
Zarówno przepisy o rêkojmi, jak i przepisy ustawy o sprzeda¿y konsumenckiej przewiduj¹
wy³¹czenie odpowiedzialnoci sprzedawcy, mimo istnienia wad/niezgodnoci towaru z umow¹.
Art. 557 stanowi, ¿e sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialnoci z tytu³u rêkojmi, je¿eli
kupuj¹cy wiedzia³ o wadzie w chwili zawarcia umowy (w przypadku rzeczy oznaczonych co
do gatunku, lub przysz³ych  w chwili wydania rzeczy). Zwolnienie sprzedawcy od odpowiedzialnoci pod rz¹dami przepisów o rêkojmi uzale¿nione by³o wiêc od wiedzy konsumenta
o wadzie. Jest to jak najbardziej uzasadnione, bowiem znajomoæ wady przez nabywcê oznacza, ¿e nie mo¿na mówiæ o nieekwiwalentnoci wiadczenia, skoro ów nabywca wiadomie
uzna³, ¿e towar z wad¹ jest wart zap³aconej ceny [6]. Nale¿y podzieliæ stanowisko, ¿e omawiana regulacja znajdzie zastosowanie tylko wówczas, kiedy nabywca wie o wadzie, a nie
równie¿ wtedy gdy móg³ wadê z ³atwoci¹ zauwa¿yæ. Owa wiedza na temat istnienia wady
musi istnieæ w wiadomoci kupuj¹cego-konsumenta faktycznie, nie mo¿na jej uto¿samiaæ z potencjaln¹ mo¿liwoci¹ jej istnienia, nawet bardzo prawdopodobn¹, ze wzglêdu np. na charakter
wady. Wynika to st¹d, ¿e kupuj¹cy nie ma obowi¹zku badania rzeczy. W przypadku sporu
ciê¿ar dowodu znajomoci wady przez nabywcê bêdzie obci¹¿a³ sprzedawcê. Niewystarczaj¹ce
bêdzie jedynie wykazanie, ¿e konsument móg³ wadê z ³atwoci¹ zauwa¿yæ [6], [5].
Obecna regulacja kszta³tuje sytuacjê nieco odmiennie. Zgodnie z art. 7 ustawy sprzedawca nie odpowiada za niezgodnoæ towaru konsumpcyjnego z umow¹, gdy kupuj¹cy o tej
niezgodnoci wiedzia³, lub, oceniaj¹c rozs¹dnie, powinien by³ wiedzieæ. To samo odnosi siê
do niezgodnoci, która wynik³a z przyczyny tkwi¹cej w materiale dostarczonym przez kupuj¹cego. Wydaje siê, ¿e przepis ten stanowi odpowiednik art. 557 k.c.  wiedza nabywcy
o niezgodnoci niweczy odpowiedzialnoæ sprzedawcy, która w takim wypadku by³aby nieuzasadniona ze wzglêdu na brak nieekwiwalentnoci wiadczeñ. Wiêcej uwagi nale¿y powiêciæ drugiej czêci art. 7, zwalniaj¹cej sprzedawcê od odpowiedzialnoci równie¿ wtedy,
gdy konsument o niezgodnoci nie wiedzia³, ale oceniaj¹c rozs¹dnie, powinien by³ wiedzieæ.
Mo¿na siê zastanowiæ, czy obecna regulacja nie pogarsza sytuacji konsumenta w stosunku
do przepisów obowi¹zuj¹cych poprzednio. Z brzmienia przepisu wynika bowiem, ¿e do zwolnienia siê od odpowiedzialnoci przez sprzedawcê nie jest konieczne wykazanie wiedzy kupuj¹cego o niezgodnoci, wystarczy udowodnienie, ¿e oceniaj¹c rozs¹dnie, powinien by³
wiedzieæ. Ustawa nak³ada wiêc na konsumenta obowi¹zek zachowania nale¿ytej starannoci
przy sprawdzaniu, czy kupowany przez niego towar posiada okrelone cechy. Mo¿na podzie* Chocia¿, jak wspomniano, regulacjê tak¹ przewiduje Dyrektywa.
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liæ pogl¹d, ¿e nie nale¿y powy¿szej przes³anki zwalniaj¹cej rozszerzaæ na korzyæ sprzedawcy,
ale ograniczyæ j¹ do sytuacji wyranie widocznych braków w danym towarze [7]. Akt starannoci nale¿y rozumieæ jako  zwyczajowo przyjête czynnoci zwi¹zane z obejrzeniem rzeczy,
sprawdzeniem funkcjonowania jej g³ównych elementów. Nale¿y widzieæ tu tylko czynnoci,
które wykonuje siê powierzchownie, rutynowo, zwyczajowo, nie wchodz¹c g³êbiej w badanie
towaru, albowiem do tego ustawodawca kupuj¹cego nie zobligowa³ [4]. Wi¹¿e siê to cile
z obowi¹zkiem sprzedawcy zapewnienia warunków organizacyjnych. Zgodnie z art. 3 ust. 3
ustawy o sprzeda¿y konsumenckiej, sprzedawca ma obowi¹zek zapewnienia w miejscu sprzeda¿y odpowiednich warunków organizacyjno-technicznych umo¿liwiaj¹cych dokonanie wyboru towaru oraz sprawdzenie jego jakoci, kompletnoci i funkcjonowania g³ównych
mechanizmów i podstawowych podzespo³ów *.
W szczególnoci nale¿y wiêc stwierdziæ, ¿e ustawa, tak jak przepisy o rêkojmi, nie nak³ada na konsumenta obowi¹zku badania towaru. Podsumowuj¹c, w omawianym tu zakresie
sytuacja kupuj¹cego-konsumenta, co do zasady, kszta³tuje siê obecnie bez wiêkszych zmian
w stosunku do regulacji poprzedniej.
Kolejn¹ okolicznoæ zwalniaj¹c¹ sprzedawcê od odpowiedzialnoci przewiduje art. 5 ustawy o sprzeda¿y konsumenckiej. Rozwi¹zanie w nim przyjête stanowi pewnego rodzaju novum w stosunku do przepisów obowi¹zuj¹cych przed wejciem w ¿ycie ustawy. Wynika to
z objêcia zakresem odpowiedzialnoci sprzedawcy zapewnieñ z³o¿onych przez inne podmioty
(producent, quasi producent), wyra¿one w reklamie lub w oznakowaniu towaru. Na mocy
art. 5 sprzedawca nie jest zwi¹zany takim zapewnieniem, je¿eli wyka¿e, ¿e zapewnienia tego
nie zna³ ani oceniaj¹c rozs¹dnie, znaæ nie móg³, albo ¿e nie mog³o mieæ ono wp³ywu na
decyzjê kupuj¹cego o zawarciu umowy, albo te¿ ¿e jego treæ sprostowano przed zawarciem
umowy. Ciê¿ar udowodnienia powy¿szych przes³anek zwalniaj¹cych od odpowiedzialnoci
spoczywa na sprzedawcy. W praktyce wykazanie tego przez sprzedawcê bêdzie bardzo trudne. Wydaje siê wiêc, ¿e dla konsumenta ta dodatkowa podstawa wy³¹czenia odpowiedzialnoci sprzedawcy w wiêkszoci przypadków nie bêdzie mia³a wiêkszego znaczenia.
Poprzednia regulacja przewidywa³a mo¿liwoæ kontraktowej modyfikacji odpowiedzialnoci  na mocy art. 558 dopuszcza siê umown¹ modyfikacjê odpowiedzialnoci sprzedawcy za
wady (czyli jej kontraktowe rozszerzenie, ograniczenie b¹d wy³¹czenie). Artyku³ ten stanowi
jednoczenie, ¿e w przypadku umów z udzia³em konsumentów ograniczenie lub wy³¹czenie
jest dopuszczone tylko w wypadkach okrelonych w przepisach szczególnych. Mo¿liwoæ
taka istnia³a np. w umowie komisu, gdzie na podstawie art. 770 komisant móg³ wy³¹czyæ
swoj¹ odpowiedzialnoæ**, równie¿ wzglêdem nabywcy-konsumenta. Teraz, w przypadku
umowy sprzeda¿y, a tak¿e umów o dzie³o, komisu i dostawy zawieranych z konsumentami,
mo¿liwe jest jedynie umowne rozszerzenie odpowiedzialnoci sprzedawcy, natomiast jej ograniczenie lub wy³¹czenie jest niemo¿liwe. Bezwzglêdnie obowi¹zuj¹cy art. 11 ustanawia zakaz
umownego wy³¹czenia lub ograniczenia uprawnieñ przewidzianych w ustawie o sprzeda¿y

* Podobne rozwi¹zanie zawarte by³o w § 5 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca
2002 r. w sprawie szczegó³owych warunków zawierania i wykonywania umów sprzeda¿y miêdzy
przedsiêbiorcami a konsumentami [9] i § 4 rozporz¹dzenia Rady Ministrów w sprawie szczegó³owych
warunków zawierania i wykonywania umów sprzeda¿y rzeczy ruchomych z udzia³em konsumentów [8].
** Pod warunkiem podania tego do wiadomoci kupuj¹cego przed zawarciem umowy i o ile nie s¹ to
wady, o których komisant wiedzia³ lub z ³atwoci¹ móg³ siê dowiedzieæ.
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konsumenckiej. Sytuacja konsumenta kszta³tuje siê obecnie zdecydowanie korzystniej przez
objêcie zakresem re¿imu ochronnego równie¿ umowy komisu i wy³¹czenie tym samym mo¿liwoci umownej modyfikacji zakresu odpowiedzialnoci komisanta na niekorzyæ konsumenta. Pod rz¹dami przepisów ustawy o sprzeda¿y konsumenckiej mo¿liwoæ umownego
ograniczenia odpowiedzialnoci sprzedawcy jest wiêc niemo¿liwa, podczas gdy rozwi¹zanie
przyjête w art. 558 k.c. dopuszcza³o, pod pewnymi warunkami, tak¹ mo¿liwoæ.
Przed 1 stycznia 2003 r., to jest przed dat¹ wejcia w ¿ycie ustawy, ¿¹dania konsumenta
regulowa³y przepisy k.c. o rêkojmi, w szczególnoci art. 560 i 561. I tak, konsument w przypadku stwierdzenia wad rzeczy móg³ ¿¹daæ  w przypadku rzeczy oznaczonych co do gatunku 
wymiany towaru na wolny od wad,  w przypadku rzeczy oznaczonych co do to¿samoci 
naprawy, móg³ równie¿ od umowy odst¹piæ albo ¿¹daæ obni¿enia ceny. Mo¿liwe by³o wiêc od
razu odst¹pienie od umowy. Sprzedawca mia³ mo¿liwoæ zablokowania tego ¿¹dania konsumenta przez niezw³oczn¹ naprawê (w przypadku rzeczy oznaczonych co do to¿samoci) lub
wymianê (w przypadku rzeczy oznaczonych co do gatunku). Ograniczenie to nie mia³o jednak
zastosowania w razie, gdy rzecz by³a ju¿ raz wymieniona b¹d naprawiana [6]. Obecna regulacja
wprowadza w tym zakresie ca³kiem odmienne zasady. Po pierwsze, nie przewiduje rozró¿nienia
na rzeczy oznaczone co do gatunku i rzeczy oznaczone co do to¿samoci. Po drugie, ustawa
o sprzeda¿y konsumenckiej wprowadza sekwencyjnoæ ¿¹dañ konsumenta. Innymi s³owy, konsument musi najpierw skorzystaæ z uprawnieñ przewidzianych w pierwszym etapie, a dopiero
pod warunkiem zaistnienia okrelonych przes³anek mo¿e przejæ do ¿¹dañ z drugiego etapu.
Pierwszy etap obejmuje naprawê lub wymianê. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, je¿eli towar
konsumpcyjny jest niezgodny z umow¹, kupuj¹cy mo¿e ¿¹daæ doprowadzenia go do stanu
zgodnego z umow¹ przez nieodp³atn¹ naprawê albo wymianê na nowy, chyba ¿e naprawa albo
wymiana s¹ niemo¿liwe lub wymagaj¹ nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmiernoci kosztów uwzglêdnia siê wartoæ towaru zgodnego z umow¹ oraz rodzaj i stopieñ stwierdzonej
niezgodnoci, a tak¿e bierze siê pod uwagê niedogodnoci, na jakie narazi³by kupuj¹cego inny
sposób zaspokojenia. Zgodnie z ust. 2 nieodp³atnoæ oznacza, ¿e sprzedawca ma równie¿
obowi¹zek zwrotu kosztów poniesionych przez kupuj¹cego, w szczególnoci kosztów demonta¿u, dostarczenia, robocizny, materia³ów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.
Pierwszeñstwo ma wiêc ¿¹danie przywrócenia towaru do stanu zgodnego z umow¹, przez
naprawê lub wymianê. Podkreliæ przy tym nale¿y, ¿e wybór miêdzy napraw¹ lub wymian¹
nale¿y do konsumenta *. ¯¹danie odst¹pienia od umowy za zwrotem wzajemnych wiadczeñ,
jak i ¿¹danie stosunkowego obni¿enia ceny przewidziane s¹ dopiero w drugim, dalszym
etapie. Art. 8 ustawy w kolejnych ustêpach wyjania, kiedy konsument mo¿e przejæ z ¿¹dañ
z etapu pierwszego do ¿¹dañ z etapu drugiego. I tak, je¿eli naprawa lub wymiana s¹ niemo¿liwe lub wymagaj¹ nadmiernych kosztów i z tego powodu kupuj¹cy nie mo¿e ¿¹daæ naprawy
ani wymiany albo je¿eli sprzedawca nie zdo³a uczyniæ zadoæ takiemu ¿¹daniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana nara¿a³aby kupuj¹cego na znaczne niedogodnoci, ma on prawo domagaæ siê stosownego obni¿enia ceny albo odst¹piæ od umowy; od
umowy nie mo¿e odst¹piæ, gdy niezgodnoæ towaru konsumpcyjnego z umow¹ jest nieistotna. Przy okrelaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzglêdnia siê rodzaj towaru i cel jego nabycia. Czyli konsumentowi w obecnym stanie prawnym trudniej bêdzie
ostatecznie rozwi¹zaæ umowê.

* Patrz uzasadnienie Dyrektywy: konsumentowi musi przys³ugiwaæ prawo do [
wyboru pomiêdzy napraw¹ a dostarczeniem towaru wolnego od wad [1], a tak¿e [4].
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W nowo przyjêtych rozwi¹zaniach zwraca uwagê kilka wa¿nych problemów. Po pierwsze,
u¿yte w ustawie sformu³owanie, ¿e do ¿¹dañ z etapu drugiego mo¿na przejæ wówczas, gdy
z przyczyn okrelonych w ust. 1, nie mo¿na ¿¹daæ naprawy ani wymiany *. Byæ mo¿e nale¿a³oby u¿yæ s³owa lub zamiast ani, które sugeruje, ¿e dopiero wówczas gdy ani naprawa,
ani wymiana nie bêd¹ mo¿liwe, konsument bêdzie móg³ za¿¹daæ odst¹pienia od umowy lub
stosunkowego obni¿enia ceny. Oczywicie taka interpretacja jest nie do przyjêcia, oznacza³aby bowiem, ¿e wybór konsumenta miêdzy napraw¹ a wymian¹ by³by czyst¹ iluzj¹. Sprzedawca niemal zawsze mia³by mo¿liwoæ zmuszenia konsumenta do zgody na naprawê (chocia¿by
przez wykazanie, ¿e w danym przypadku wymiana jest niemo¿liwa lub po³¹czona z nadmiernymi kosztami, ale naprawa jest jak najbardziej mo¿liwa, co tym samym oznacza³oby niemo¿liwoæ skorzystania z ¿¹dañ z drugiego etapu). Po drugie, niekorzystne dla konsumenta jest
u¿ycie tak wielu zwrotów niedookrelonych, tj.: odpowiedni czas, nadmierne koszty czy
znaczne niedogodnoci. Konsument mo¿e skorzystaæ z ¿¹dañ przewidzianych w drugim
etapie m.in. wówczas, gdy sprzedawca nie spe³ni którego z ¿¹dañ z pierwszego etapu w odpowiednim czasie. Oczywicie ustawa wskazuje kryteria owego odpowiedniego czasu, niemniej jednak rodzi siê obawa, ¿e ten ma³o precyzyjny zwrot bêdzie prowadzi³ do nadu¿yæ
w praktyce. Z punktu widzenia poziomu ochrony konsumenta nie wydaje siê to byæ najlepszym rozwi¹zaniem. Podobnie rzecz siê ma z pojêciem znacznych niedogodnoci. Pod rz¹dami
przepisów o rêkojmi konsument móg³ od umowy odst¹piæ, gdy rzecz ju¿ raz by³a bezskutecznie
wymieniona (tzn. w wymienionej równie¿ ujawni³y siê wady) lub naprawiana. Obecnie jest to
mo¿liwe dopiero wtedy, gdy naprawa b¹d wymiana nara¿a kupuj¹cego na znaczne niedogodnoci. I tu znowu pojawia siê pytanie, co mieci siê w pojêciu znacznych niedogodnoci,
a co jeszcze nie. Takie brzmienie przepisu oznacza, ¿e ka¿da sprawa bêdzie wymaga³a odrêbnej,
indywidualnej analizy, a jej wynik bêdzie uzale¿niony od rodzaju towaru, jego przeznaczenia,
a tak¿e potrzeb konkretnego konsumenta. Jest to kolejny s³aby punkt ustawy z punktu widzenia ochrony konsumenta. Daje on zbyt wiele mo¿liwoci interpretacyjnych, zbyt szerokie pole
dla swobodnego uznania i oceny.
W poprzednio obowi¹zuj¹cym stanie prawnym wycofanie siê z niesatysfakcjonuj¹cej
transakcji i otrzymanie zwrotu gotówki by³o du¿o bardziej dostêpne dla konsumenta. Obecnie wydaje siê, ¿e odst¹pienie od umowy bêdzie nale¿a³o do rzadkoci. Na pierwszy plan
wysuwa siê bowiem wyranie przywrócenie towaru do stanu zgodnego z umow¹ przez naprawê lub wymianê. Przewa¿a pogl¹d, ¿e jest to znaczne pogorszenie sytuacji konsumenta,
który nie ma obecnie mo¿liwoci swobodnego wyboru (miêdzy napraw¹, wymian¹, stosunkowym obni¿eniem ceny a odst¹pieniem od umowy) tego rodka, który uznaje za najbardziej
korzystny **. Przyjêcie sekwencyjnoci ¿¹dañ w miejsce ich wyboru uznaæ nale¿y za rozwi¹zanie niekorzystne dla konsumenta.
Jednoczenie ustawa nak³ada na konsumenta obowi¹zek zawiadomienia sprzedawcy o niezgodnoci towaru z umow¹ przed up³ywem dwóch miesiêcy od jej stwierdzenia. W razie
niezachowania tego terminu konsument traci uprawnienia z art. 8, czyli ¿¹dania omówione
powy¿ej. Pod rz¹dami przepisów o rêkojmi istnia³ analogiczny obowi¹zek dla konsumenta,
tyle tylko ¿e czas na zg³oszenie wady wynosi³ miesi¹c czasu. Co do zasady regulacja ta nie
zmienia sytuacji konsumenta.
Przy spe³nieniu omówionych wy¿ej przes³anek ustawowa odpowiedzialnoæ sprzedawcy

* Art. 8 ust. 4 ustawy o szczególnych warunkach sprzeda¿y konsumenckiej.
** Chocia¿ autorka [6] pisze nie o ustawie a o Dyrektywie, któr¹ ustawa implementuje; [7], [10].
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trwa przez dwa lata od chwili wydania towaru kupuj¹cemu. Inaczej mówi¹c, sprzedawca
odpowiada za niezgodnoæ towaru z umow¹ jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed
up³ywem dwóch lat od wydania towaru. Nowa regulacja wyd³u¿a wiêc okres ochrony do lat
dwóch, podczas gdy rêkojmia, co do zasady, chroni³a konsumenta przez rok czasu. Zmiana ta
niew¹tpliwie kszta³tuje korzystniej sytuacjê konsumenta.
Ponadto kolejnym atrakcyjnym z punktu widzenia ochrony konsumenta aspektem, jest
rozwi¹zanie przyjête a art. 10 ust. 1 ustawy o sprzeda¿y konsumenckiej, na mocy którego
dwuletni termin, w razie wymiany towaru, biegnie na nowo. Rozwi¹zania tego nie przewidywa³y przepisy o rêkojmi. Pewne w¹tpliwoci mog¹ pojawiæ siê w przypadku naprawy rzeczy.
Ustawa bowiem nie zawiera w tej mierze ¿adnej regulacji. Za uzasadnione wydaje siê jednak
przyjêcie, ¿e w takim wypadku termin wyd³u¿a siê o czas naprawy, czyli o ten okres, w którym
konsument by³ pozbawiony realnego w³adztwa nad rzecz¹.
Kolejn¹ kwesti¹ jest czas na za³atwienie reklamacji. Pod rz¹dami przepisów o rêkojmi
sytuacja by³a jasna  sprzedawca mia³, co do zasady, czternaci dni na za³atwienie reklamacji.
Obecn¹ regulacjê nale¿y oceniæ jako krok wstecz w tym zakresie. Otó¿ na mocy art. 8 ust. 3
sprzedawca ma czternacie dni na ustosunkowanie siê do ¿¹dania konsumenta. Co prawda
nieustosunkowanie siê w tym czasie jest równoznaczne z uznaniem ¿¹dañ konsumenta za
uzasadnione, niemniej jednak podkreliæ nale¿y, ¿e ustosunkowanie siê oznacza jedynie zajêcie stanowiska, danie odpowiedzi konsumentowi, nie jest niestety jednak jednoznaczne z realnym za³atwieniem reklamacji. To realne wykonanie ¿¹dañ konsumenta, w razie uznania ich
za uzasadnione, nast¹piæ ma w odpowiednim czasie.
Gwarancja równie¿ zosta³a uregulowana w ustawie, zastêpuj¹c, w przypadku umów zawieranych z udzia³em konsumentów, regulacjê kodeksow¹. Wydaje siê, ¿e nowe rozwi¹zania
s¹ mniej korzystne dla konsumenta. Przede wszystkim rozwi¹zania ustawowe s¹ du¿o mniej
precyzyjne ni¿ rozwi¹zania kodeksowe, co w praktyce oznacza, ¿e rodzaj uprawnieñ, czas
trwania gwarancji, kwestie zwi¹zane z jej przed³u¿eniem lub biegiem na nowo w razie naprawy
b¹d wymiany ka¿dorazowo zale¿eæ bêd¹ od woli gwaranta. Jedynym korzystnym dla konsumenta rozwi¹zaniem jest wyra¿ony w art. 13 ust. 4 wymóg zamieszczenia w dokumencie
gwarancyjnym stwierdzenia, i¿ gwarancja nie wy³¹cza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnieñ kupuj¹cego wynikaj¹cych z niezgodnoci towaru konsumpcyjnego z umow¹. Dodatkow¹ korzyci¹ jest oderwanie pojêcia gwarancji od dokumentu gwarancyjnego i rozszerzenie
pojêcia gwarancji równie¿ na reklamê, o ile okrela ona obowi¹zki gwaranta i uprawnienia
kupuj¹cego, w przypadku gdy towar nie odpowiada w³aciwoci w niej wskazanej.
Reasumuj¹c, sytuacja konsumenta pod rz¹dami przepisów ustawy o szczególnych warunkach sprzeda¿y konsumenckiej nie zawsze kszta³tuje siê lepiej w stosunku do regulacji
kodeksowej. S³uszne i konieczne, ze wzglêdu na dyrektywê, za³o¿enia ustawy nale¿a³oby
uciliæ, de lege ferenda, przez wydanie rozporz¹dzenia lub przez pewne wzorce postêpowania wykszta³cone przez praktykê b¹d orzecznictwo. Doprecyzowania wymaga szczególnie
kwestia postêpowania reklamacyjnego, w zakresie terminów (problem odpowiedniego czasu) oraz okolicznoci uzasadniaj¹cych skorzystanie przez konsumenta z ¿¹dania odst¹pienia od umowy lub stosunkowego obni¿enia ceny. Wydaje siê bowiem, ¿e licznie wystêpuj¹ce
w ustawie zwroty niedookrelone, wymagaj¹ce interpretacji, mog¹ prowadziæ w praktyce do
konfliktów i wyd³u¿ania czasu za³atwiania spraw reklamacyjnych, co w rezultacie skutkuje
obni¿eniem poziomu ochrony konsumenta. Sprawy reklamacyjne, z samej swojej istoty konfliktogenne, wymagaj¹, zw³aszcza w polskich realiach, maksymalnie precyzyjnej i jednoznacznej regulacji prawnej. To dopiero daje rêkojmiê ich urzeczywistnienia w praktyce.
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ABSTRACT
The Act of 27th July 2002 on special conditions of consumer selling and on
amending the Civil Code (Journal of Laws No. 141, item 1176) has been in effect since
01.01.2003. This Act is implementation of the Directive 1999/44 ECC of 25.05.1999
on certain aspects of the sale of consumer goods and associated guarantees (OJ L 17/
2,7.7.1999). Regulations standardizing the consumer sale of the this law, responsibilities of the seller for the wrong quality of rendering in comparison with current regulations introduced new rules completely. Study is making the comparative school for the
situation of the consumer under governments previously of applying articles of a civil
code on the guarantee and the guarantee (with 556581 art.), and of articles applying
at present of the law on the special aptness of the consumer sale.
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Postêpowanie administracyjne
w sprawie wiadczeñ z pomocy spo³ecznej

ABSTRAKT
Postêpowanie w sprawie wiadczeñ z pomocy spo³ecznej jest rodzajem postêpowania administracyjnego prowadzonego na podstawie ustawy o pomocy spo³ecznej
i kodeksu postêpowania administracyjnego. Opracowanie wskazuje, jak wa¿n¹ rolê
w demokratycznym pañstwie prawa pe³ni przyznawanie pomocy w drodze decyzji
administracyjnej, mamy tu bowiem do czynienia z ingerencj¹ w sferê uprawnieñ i obowi¹zków jednostki, co musi odbywaæ siê w okrelonych prawem formach i trybie.
Stosowanie procedury administracyjnej ma fundamentalne znaczenie dla prawid³owego przyznawania wiadczeñ, ochrony uprawnieñ strony  wiadczeniobiorcy, zw³aszcza
poprzez umo¿liwienie mu czynnego udzia³u w postêpowaniu, jak równie¿ przez
uprawnienie do wnoszenia rodków zaskar¿enia. Publikacja prezentuje podmioty
uczestnicz¹ce w tytu³owym postêpowaniu, omawia czynnoci procesowe i rolê materia³u dowodowego, ze szczególnym uwzglêdnieniem rodzinnego wywiadu rodowiskowego. Wskazuje na mo¿liwoci weryfikowania rozstrzygniêæ administracyjnych.
Instytucje i czynnoci procesowe analizowane s¹ w wietle idei pomocy spo³ecznej
i zasad postêpowania administracyjnego.

Postêpowanie administracyjne na tle celów i zasad pomocy spo³ecznej
Po reaktywacji samorz¹du terytorialnego w Polsce w 1990 r. pomoc spo³eczna sta³a siê
jednym z najwa¿niejszych zadañ gminy. Utworzenie kolejnych jednostek samorz¹du terytorialnego w 1998 r. spowodowa³o nowy podzia³ obowi¹zków z zakresu pomocy spo³ecznej
miêdzy gmin¹, powiatem i województwem samorz¹dowym. Najwiêcej zadañ powierzono najmniejszym jednostkom samorz¹du terytorialnego, poniewa¿ to one znajduj¹ siê najbli¿ej potrzebuj¹cych. Rola gmin w realizacji zadañ pomocy spo³ecznej jest szczególna. To w³anie
w rodowiskach lokalnych naj³atwiej dostrzec i zaspokoiæ potrzeby jednostek i rodzin. Wspólnota samorz¹dowa za porednictwem wyspecjalizowanej administracji powinna podejmowaæ
dzia³ania zmierzaj¹ce do niwelowania czynników wywo³uj¹cych trudne sytuacje ¿yciowe,
a osobom, które nie s¹ w stanie samodzielnie ich pokonaæ powinna udzielaæ wsparcia w
formie konkretnych wiadczeñ [3].
Obecnie obowi¹zuj¹ca ustawa o pomocy spo³ecznej [12] przeprowadza szczegó³ow¹ klasyfikacjê wiadczeñ z pomocy spo³ecznej. Jednoczenie doæ ogólnie reguluje postêpowanie
zwi¹zane z ich przyznawaniem. Uprawnienia do wiêkszoci wiadczeñ ustalane s¹ w postêpowaniu administracyjnym. Jednak¿e ze wzglêdu na du¿¹ ró¿norodnoæ form pomocy nie
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jest mo¿liwe unormowanie jednolitego trybu jej przyznawania. Niektóre rodzaje wsparcia
udzielane s¹ na podstawie umów. Czêæ wiadczeñ utrudnia lub wyklucza mo¿liwoæ przeprowadzenia postêpowania administracyjnego z uwagi na rodzaj pomocy lub podmiot jej
udzielaj¹cy. Dotyczy to np. wiadczeñ w postaci poradnictwa i pracy socjalnej. Ponadto
pomoc¹ spo³eczn¹ zajmuj¹ siê czêsto podmioty, które nie maj¹ kompetencji do rozstrzygania
spraw indywidualnych w drodze decyzji administracyjnej.
Pomoc spo³eczna jest zadaniem administracji publicznej. Mimo tendencji do prywatyzowania zadañ publicznych, widocznej równie¿ w omawianej dziedzinie, podstawowymi podmiotami zajmuj¹cymi siê wiadczeniem pomocy spo³ecznej s¹ organy samorz¹du terytorialnego
(i samorz¹dowe jednostki organizacyjne). St¹d przewa¿aj¹c¹ form¹ rozstrzygniêæ dotycz¹c¹
wiadczeñ s¹ decyzje wydane w postêpowaniu administracyjnym. Czynnoci organów opieraj¹ siê na dwóch podstawowych ród³ach prawa: ustawie o pomocy spo³ecznej (dalej u.p.s.)
i kodeksie postêpowania administracyjnego [10]. Wspomniana ustawa traktowana jest wobec k.p.a. jako lex specialis i lex posterior, a zatem jej przepisy maj¹ pierwszeñstwo zastosowania przed kodeksem.
Zgodnie z art. 100 u.p.s. przewodni¹ zasad¹ postêpowania w sprawie przyznawania wiadczeñ jest kierowanie siê dobrem osób korzystaj¹cych z pomocy spo³ecznej i ochron¹ ich
dóbr osobistych. W szczególnoci, maj¹c na uwadze ochronê danych osobowych, nie nale¿y podawaæ do wiadomoci publicznej nazwisk osób korzystaj¹cych z pomocy spo³ecznej
oraz rodzaju i zakresu przyznawanego wiadczenia. Jedynie w zakresie niezbêdnym do przyznawania wiadczeñ mo¿na przetwarzaæ dane osób ubiegaj¹cych siê i korzystaj¹cych z pomocy. Chodzi tu o informacje dotycz¹ce: pochodzenia etnicznego, stanu zdrowia, na³ogów,
skazañ, orzeczeñ o ukaraniu.
Podmioty uczestnicz¹ce w postêpowaniu
Najwa¿niejszymi elementami postêpowania administracyjnego s¹ organ i strona. Rozpoczêcie postêpowania wymaga ustalenia zdolnoci organu do rozpoznania i rozstrzygniêcia
okrelonej sprawy, a wiêc przede wszystkim w³aciwoci rzeczowej i miejscowej. Pierwsza
okrela, który organ jest zdolny do rozpoznania danej kategorii spraw, druga wskazuje organ
kompetentny do przeprowadzenia postêpowania na obszarze okrelonej jednostki podzia³u
terytorialnego pañstwa (gminy, powiatu, województwa). Zasady ustalania w³aciwoci okrela kodeks postêpowania administracyjnego. W szczególnoci w³aciwoæ miejscowa ustalana jest wed³ug miejsca zamieszkania strony postêpowania administracyjnego (art. 21 § 1
pkt 3). Doprecyzowanie postanowieñ k.p.a. wprowadza ustawa o pomocy spo³ecznej. U³atwia ona ustalenie w³aciwoci ju¿ poprzez przypisanie okrelonych zadañ jednostkom samorz¹du terytorialnego lub organom administracji rz¹dowej.
Zgodnie z art. 101 ust. 1 omawianej ustawy w³aciwoæ miejscow¹ gminy ustala siê
wed³ug miejsca zamieszkania osoby ubiegaj¹cej siê o wiadczenie. W przypadku osoby
bezdomnej w³aciw¹ jest gmina ostatniego miejsca zameldowania tej osoby na pobyt sta³y.
Od powy¿szych zasad przewidziano wyj¹tki. Dla mieszkañca domu pomocy spo³ecznej w³aciwa jest gmina, która skierowa³a go do tego domu. W przypadkach szczególnie uzasadnionych sytuacj¹ osobist¹ osoby ubiegaj¹cej siê o wiadczenie oraz w sprawach nie cierpi¹cych
zw³oki w³aciw¹ miejscowo jest gmina miejsca pobytu tej osoby. W sytuacjach nag³ych
w miejscu pobytu mog¹ byæ udzielone nastêpuj¹ce wiadczenia: zasi³ek sta³y, zasi³ek okresowy, zasi³ek celowy, specjalny zasi³ek celowy, op³acanie sk³adki na ubezpieczenie emerytalne
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i rentowe za osobê rezygnuj¹c¹ z zatrudnienia w zwi¹zku z koniecznoci¹ sprawowania opieki nad cz³onkiem rodziny, interwencja kryzysowa, schronienie, posi³ek, niezbêdne ubranie,
objêcie osoby bezdomnej indywidualnym programem wychodzenia z bezdomnoci, us³ugi
opiekuñcze (w tym specjalistyczne). Trzeba jednak zaznaczyæ, ¿e przyznanie wiadczeñ w nag³ych sytuacjach docelowo obci¹¿a gminê w³aciw¹ ze wzglêdu na miejsce zamieszkania lub
ostatniego zameldowania na pobyt sta³y wiadczeniobiorcy. Gmina ta jest zobowi¹zane do
zwrotu wydatków gminie, która przyzna³a wiadczenie w miejscu pobytu.
Regulacje dotycz¹ce w³aciwoci zawarte w ustawie o pomocy spo³ecznej wymagaj¹
dalszej konkretyzacji w celu ustalenia organu upowa¿nionego do rozstrzygniêcia sprawy
w drodze decyzji administracyjnej. Zgodnie z omawian¹ ustaw¹ zadania z zakresu pomocy
spo³ecznej wykonuj¹ jednostki samorz¹du terytorialnego, wojewoda oraz minister w³aciwy
do spraw zabezpieczenia spo³ecznego. W myl art. 1 pkt 1 k.p.a. organy jednostek samorz¹dowych, wojewoda i minister maj¹ zdolnoæ prawn¹ do prowadzenia postêpowania administracyjnego. Kompetencje w tym zakresie okrelaj¹ równie¿ ustawy o samorz¹dzie gminy,
powiatu i województwa. Zaliczaj¹ one pomoc spo³eczn¹ do zadañ wykonywanych przez
wszystkie trzy jednostki samorz¹dowe, za organami upowa¿nionymi do wydawania decyzji
indywidualnych z zakresu administracji publicznej czyni¹ odpowiednio wójta (burmistrza,
prezydenta), starostê i marsza³ka województwa. Dalsz¹ konkretyzacjê kompetencji wprowadza ustawa o pomocy spo³ecznej, dziel¹c zadania dotycz¹ce przyznawania wiadczeñ pomiêdzy gminê i powiat. Tym samym organami upowa¿nionymi do prowadzenia postêpowania
administracyjnego i wydawania decyzji w sprawie ustalenia uprawnieñ do wiadczeñ z pomocy spo³ecznej jest wójt (burmistrz, prezydent) i starosta.
Nale¿y dodaæ, ¿e wskazane organy mog¹ upowa¿niæ do wydawania decyzji inne osoby.
Zgodnie z art. 110 ust. 7 u.p.s. wójt (burmistrz, prezydent) udziela upowa¿nienia do wydawania decyzji w sprawach z zakresu pomocy spo³ecznej, nale¿¹cych do w³aciwoci gminy
kierownikowi orodka pomocy spo³ecznej. W powiecie natomiast decyzje wydaje z upowa¿nienie starosty kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie oraz inni pracownicy centrum
upowa¿nieni na wniosek kierownika. Przestrzeganie przepisów o w³aciwoci jest obowi¹zkiem organu administruj¹cego. Rozstrzygniêcie sprawy z naruszeniem tych przepisów uznane
jest za ciê¿k¹ wadê decyzji, która mo¿e skutkowaæ stwierdzeniem jej niewa¿noci.
Postêpowanie administracyjne nie mo¿e siê toczyæ bez udzia³u strony. Zgodnie z art. 28
k.p.a. stron¹ jest ka¿dy, czyjego interesu prawnego lub obowi¹zku dotyczy postêpowanie,
albo ka¿dy, kto ¿¹da od organu czynnoci ze wzglêdu na swój interes prawny lub obowi¹zek.
Stron¹ w postêpowaniu z zakresu pomocy spo³ecznej bêdzie podmiot, który jest bezporednio zainteresowany przyznaniem wiadczenia. W pierwszej kolejnoci nale¿y zauwa¿yæ, ¿e
podmiotem tym mo¿e byæ osoba lub rodzina. W orzecznictwie s¹dowym prezentowany jest
pogl¹d, zgodnie z którym w postêpowaniu administracyjnym o udzielenie pomocy spo³ecznej rodzinie prawa strony ma ka¿dy cz³onek tej rodziny [14]. Podmiotowi zainteresowanemu
zostanie przyznane wiadczenie, je¿eli spe³nia on okrelone prawem warunki. Pierwszym jest
wyst¹pienie trudnej sytuacji ¿yciowej po³¹czone z niemo¿noci¹ jej przezwyciê¿enia przy
wykorzystaniu w³asnych uprawnieñ, mo¿liwoci i zasobów (art. 2 ust.1 u.p.s.). Ponadto osoba ubiegaj¹ca siê o pomoc musi byæ zaliczona do ustawowego katalogu podmiotów uprawnionych do wiadczeñ. Obecnie s¹ nimi: osoby posiadaj¹ce obywatelstwo polskie i cudzoziemcy maj¹cy miejsce zamieszkania i przebywaj¹cy na terytorium RP, cudzoziemcy
posiadaj¹cy zezwolenie na osiedlenie siê lub na pobyt tolerowany w Polsce oraz uchodcy,
a ponadto obywatele pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przebywaj¹cy na terytorium RP, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt (art. 5).
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Ostatnim warunkiem dotycz¹cym podmiotu zainteresowanego jest spe³nienie kryterium dochodowego, je¿eli wymaga tego konkretny rodzaj wiadczenia.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e zbadaniem powy¿szych przes³anek zajmuje siê organ w toku postêpowania administracyjnego, a nie przed jego wszczêciem. Zgodnie z subiektywn¹ wersj¹
legitymacji procesowej strony przyjêt¹ przez k.p.a. organ nie mo¿e autorytatywnie konkretyzowaæ norm prawa materialnego wyznaczaj¹cych interes prawny jednostki poza postêpowaniem administracyjnym [1]. O rzeczywistym interesie prawnym osoby organ powinien
rozstrzygaæ w postêpowaniu, w którym jednostce zg³aszaj¹cej roszczenie przys³uguj¹ wszystkie uprawnienia strony, a nie na podstawie sumarycznej i jednostronnej oceny bez wszczêcia
normalnego postêpowania [7].
Strona musi posiadaæ zdolnoæ prawn¹ oraz zdolnoæ do czynnoci prawnych (zdolnoæ
procesow¹), by samodzielnie uczestniczyæ w postêpowaniu. Je¿eli nie posiada zdolnoci do
czynnoci prawnych, dzia³a poprzez swojego przedstawiciela ustawowego.
Przebieg postêpowania i wydanie decyzji
Zgodnie z art. 102 ust. 1 u.p.s. postêpowanie w sprawie przyznania wiadczenia wszczyna siê na wniosek, niemniej ustawa przewiduje równie¿ przypadki udzielenia pomocy z urzêdu. Powy¿sze mo¿liwoci rozpoczêcia postêpowania potwierdzaj¹ odpowiednio formy wszczêcia postêpowania administracyjnego uregulowane w k.p.a., opieraj¹ce siê na zasadzie
skargowoci i oficjalnoci. Zasadniczo, gdy przedmiotem postêpowania jest ustalenie obowi¹zku administracyjnego, postêpowanie wszczynane jest z urzêdu, za gdy przedmiotem
postêpowania jest uprawnienie, wszczêcie nastêpuje na wniosek zainteresowanego [8]. Poniewa¿ postêpowanie w celu przyznania wiadczeñ z pomocy spo³ecznej dotyczy interesu
prawnego strony, to zwykle z jej inicjatywy rozpoczyna ono swój bieg. Przepisy prawa materialnego powinny wyranie przewidywaæ mo¿liwoæ wszczêcia postêpowania z urzêdu, by
nie dopuszczaæ do zbyt daleko id¹cej ingerencji organu w uprawnienia strony. Modyfikacjê
tej zasady okrela art. 61 § 2 k.p.a., który przewiduje mo¿liwoæ wszczêcia postêpowania
z urzêdu w sprawie wymagaj¹cej wniosku strony, je¿eli jest to uzasadnione szczególnie wa¿nym interesem strony. Jednak¿e organ musi uzyskaæ zgodê strony na dalsze prowadzenie
postêpowania, w przeciwnym wypadku postêpowanie ulega umorzeniu. Zastosowanie tego
przepisu w postêpowaniu w sprawie przyznania wiadczeñ z pomocy spo³ecznej nie wydaje
siê mo¿liwe. Art. 102 u.p.s. uzupe³nia jedynie wszczêcie postêpowania na wniosek mo¿liwoci¹ wszczêcia z urzêdu, nie wprowadzaj¹c dalszych wymagañ. Zdaniem J. Borkowskiego
takie póniejsze przepisy odrêbne wy³¹czaj¹ stosowanie art. 61 § 2, a s¹ dalej id¹ce w regulacji prawnej ni¿ k.p.a. [5].
Nale¿y wykazaæ du¿¹ ostro¿noæ w przyznaniu organowi prawa wszczynania postêpowania z urzêdu w interesie strony. Oprócz korzyci, jakie niesie za sob¹ to postêpowanie,
zw³aszcza dla osób niewiadomych swoich uprawnieñ, mo¿e ono naruszaæ prawa jednostki.
Dostrzegaj¹c to zagro¿enie, ustawodawca wprowadzi³ wymóg wyra¿enia zgody osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy spo³ecznej. Prawo do pobytu w takim domu przys³uguje osobie wymagaj¹cej ca³odobowej opieki
z powodu wieku, choroby lub niepe³nosprawnoci, niemog¹cej samodzielnie funkcjonowaæ
w codziennym ¿yciu, której nie mo¿na zapewniæ us³ug opiekuñczych (art. 54 ust. 1 u.p.s.).
W przypadku, gdy osoba bezwzglêdnie wymagaj¹ca pomocy lub jej przedstawiciel ustawowy nie wyra¿¹ zgody na umieszczenie w domu pomocy spo³ecznej lub wycofaj¹ swoj¹ zgo-
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dê, wszczête w tej sprawie postêpowanie administracyjne podlega umorzeniu. O takiej sytuacji orodek pomocy spo³ecznej lub dom pomocy spo³ecznej powiadamiaj¹ s¹d lub prokuratora.
Wniosek w sprawie wszczêcia postêpowania powinien byæ z³o¿ony w formie podania.
Powinno ono zawieraæ wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres, ¿¹danie i podpis.
Je¿eli pismo zawiera braki, a istnieje mo¿liwoæ skontaktowania siê z osob¹ wnosz¹c¹, nale¿y
wezwaæ j¹ w celu usuniêcia wad. Organ, do którego mylnie skierowano podanie, przekazuje
je organowi w³aciwemu w sprawie. Strona nie mo¿e ponosiæ konsekwencji takiej pomy³ki, to
na organie ci¹¿y obowi¹zek przestrzegania przepisów o w³aciwoci. Wniosek o wszczêcie
postêpowania sk³ada osoba zainteresowana lub jej przedstawiciel ustawowy. Ponadto ustawa o pomocy spo³ecznej dopuszcza mo¿liwoæ z³o¿enia wniosku za zgod¹ tych podmiotów
przez inn¹ osobê. Rozwi¹zanie to nale¿y oceniæ pozytywnie, zw³aszcza maj¹c na uwadze
wiadczeniobiorców, którymi czêsto s¹ osoby starsze, chore lub nieporadne.
Wydanie decyzji w postêpowaniu administracyjnym poprzedzone jest ustaleniem stanu
faktycznego. Rozpoznaj¹c sprawê o udzielenie pomocy spo³ecznej, organ ustala, czy zosta³y
spe³nione warunki do przyznania wiadczenia. W szczególnoci bada: czy zaistnia³a trudna
do przezwyciê¿enia sytuacja ¿yciowa oraz czy zainteresowany mo¿e j¹ pokonaæ samodzielnie, czy ubiegaj¹cy siê o wiadczenie spe³nia kryterium dochodowe (jeli jest ono wymagane) oraz czy podmiot zainteresowany nale¿y do grupy podmiotów uprawnionych do wiadczeñ
wymienionych w art. 5 ustawy o pomocy spo³ecznej. Warto nadmieniæ, ¿e prawo do wiadczeñ nie przys³uguje osobie odbywaj¹cej karê pozbawienia wolnoci. Natomiast przyznawanie wiadczeñ podlega zawieszeniu w przypadku tymczasowego aresztowania.
Ustalenie stanu faktycznego nastêpuje w postêpowaniu dowodowym, którego nadrzêdnym celem jest dotarcie do prawdy obiektywnej. Organ powinien zatem zbadaæ wszelkie
okolicznoci zwi¹zane ze spraw¹, by stworzyæ jej rzeczywisty obraz i zastosowaæ w³aciwy
przepis prawa materialnego do jej rozstrzygniêcia [6]. Zasada prawdy obiektywnej realizowana jest g³ównie w postêpowaniu dowodowym. Kodeks postêpowania administracyjnego nie
podaje definicji dowodu, stanowi jedynie, ¿e dowodem jest wszystko, co mo¿e siê przyczyniæ do wyjanienia sprawy i nie jest sprzeczne z prawem. W szczególnoci dowodem mog¹
byæ dokumenty, zeznania wiadków, opinie bieg³ych oraz oglêdziny (art. 75 § 1).
Dla celów dowodowych organ prowadz¹cy postêpowanie w sprawie przyznania wiadczeñ z pomocy spo³ecznej mo¿e domagaæ siê od innych organów s¹dów lub jednostek
organizacyjnych udzielenia informacji, które maj¹ znaczenie dla rozstrzygniêcia o przyznaniu
lub wysokoci wiadczenia (art. 105 u.p.s.).
Szczególnym rodzajem dowodu przewidzianym w ustawie o pomocy spo³ecznej jest rodzinny wywiad rodowiskowy. Sk³ada siê on na postêpowanie wyjaniaj¹ce poprzedzaj¹ce
rozstrzygniêcie ka¿dej sprawy dotycz¹cej wiadczeñ, z wyj¹tkiem przyznania biletu kredytowanego. Zdaniem NSA rola wywiadu rodowiskowego w sprawach pomocowych jest niezwykle wa¿na. Jest on bowiem sposobem zbierania informacji, rozmow¹ z osob¹ staraj¹c¹ siê
o przyznanie wiadczenia z pomocy spo³ecznej (i jej rodzin¹), swoistym trybem postêpowania dowodowego [13]. W myl art. 107 ust. 1 u.p.s. rodzinny wywiad rodowiskowy przeprowadza siê w celu: ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i maj¹tkowej osób
i rodzin, wydania opinii w zwi¹zku z ustanowieniem rodziny zastêpczej, przyznania pomocy
pieniê¿nej na utrzymanie dziecka w takiej rodzinie, dokonania oceny sytuacji opiekuñczo-wychowawczej dziecka umieszczonego w rodzinie zastêpczej, przyznania pomocy pieniê¿nej
w celu usamodzielnienia i kontynuowania nauki oraz skierowania dziecka do placówki opiekuñczo-wychowawczej. Wywiad rodowiskowy przeprowadza pracownik socjalny. Mo¿e on
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domagaæ siê od osoby lub rodziny staraj¹cej siê o pomoc z³o¿enia owiadczenia o dochodach i stanie maj¹tkowym. Niez³o¿enie takiego owiadczenia jest podstaw¹ odmowy przyznania wiadczenia.
W przypadku kolejnego ubiegania siê o pomoc przez ten sam podmiot nie przeprowadza
siê nowego wywiadu rodowiskowego, a jedynie aktualizuje siê poprzedni. Analogicznie
postêpuje siê w przypadku zmiany danych zawartych w wywiadzie. W stosunku do osób
korzystaj¹cych ze sta³ych form pomocy spo³ecznej aktualizacjê wywiadu sporz¹dza siê co
najmniej raz na 6 miesiêcy, nawet je¿eli nie nast¹pi³a zmiana danych. Trzeba zaznaczyæ, ¿e
niezale¿nie od wywiadu rodowiskowego podmioty korzystaj¹ce ze wiadczeñ s¹ zobowi¹zane niezw³ocznie poinformowaæ organ, który przyzna³ pomoc, o ka¿dej zmianie ich sytuacji
osobistej, dochodowej i maj¹tkowej branej pod uwagê w chwili ustalania wiadczenia.
Wywiad rodowiskowy przeprowadzony w celu ustalenia uprawnieñ do wiadczeñ z pomocy spo³ecznej mo¿e zostaæ wykorzystany równie¿ w innym postêpowaniu. Ustawa o wiadczeniach rodzinnych [11] przewiduje udostêpnienie wywiadu przez kierownika orodka pomocy
spo³ecznej organowi w³aciwemu do przyznania wiadczeñ rodzinnych. Ponadto art. 107 ust.
3 u.p.s. dopuszcza mo¿liwoæ przeprowadzenia wywiadu przez pracownika socjalnego na
potrzeby jednostki pomocy spo³ecznej z terenu innej gminy. U¿yteczna wydaje siê tu instytucja pomocy prawnej, przewidziana w art. 52 k.p.a., w ramach której organ przeprowadzaj¹cy
postêpowanie administracyjne mo¿e zwróciæ siê do organu z miejsca zamieszkania lub pobytu danej osoby o wezwanie jej do z³o¿enia wyjanieñ, zeznañ lub do dokonania innych
czynnoci zwi¹zanych z tocz¹cym siê postêpowaniem.
Postêpowanie dowodowe w sprawach dotycz¹cych wiadczeñ z pomocy spo³ecznej w du¿ej mierze opiera siê na dokumentach urzêdowych i owiadczeniach stron. Warto zaznaczyæ,
¿e dokumentom urzêdowym k.p.a. przyznaje zwiêkszon¹ moc dowodow¹. Dokumenty te stanowi¹ dowód na to, co zosta³o w nich urzêdowo stwierdzone, pod warunkiem ¿e zosta³y
sporz¹dzone w przepisanej formie przez powo³ane do tego organy pañstwowe. Je¿eli za
przepis nie wymaga urzêdowego zawiadczenia okrelonych faktów lub stanu prawnego,
organ prowadz¹cy postêpowanie odbiera od strony owiadczenie, z³o¿one pod rygorem
odpowiedzialnoci za fa³szywe zeznania. Uznanie faktów lub stanu prawnego za udowodnione tylko na podstawie owiadczenia strony budzi w¹tpliwoci, zw³aszcza ¿e ustawa o pomocy spo³ecznej ³agodzi wymagania w tym zakresie. Nie odwo³uje siê ona do odpowiedzialnoci
za sk³adanie fa³szywych zeznañ, za z³o¿enie owiadczeñ niezgodnych z prawd¹, na podstawie których przyznano pomoc, skutkuje jedynie zwrotem wiadczenia nienale¿nie pobranego.
Postêpowanie dowodowe oparte jest na zasadzie oficjalnoci. Na organie ci¹¿y obowi¹zek wyczerpuj¹cego zebrania i rozpatrzenia ca³ego materia³u dowodowego. Organ nie mo¿e
zdaæ siê jedynie na inicjatywê strony i ograniczyæ postêpowania dowodowego do jej ¿¹dañ.
Jednak¿e powinien on uwzglêdniæ wnioski dowodowe strony, je¿eli maj¹ one znaczenie dla
sprawy. Stronie nale¿y zapewniæ mo¿liwoæ aktywnego udzia³u w postêpowaniu. W szczególnoci mo¿e ona uczestniczyæ w postêpowaniu dowodowym, przegl¹daæ akta sprawy,
sporz¹dzaæ z nich notatki i odpisy. Warto zaznaczyæ, ¿e niezawiniony przez stronê brak
udzia³u w postêpowaniu uznany jest za kwalifikowan¹ wadê decyzji i mo¿e skutkowaæ jej
wzruszeniem w trybie wznowienia postêpowania (art. 145 § 1 pkt 4 k.p.a.).
Organ analizuje zebrany w sprawie materia³ zgodnie z zasad¹ swobodnej oceny dowodów. Rozpatruje ca³okszta³t materia³u dowodowego, co nie jest to¿same z oparciem rozstrzygniêcia na wszystkich rodkach dowodowych. Organ mo¿e bowiem uznaæ niektóre dowody
za niewiarygodne lub nieistotne dla sprawy. Zebrane dowody mog¹ wskazywaæ na dyspro-
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porcjê pomiêdzy udokumentowan¹ wysokoci¹ dochodu a sytuacj¹ maj¹tkow¹ osoby lub
rodziny staraj¹cej siê o przyznanie pomocy. Dysproporcja mo¿e wskazywaæ, ¿e podmioty te
s¹ w stanie samodzielnie przezwyciê¿yæ ¿yciowe trudnoci. Sytuacja taka mo¿e mieæ miejsce,
jeli rodzina lub osoba, mimo niskich dochodów, posiada znaczne oszczêdnoci lub inne
zasoby finansowe, wartociowe przedmioty maj¹tkowe czy nieruchomoci. Nale¿y wówczas
uznaæ, ¿e nie zosta³a spe³niona przes³anka przyznania pomocy, polegaj¹ca na zaistnieniu
sytuacji ¿yciowej, której dany podmiot nie mo¿e pokonaæ przy wykorzystaniu w³asnych
uprawnieñ, zasobów i mo¿liwoci. Istnieje zatem podstawa do odmowy przyznania wiadczenia. Ponadto ustawa o pomocy spo³ecznej przewiduje szereg okolicznoci, które mog¹ przes¹dziæ o wydaniu decyzji negatywnej, s¹ nimi: brak wspó³dzia³ania osoby lub rodziny
w rozwi¹zywaniu trudnej sytuacji ¿yciowej, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego lub niedotrzymanie jego postanowieñ, nieuzasadniona odmowa podjêcia pracy lub leczenia odwykowego, marnotrawienie w³asnych zasobów finansowych albo przyznanych wiadczeñ, ich
niszczenie lub wykorzystywanie niezgodnie z przeznaczeniem (art. 11).
Przed wydaniem rozstrzygniêcia organ jest zobowi¹zany umo¿liwiæ stronie wypowiedzenie siê co do zebranych materia³ów i zg³oszonych ¿¹dañ (art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a.). Co do
zasady, rozstrzygniêcie sprawy w postêpowaniu administracyjnym nastêpuje w formie decyzji. A zatem przyznanie lub odmowa przyznania wiadczenia z pomocy spo³ecznej powinna
byæ wyra¿ona w decyzji administracyjnej (poza wiadczeniami w postaci pracy socjalnej,
poradnictwa i biletu kredytowanego). Decyzja jest aktem skierowanym do indywidualnego
adresata w konkretnej sprawie, zawiera: oznaczenie organu wydaj¹cego decyzjê, datê wydania, oznaczenie strony, podstawê prawn¹, rozstrzygniêcie, uzasadnienie faktyczne i prawne,
pouczenie o mo¿liwoci wniesienia odwo³ania, podpis z oznaczeniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska s³u¿bowego osoby upowa¿nionej do wydania decyzji (art. 107 § 1 k.p.a.).
Weryfikacja decyzji
Stronie niezadowolonej z rozstrzygniêcia s³u¿y prawo do wniesienia odwo³ania od decyzji. Termin do z³o¿enia odwo³ania wynosi 14 dni, licz¹c od dnia dorêczenia rozstrzygniêcia,
po jego up³ywie decyzja staje siê ostateczna. Uruchomienie trybu weryfikacji rozstrzygniêæ
jest wyrazem zasady dwuinstancyjnoci postêpowania oraz realizacj¹ konstytucyjnych uprawnieñ jednostki. Zgodnie bowiem z art. 78 Konstytucji RP ka¿da ze stron ma prawo do
zaskar¿enia orzeczeñ i decyzji wydanych w pierwszej instancji. Zasadniczo odwo³anie wnosi strona bêd¹ca adresatem decyzji. Niemniej ustawa o pomocy spo³ecznej przyznaje to
uprawnienie równie¿ innej osobie dzia³aj¹cej za zgod¹ podmiotu ubiegaj¹cego siê o wiadczenie (art. 106 ust. 6 u.p.s.). Odwo³anie wnosi siê do organu wy¿szego stopnia za porednictwem organu, który wyda³ decyzjê. Organem wy¿szego stopnia w stosunku do organów
jednostek samorz¹du terytorialnego s¹ samorz¹dowe kolegia odwo³awcze *. Organ, który
wyda³ decyzjê w pierwszej instancji, mo¿e j¹ zmieniæ lub uchyliæ tylko wtedy, gdy uwzglêdni
ca³oæ ¿¹dania strony. W przeciwnym wypadku w ci¹gu 7 dni przekazuje odwo³anie wraz
z aktami sprawy organowi wy¿szego stopnia. Organ ten ponownie rozpatruje sprawê i wydajê now¹ decyzjê.

* Uprawnienia samorz¹dowych kolegiów odwo³awczych w sprawach z zakresu pomocy spo³ecznej
znajduj¹ potwierdzenie w orzecznictwie s¹dowym [15], [9].
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Poza odwo³aniem weryfikacja decyzji w postêpowaniu administracyjnym mo¿e nast¹piæ
w trybach nadzwyczajnych. Kontroli poddane s¹ zarówno decyzje wadliwe, jak i prawid³owe.
Weryfikacja formy czy treci rozstrzygniêcia administracyjnego musi uwzglêdniaæ ochronê
praw nabytych oraz zasadê trwa³oci decyzji i zwi¹zania ni¹ organu i strony. Organ mo¿e
zmieniæ decyzjê nieostateczn¹ za zgod¹ strony oraz mo¿e zmieniæ decyzjê na pozytywn¹, gdy
nie sprzeciwia siê to prawu [4]. Kodeks postêpowania administracyjnego przewiduje mo¿liwoæ zmiany lub uchylenia decyzji ostatecznej, je¿eli przemawia za tym interes spo³eczny lub
s³uszny interes strony. W odniesieniu do decyzji, na podstawie których strona naby³a prawo, potrzebna jest ponadto jej zgoda na weryfikacjê decyzji oraz brak sprzeciwu przepisów
szczególnych. Jednoczenie art. 163 k.p.a. ustanawia mo¿liwoæ zmiany lub uchylenia decyzji
przyznaj¹cej stronie prawo na innych zasadach ni¿ okrelone w kodeksie, o ile przewiduj¹ to
przepisy szczególne. Tak¹ szczególn¹ regulacjê zawiera art. 106 ust. 5 ustawy o pomocy
spo³ecznej. Stwarza on mo¿liwoæ zmiany (uchylenia) decyzji bez zgody strony, zarówno gdy
jest to dla strony korzystne, jak i niekorzystne. Jednak¿e zmiana lub uchylenie decyzji na
niekorzyæ strony bez jej zgody nastêpuje tylko w przypadku: zmiany przepisów prawa lub
sytuacji osobistej albo dochodowej strony, jak równie¿ pobrania nienale¿nego wiadczenia.
Ponadto organ mo¿e zmieniæ lub uchyliæ decyzjê w sytuacjach bêd¹cych podstaw¹ do odmowy przyznania wiadczenia.
Sprawy z zakresu pomocy spo³ecznej maj¹ istotne znaczenie dla ochrony praw jednostki.
Dlatego bezczynnoæ lub opiesza³oæ organów w³aciwych w tych sprawach mo¿e okazaæ
siê szczególnie niebezpieczna. St¹d te¿ konieczne jest rygorystyczne przestrzeganie zasady
szybkoci postêpowania [2], wyra¿onej przede wszystkim w obowi¹zku za³atwiania spraw
bez zbêdnej zw³oki. Na przekroczenie terminu stronie s³u¿y za¿alenie do organu wy¿szego
stopnia. Milczenie administracji, jak równie¿ decyzja rozstrzygaj¹ca sprawê z zakresu pomocy spo³ecznej mog¹ byæ przedmiotem skargi do wojewódzkiego s¹du administracyjnego.
W tym przypadku nie wystarczy ju¿ tylko niezadowolenie strony z wydanego rozstrzygniêcia, wnosz¹cy skargê musi wykazaæ niezgodnoæ decyzji z prawem. Od orzeczenia s¹du
wojewódzkiego przys³uguje skarga kasacyjna do Naczelnego S¹du Administracyjnego.

Lietratura
[1] A d a m i a k B., Pañstwo prawa a koncepcja legitymacji procesowej strony w postêpowaniu administracyjnym, Acta Universitatis Wratislaviensis 1999, nr 2154, Prawo CCLXVI.
[2] A d a m i a k B., Postêpowanie w sprawach pomocy spo³ecznej, Samorz¹d Terytorialny 1991, nr 7 8.
[3] B a r a ñ s k i M., Ewolucja kompetencji i zadañ gminy w zakresie pomocy spo³ecznej
w latach 1990 1995, [w:] Socjalne aspekty spo³ecznej gospodarki rynkowej, pod red.
E. O k o ñ - H o r o d y ñ s k i e j, Katowice 1996.
[4] B ³ a  A., Wadliwe akty administracyjne, [w:] J. B o æ (red.), Prawo administracyjne,
Kolonia Limited, Wroc³aw 2003.
[5] B o r k o w s k i J., Czynnoci postêpowania w sprawie indywidualnej, [w:] B. A d a m i a k, J. B o r k o w s k i, Polskie postêpowanie administracyjne i s¹dowoadministracyjne,
Warszawa 2002.
[6] D a w i d o w i c z W., Ogólne postêpowanie administracyjne. Zarys systemu, Warszawa 1962.

Postêpowanie administracyjne w sprawie wiadczeñ z pomocy spo³ecznej

95

[7] I s e r z o n E., J. S t a r o  c i a k, Kodeks postêpowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1970.
[8] J e n d r o  k a J., Polskie Postêpowanie administracyjne i s¹dowoadministracyjne,
Kolonia Limited, Wroc³aw 2003.
[9] Postanowienie NSA z dnia 2 kwietnia 2000 r., SA 1692/99 LEX nr 79607.
[10] Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postêpowania administracyjnego, tekst
jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.
[11] Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o wiadczeniach rodzinnych, Dz. U. Nr 228, poz.
2255, ze zm.
[12] Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej, Dz. U. Nr 64, poz. 593.
[13] Wyrok NSA z 7 maja 2002 r., S.A. 3337/01 LEX nr 81651.
[14] Wyrok NSA z dnia 5 marca 2003 r., SA/Ka 878/99, Prawo Pracy 2003, nr 11.
[15] Wyrok SN z dnia 9 lutego 2001 r., RN 65/00 OSNP 2001, nr 18, poz. 11.
SUMMARY
Administrative procedure regarding social assistance benefits is a kind of administrative procedure based on the act of social assistance and code of administrative
procedure. The publication shows how important is granting help by means of administrative decision in a democratic state of law. There is an interference in the area of
rights and duties of the individual, which must take place in forms and procedure
specified by the law. Using administrative procedure is of great importance for appropriate granting of benefits, security of rights of the party  beneficiary, particularly by
enabling them to take part actively in the procedure as well as by the right to take
appeal measures. The publication presents the subjects participating in the procedure.
It covers legal actions and the role of evidence taking environmental family history
into special consideration. It shows the opportunities of verifying administrative findings. Institutions and legal actions are analysed in the light of the idea of social
assistance and rules of administrative procedure.
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Rozpoznanie obszarów zarz¹dzania personelem
w ma³ych przedsiêbiorstwach

ABSTRAKT
W XXI wieku o przewadze konkurencyjnej przedsiêbiorstw decyduj¹ pracuj¹cy
w nich ludzie. Ich wiedza, umiejêtnoci, dowiadczenie, predyspozycje i kreatywnoæ
s¹ najcenniejszymi aktywami, jakie mo¿e posiadaæ firma. W zwi¹zku z tym, aby
sprawnie i efektywnie zarz¹dzaæ potencja³em ludzkim, nale¿y w sposób przemylany oraz konsekwentny realizowaæ zadania z obszaru dzia³añ personalnych. Dzia³aniami
tymi s¹: planowanie personelu i jego dobór, system motywacyjny, szkoleniowy i ocen
pracowniczych. Przedstawiona w artykule analiza powy¿szych funkcji personalnych
w ma³ych przedsiêbiorstwach pozwoli udzieliæ odpowiedzi na trzy zasadnicze pytania. Pierwsze pytanie dotyczy okrelenia modelu zarz¹dzania personelem w badanych
przedsiêbiorstwach; drugie  czy w ma³ych przedsiêbiorstwach zarz¹dzanie personelem sprowadzane jest tylko do tzw. administrowania spraw pracowniczych, czy
posiada szersze znaczenie (realizacja wspomnianych funkcji); trzecie  jaki jest zakres
i stopieñ realizacji poszczególnych elementów zarz¹dzania personelem.
Odpowiedzi na tak zadane pytania ukazuj¹ stopieñ dojrza³oci kadry zarz¹dzaj¹cej, uzewnêtrzniaj¹cy siê w podejciu do realizacji funkcji personalnej.

1. Wstêp
Bez wzglêdu na wielkoæ i charakter firmy osoby w niej zatrudnione powinny byæ uwa¿ane przez kadrê zarz¹dzaj¹c¹ lub/i w³acicieli za najcenniejszy kapita³, najbardziej wartociowy
zasób niematerialny, jakim dysponuj¹. Wiedza, dowiadczenie, predyspozycje i kompetencje
pracowników ró¿ni¹ siê od pozosta³ych zasobów w firmie tym, ¿e wraz z up³ywem czasu ich
wartoæ wzrasta, przy za³o¿eniu, ¿e zostan¹ im stworzone odpowiednie do tego warunki.
Michael Armstrong twierdzi [2], i¿ w XXI wieku to ludzie stanowi¹ o ró¿nicach miêdzy
firmami. W zwi¹zku z tym funkcjê personaln¹ * nale¿y traktowaæ na równym poziomie z pozosta³ymi realizowanymi w przedsiêbiorstwie, np. marketingow¹, finansow¹ czy produkcyjn¹.
Ustalaj¹c formy organizacyjne funkcji personalnej w ma³ej firmie, nale¿y zwróciæ uwagê
na to, ¿e zarówno zakres realizowanych czynnoci oraz miejsce w strukturze organizacyjnej,
jak i wielkoæ wyspecjalizowanej komórki zale¿y od kilku czynników. Zaliczyæ do nich nale¿y
przede wszystkim: wielkoæ przedsiêbiorstwa, jego lokalizacjê, cele i funkcje podstawowe.
Polityka personalna w ma³ej firmie mo¿e byæ realizowana na jeden z trzech mo¿liwych sposo-

* Pojêcia takie jak funkcja personalna, zarz¹dzanie personelem, zarz¹dzanie kadrami czy
zarz¹dzanie zasobami ludzkimi traktowane s¹ jako to¿same.

100

Bo¿ena Jasiak

bów. Pierwszy z nich, to przekazanie mened¿erom liniowym wszystkich obowi¹zków wynikaj¹cych z jej realizacji, drugi  utworzenie dzia³u personalnego oraz korzystanie z us³ug firmy
zewnêtrznej, czyli tzw. outsourcing funkcji personalnej.
Rozpoznanie obszarów zarz¹dzania personelem w badanych firmach wymaga identyfikacji i analizy w szczególnoci: planowania kadr, ich doboru, a tak¿e stosowanego systemu
motywacyjnego, szkoleniowego i ocen pracowników.
Mimo wystêpuj¹cej przewagi poda¿y nad popytem kadr na rynku pracy, niejednokrotnie
mo¿na siê przekonaæ o tym, jak trudno znaleæ pracownika, którego profil kwalifikacyjny pokrywa³by siê z profilem przypisanym do okrelonego stanowiska pracy. Braki personalne wystêpuj¹
najczêciej wród zawodów wymagaj¹cych od pracowników posiadania konkretnej wiedzy,
specjalistycznych umiejêtnoci i uprawnieñ. Je¿eli wiêc w³aciciel firmy g³osi pogl¹d mówi¹cy
o tym, i¿ jednego, niezadowolonego pracownika mo¿na szybko i bezproblemowo wymieniæ na
innego, to oznacza to krótkowzrocznoæ jego mylenia i niekompetentne zarz¹dzanie.
Pracodawca, któremu uda³o siê pozyskaæ odpowiedni¹ dla swojej organizacji kadrê pracownicz¹, powinien umiejêtnie i systematycznie utwierdzaæ j¹ w przekonaniu, ¿e od niej
samej zale¿y sukces ca³ej firmy. Aby tego dokonaæ, nale¿y m¹drze podejæ do realizacji
funkcji zarz¹dzania personelem.
Celem badañ by³o znalezienie odpowiedzi na trzy, zasadnicze dla problemu pytania:
1. Czy w ma³ych firmach zarz¹dzanie personelem sprowadzane jest tylko do tzw. administrowania spraw pracowniczych, czy posiada szersze znaczenie?
2. Jaki jest zakres i stopieñ realizacji poszczególnych elementów zarz¹dzania personelem?
3. Jaki model zarz¹dzania personelem przewa¿a w badanych przedsiêbiorstwach?
Aby uzyskaæ odpowiedzi na tak zadane pytania, pos³u¿ono siê kwestionariuszem ankiety
zawieraj¹cym 25 pytañ, w tym 23 to pytania zamkniête. Przyczyniaj¹ siê one do uzyskania
nastêpuj¹cych informacji:
 kto w przedsiêbiorstwie zajmuje siê sprawami pracowniczymi?
 jakie czynnoci z zakresu dzia³añ personalnych realizowane s¹ w przedsiêbiorstwie?
 czy ma miejsce planowanie personelu, je¿eli tak, to w jakim zakresie?
 kto w badanych przedsiêbiorstwach zajmuje siê rekrutacj¹ i selekcj¹ kandydatów na
pracowników?
 jakie sposoby rekrutacji i techniki selekcji stosuj¹ osoby za nie odpowiedzialne?
 z jakich elementów motywowania (materialnych lub/i niematerialnch) zbudowany jest
system motywacyjny?
 jak wygl¹da system szkoleñ pracowników: czy szkolenia w ogóle s¹ przeprowadzane,
je¿eli nie, to z jakich przyczyn; jeli wystêpuj¹, to z jak¹ redni¹ czêstotliwoci¹ w ci¹gu roku, w jakich miejscach i kto je przeprowadza, a tak¿e jakie s¹ przes³anki wyboru
konkretnej firmy szkoleniowej?
 w jaki sposób realizowany jest system ocen pracowniczych: czy wystêpuje w badanym przedsiêbiorstwie, jak czêsto przeprowadzane jest ocenianie formalne, do jakich
celów wykorzystywane s¹ wyniki ocen, która (które) z czterech grup kryteriów dominuje (dominuj¹) przy ocenie pracowników?
Badania przeprowadzono w kwietniu i maju 2006 roku na grupie 56 firm, zatrudniaj¹cych
od 20 do 50 pracowników i funkcjonuj¹cych na obszarze by³ego województwa legnickiego.
Firmy, dobierane losowo, zlokalizowane s¹ w nastêpuj¹cych miejscowociach: Legnica  18
firm, Lubin  13, Z³otoryja  5, Polkowice  4, Prochowice  3, po dwie firmy w Chocianowie,
Chojnowie, cinawie i po jednej w Krzeczynie Wielkim, Jaworze, Piotrowicach, Ulesiu, Pielgrzymce, Jaroszówce oraz Wilkowie.
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Kwestionariusz ankiety skierowano do osób zajmuj¹cych siê w analizowanych firmach
problematyk¹ personaln¹. Jest to w szczególnoci: w³aciciel, sekretarka (asystentka), kadrowa, ksiêgowa, specjalista ds. personalnych, kierownik liniowy. Tak szeroki zakres podmiotowy
wynika ze specyfiki funkcjonowania ma³ych przedsiêbiorstw.
2. Analiza wyników badañ
Wspomniano we wstêpie, ¿e funkcja personalna mo¿e byæ realizowana na jeden z trzech
mo¿liwych sposobów. Analizuj¹c dog³êbnie zagadnienie, mo¿na wskazaæ 7 ró¿nych podejæ
(modeli) w³acicieli badanych firm do tego, komu przypisaæ w organizacji obowi¹zki wynikaj¹ce z szeroko rozumianych spraw pracowniczych.

Rys. 1. Osoby odpowiedzialne za realizacjê spraw pracowniczych
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

Pierwsze podejcie charakteryzuje siê tym, i¿ sam w³aciciel bierze na siebie obowi¹zki
wynikaj¹ce z funkcji personalnej (12 firm) lub korzysta z nieznacznej pomocy kadrowej (4),
specjalisty ds. personalnych (1), sekretarki (1), sekretarki, ksiêgowej i sztygara zmianowego (1). £¹cznie w 19 analizowanych firmach w³aciciel w ca³oci b¹d czêciowo anga¿uje siê
w realizacjê spraw pracowniczych. W pocz¹tkowym okresie funkcjonowania firmy, gdy liczba
zatrudnianych pracowników jest niewielka, funkcja personalna sprowadza siê zazwyczaj do
realizacji prac administracyjnych, przypisanych osobom, dla których s¹ to dodatkowe czynnoci. Jest to drugie podejcie, w którym omawiane obowi¹zki spoczywaj¹ tylko na sekretarce
(5 firm) lub wy³¹cznie na ksiêgowej (7 firm). Wraz ze stopniowym rozwojem firmy podejmowana jest decyzja o utworzeniu jednoosobowego stanowiska, np. kadrowej (8 firm), specjalisty
ds. personalnych (6), a w niektórych przypadkach  wyspecjalizowanego dzia³u HRM (1).
Czwarte podejcie to rozdzielenie zakresu omawianych czynnoci na kilka ró¿nych stanowisk
pracy w strukturze organizacyjnej, np. na sekretarkê i kadrow¹ (2 firmy), sekretarkê i ksiêgow¹ (1) oraz specjalistê ds. personalnych i ksiêgow¹ (1). Z podejciem tym zwi¹zane jest
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kolejne, a mianowicie podzia³ zadañ pomiêdzy kierownika liniowego i kadrow¹ b¹d kierownika liniowego i specjalistê ds. personalnych. Stwierdzono wystêpowanie dwóch takich firmy.
Kolejne dwie organizacje korzystaj¹ z outsourcingu personalnego, a mimo to zlecaj¹ pewne
dzia³ania kadrowe ksiêgowej b¹d sekretarce. W dwóch ostatnich firmach omawiane zadania
realizuj¹: inspektor i kierownik zak³adu nie bêd¹cy jego w³acicielem.
Wyniki przeprowadzonych badañ potwierdzaj¹, i¿ w firmach zatrudniaj¹cych stosunkowo
niewielk¹ liczbê osób funkcja personalna sprowadza siê do realizacji prac administracyjnych.
Obejmuj¹ one nastêpuj¹ce czynnoci: sporz¹dzanie umów o pracê, przyjêcia do pracy, prowadzenie dokumentacji pracowniczej, w tym akt osobowych, ewidencjonowanie urlopów,
czasu pracy, zwolnieñ lekarskich, skierowañ na szkolenia (g³ównie BHP), wydawanie ró¿norodnych zawiadczeñ, tworzenie regulaminów, np. wynagrodzeñ, deklaracji do ZUS i Urzêdu
Skarbowego, tworzenie archiwum, prowadzenie dokumentacji p³acowej i socjalnej, sporz¹dzanie grafików, wypowiedzeñ z pracy, wiadectw pracy itp.
Przed przyst¹pieniem do realizacji chronologicznie pierwszej funkcji zarz¹dzania personelem, tj. planowania, nale¿y stworzyæ opisy stanowisk pracy, które uwa¿ane s¹ za podstawowe
dokumenty personalne w firmie. Mimo ¿e ka¿de stanowisko, bez wzglêdu na wielkoæ i charakter, powinno posiadaæ charakterystyczny dla siebie opis, to tylko w niespe³na 60%
badanych firm takie opisy istniej¹. Z pozosta³ych podmiotów organizacyjnych tylko 4 deklaruj¹, ¿e w najbli¿szym czasie opisy te stworz¹.
W³aciciele (zarz¹dzaj¹cy) dysponuj¹c kompleksow¹ wiedz¹ dotycz¹c¹ stanowisk pracy,
mog¹ przejæ do etapu planowania kadr. W 82% badanych firm dzia³ania planistyczne w zakresie personelu prowadzone s¹ dopiero w momencie pojawienia siê danej potrzeby. Tylko
w³aciciele (zarz¹dzaj¹cy) w 10 firmach tworz¹ plany kadrowe z okrelonym wyprzedzeniem.
Nie przekracza ono 1 roku. Wyprzedzenie czasowe, z jakim tworzone s¹ plany kadrowe,
przedstawia poni¿szy rysunek.

Rys. 2. Wyprzedzenie czasowe, z jakim tworzone s¹ plany kadrowe
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

Posiadaj¹c szczegó³owe informacje na temat aktualnych potrzeb personalnych, mo¿na
przejæ do realizacji kolejnej funkcji, tj. doboru pracowników, w sk³ad którego wchodzi m.in.
rekrutacja i selekcja *. Rekrutacja w kwestionariuszu ankiety rozumiana jest jako informowanie o wolnym stanowisku oraz zachêcanie potencjalnych kandydatów do ubiegania siê o pracê
w firmie. W wietle badañ rekrutacjê w ma³ych firmach przeprowadzaj¹ samodzielnie w³aciciele (57,2%) b¹d z pomoc¹ kadrowej (3,6%), specjalisty ds. personalnych (1,8%)
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i kierowników liniowych (5,4%). W sumie w 67,8% analizowanych firm decyzje dotycz¹ce
szczegó³owych dzia³añ w procesie rekrutacji podejmuje w³aciciel. W pozosta³ych badanych
organizacjach wp³yw na przebieg rekrutacji posiadaj¹ kierownicy liniowi (14%), specjalista
ds. personalnych, prezes firmy wraz z sekretark¹, kadrowa po 3,6%, a tak¿e pozosta³e osoby,
tj.: sekretarka, dyrektor ds. administracyjno-finansowych, prezes zarz¹du i kierownik zak³adu
po 1,8% badanych firm (rys. 3).

Rys. 3. Podmioty zajmuj¹ce siê rekrutacj¹ w badanych firmach
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

Powy¿sze osoby do celów rekrutacyjnych wykorzystuj¹ jedn¹ lub kilka metod. Ma³gorzata Sidor-Rz¹dkowska [3] twierdzi, i¿ kandydatów poszukuje siê w pierwszym rzêdzie wród
cz³onków rodziny, znajomych a tak¿e wspó³pracowników z poprzednich miejsc pracy. Autorka cytowanych s³ów uzasadnia wybierane sposoby rekrutacji nastêpuj¹co: Trudno dziwiæ
siê w³acicielowi, ¿e woli zatrudniæ osobê, któr¹ zna osobicie lub za któr¹ rêczy d³ugoletni
pracownik. Kwestia zaufania jest bowiem w ma³ej firmie zagadnieniem kluczowym. Przytoczone stwierdzenie nie znajduje poparcia w wynikach uzyskanych w trakcie badañ. Okazuje
siê bowiem, ¿e 73% respondentów poszukuje kandydatów na pracowników w urzêdach
pracy. Rekrutacjê z grona: znajomych pracowników firmy deklaruje 43% ankietowanych,
znajomych w³aciciela firmy  26,8%, cz³onków rodziny  17,9%. Nieco ponad 39% analizowanych firm korzysta z w³asnej bazy danych, 37,5% z og³oszeñ o pracê w lokalnej prasie,
a 19,6% z og³oszeñ w lokalnych mediach. Nale¿y wspomnieæ równie¿ o og³oszeniach zamieszczanych na stronach internetowych (17,9%). Zaledwie jedna firma korzysta z us³ug
agencji doradztwa personalnego (rys. 4).

* Trzecim etapem w tak pojmowanym doborze jest wprowadzenie do pracy.
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Rys. 4. Sposoby rekrutacji w ma³ych firmach
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

Pomoc profesjonalnej firmy jest dosyæ kosztowna dla w³aciciela, lecz obni¿a w znacznym stopniu koszt czasu, jaki nale¿y powiêciæ na ca³y proces doboru. Minimalizuje tak¿e
ryzyko b³êdnie dokonanego wyboru na wakuj¹ce stanowisko pracy. Decyduj¹c siê na tego
typu us³ugi, w³aciciel powinien kierowaæ siê poni¿szymi zasadami:
1. Dokonanie starannego i przemylanego wyboru agencji oraz sprawdzenie jej referencji.
2. Ustalenie zakresu zadañ przeprowadzanych przez agencjê. Mo¿e ona, zgodnie z umow¹,
przeprowadziæ np. tylko selekcjê wstêpn¹ b¹d kompleksowo zaj¹æ siê doborem. Istotne jest
równie¿ okrelenie terminu zakoñczenia wiadczonych przez agencjê us³ug oraz konsekwencji w przypadku jego niedotrzymania.
3. Nale¿y przedstawiæ agencji wszystkie wymagania, jakie musi spe³niaæ przysz³y pracownik (profil kwalifikacyjny).
4. Firma-zleceniodawca powinna zastrzec prawo do samodzielnego, ostatecznego wyboru
kandydata na pracownika.
5. Umowa powinna zawieraæ tzw. gwarancjê na pracownika, co oznacza, ¿e w przypadku
jego odejcia lub zwolnienia przez pracodawcê agencja bezp³atnie podejmie siê szukania
innej osoby.
6. Wa¿ny jest tak¿e w umowie zapis, i¿ firma-zleceniodawca nie mo¿e byæ dla agencji
przez okrelony czas ród³em pozyskiwania pracowników.
Rekrutacja zamykana jest w momencie zakoñczenia terminu sk³adania dokumentów aplikacyjnych. Nastêpny krok to analiza tych¿e dokumentów, która jest jednoczenie pocz¹tkiem
etapu selekcji. Selekcja definiowana jest jako zbieranie informacji o kandydatach do pracy
i wybór najlepszego sporód nich. Selekcj¹ kandydatów na pracowników w badanych firmach zajmuje siê, podobnie jak przy rekrutacji, g³ównie w³aciciel (66% firm). W 7 firmach
(12,5%) wspomagaj¹ go kierownicy liniowy (5,4%), zastêpca dyrektora, kadrowa, specjalista
ds. personalnych i g³ówny ksiêgowy  po 1,8%. W pozosta³ych badanych jednostkach
selekcja dokonywana jest przez kierowników liniowych (10,7%), prezesa zarz¹du (3,6%),
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sekretarkê (3,6%), prezesa i sekretarkê (1,8%) oraz kierownika zak³adu nie bêd¹cego jego
w³acicielem (1,8%). Powy¿sze wielkoci przedstawia rysunek 5.

Rys. 5. Podmioty odpowiedzialne za proces selekcji w ma³ych firmach
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

Ponadto warto przyjrzeæ siê równie¿, które z podmiotów uczestnicz¹ w procesie rekrutacji
i selekcji w poszczególnych firmach. Informacje na ten temat zawarte s¹ w tabeli 1.
Tabela 1
Podmioty uczestnicz¹ce w procesie rekrutacji i selekcji w poszczególnych firmach
Rekrutacja
w³aciciel
kierownik liniowy
w³aciciel i kierownik liniowy
kadrowa
w³aciciel i kadrowa
w³aciciel i spec. ds. personalnych
sekretarka
dyrektor ds. administracyjno-finansowych
prezes i sekretarka
prezes
specjalista ds. personalnych
kierownik liniowy
kierownik zak³adu
specjalista ds. personalnych
kadrowa
sekretarka i prezes firmy

Selekcja
w³aciciel
kierownik liniowy
w³aciciel i kierownik liniowy
w³aciciel
w³aciciel i kadrowa
w³aciciel i spec. ds. personalnych
w³aciciel
prezes
prezes i sekretarka
prezes
w³aciciel i z-ca dyrektora
w³aciciel
kierownik zak³adu
w³aciciel
w³aciciel i g³ówny ksiêgowy
sekretarka

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

Liczba firm
32
6
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Powy¿sze zestawienie podmiotów rekrutuj¹cych i dokonuj¹cych selekcji jest poprawne
z praktycznego punktu widzenia. Zastanowienia wymagaj¹ tylko informacje zawarte w ostatnim wierszu. Wynika z nich, ¿e sekretarka wraz z prezesem przygotowuj¹ i realizuj¹ ca³¹
procedurê rekrutacyjn¹, a selekcji, w tym wyboru kandydata do pracy, dokonuje wy³¹cznie
sama sekretarka.
W procesie selekcji istotny jest wybór odpowiednich technik. Uzale¿nione s¹ one od
tego, kim jest kandydat i o jakie stanowisko siê ubiega. We wszystkich badanych firmach
w pierwszej kolejnoci przeprowadzana jest weryfikacja z³o¿onych przez kandydatów dokumentów (rys. 6). Zaskoczenie wzbudza poziom istotnoci poszczególnych dokumentów
aplikacyjnych dla selekcjonerów. Na pierwszym miejscu wskazano dokumenty potwierdzaj¹ce kwalifikacje i umiejêtnoci kandydata, w nastêpnej za kolejnoci: wiadectwa pracy, CV,
list motywacyjny, dyplomy (wiadectwa ukoñczenia studiów, szkó³), zawiadczenie o uregulowanym stosunku do s³u¿by wojskowej. Okazuje siê zatem, i¿ w wiadectwie pracy
respondenci znajduj¹ wiêcej potrzebnych informacji o kandydacie, ni¿ w CV czy licie motywacyjnym. Drug¹ pod wzglêdem czêstotliwoci stosowania technik¹ jest rozmowa kwalifikacyjna.
Nie wykorzystuje jej tylko co pi¹ta badana firma. Trzecie miejsce zajmuj¹ badania lekarskie,
czwarte  referencje, pi¹te  zawiadczenie o niekaralnoci i ostatnie  testy. Sporód nich
najczêciej stosowane s¹ testy umiejêtnoci, mniejsze znaczenia maj¹ testy wiedzy, sprawnociowe i psychologiczne.

Rys. 6. Techniki selekcji stosowane w ma³ych firmach
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

Trzeci¹ funkcj¹ zarz¹dzania personelem jest system motywacyjny, a w ramach niego 
system wynagrodzenia. Pieni¹dz w istotny sposób wp³ywa na poziom satysfakcji pracownika z wykonywanej przez niego pracy. W zwi¹zku z tym warto przyjrzeæ siê najczêciej
wybieranym sk³adnikom wynagradzania w ma³ych firmach. Sk³adniki te mo¿na najogólniej
podzieliæ na obligatoryjne i nieobowi¹zkowe (tabela 2). W omiu badanych firmach regulamin wynagrodzenia przewiduje wyp³acanie pracownikom nagród jubileuszowych.
Na podstawie danych zawartych w tabeli 2 mo¿na stwierdziæ, i¿ w piêciu badanych firmach pracownicy nie otrzymuj¹ p³acy zasadniczej, która jest gwarantowana przez kodeks
pracy. Nie wiadomo, czy osoby wype³niaj¹ce ankietê przeoczy³y ten sk³adnik wynagrodzenia, czy by³ jaki inny powód jego pominiêcia. Na uwagê zas³uguje tak¿e wysoki odsetek firm
(75%), w których pracownicy otrzymuj¹ premie uznaniowe. Dla porównania, tylko w co
trzeciej analizowanej firmie sk³adnikiem wynagrodzenia jest premia regulaminowa.
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Tabela 2
Obligatoryjne i nieobowi¹zkowe sk³adniki wynagrodzenia
Sk³adniki obligatoryjne
p³aca zasadnicza
dodatek za pracê w godzinach
nadliczbowych
dodatek za pracê w niedzielê, wiêta
dodatek za pracê w dni ustawowo
wolne od pracy
premia regulaminowa
dodatek za pracê w godzinach
nocnych

Liczba
Sk³adniki nieobowi¹zkowe
firm
51
premia uznaniowa
34
dodatek funkcyjny

Liczba
firm
42
12

24
19

dodatek brygadzistowski
dodatek sta¿owy

9
9

19

dodatek za pracê w warunkach uci¹¿liwych, szkodliwych i niebezpiecznych
dla zdrowia i ¿ycia

5

13

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

System motywacyjny oparty jedynie na bodcach finansowych nie mo¿e byæ efektywny.
Dlatego te¿ nale¿y motywowanie finansowe uzupe³niaæ i wzmacniaæ poprzez motywowanie
pozafinansowe. Osoby wype³niaj¹ce kwestionariusz ankiety poproszono o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytanie: Które z poni¿szych czynników motywacyjnych stosowane
s¹ w Pana/Pani firmie? Wród nich znajdowa³y siê zarówno pozafinansowe sk³adniki motywowania materialnego, jak i niematerialnego. Otrzymane wyniki obrazuje poni¿sza tabela.
Tabela 3
Ocena czynników motywacyjnych w badanych firmach
Miejsce

Czynnik motywacyjny

Liczba firm

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2

3
36
30
24
22
21
18
13
10
10
10
9
8
7
7
7

dobra atmosfera w pracy
docenianie zaanga¿owania i sukcesów
szkolenia
s³u¿bowy telefon
pewnoæ zatrudnienia
jasno i konkretnie okrelone cele i zadania
pakiet wiadczeñ socjalnych
urozmaicenie zadañ, zró¿nicowanie obowi¹zków
zapraszanie pracownika do udzia³u w podejmowaniu decyzji
bezp³atny parking firmowy
s³u¿bowy samochód
mo¿liwoæ awansu
dodatkowe ubezpieczenia (na ¿ycie, emerytalne)
zwrot kosztów dalszego kszta³cenia (studia)
w³asny gabinet

108

Bo¿ena Jasiak
1
16
17
18
19
20

2
opieka medyczna
przekazywanie informacji o kondycji finansowej i planach
firmy
s³u¿bowy laptop
elastyczny/nienormowany czas pracy
Pozosta³e:
bilety do kina, teatru
dodatkowe p³atne dni urlopu
karnety na basen, si³owniê
rozszerzenie kompetencji (decyzyjnoci)
kursy jêzyków obcych
¿adne

3
7
5
5
4
2
2
2
2
1
2

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie przeprowadzonych badañ.

Analizuj¹c pierwsz¹ dziesi¹tkê, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e du¿¹ wagê przypisuje siê sk³adnikom
niematerialnym, które zale¿¹ przede wszystkim od bezporedniego prze³o¿onego, którym w ma³ych firmach mo¿e byæ równie¿ w³aciciel. Sk³adnikami tymi s¹: dobra atmosfera w pracy,
docenianie zaanga¿owania i sukcesów pracowników, jasno i konkretnie okrelone cele i zadania, urozmaicenie zadañ lub zró¿nicowane obowi¹zki, a tak¿e zapraszanie pracownika do
udzia³u w podejmowaniu decyzji. W rednich i du¿ych firmach pewnoæ zatrudnienia oraz
system szkoleñ zale¿y od dzia³añ pionu personalnego. W ma³ych firmach, ze wzglêdu na ich
specyfikê, sprawami tego rodzaju mo¿e zajmowaæ siê sam w³aciciel. W zwi¹zku z tym do
powy¿ej omawianej grupy sk³adników mo¿na dodaæ pewnoæ zatrudnienia i szkolenia pracowników. Pakiet wiadczeñ socjalnych postrzegany jest przez wielu pracowników jako co
oczywistego i im nale¿nego, a nie jako sposób motywowania. Niemniej jednak w 13 badanych firmach przypisuje siê mu funkcjê motywatora. Dwa pozosta³e czynniki (z pierwszych
dziesiêciu) zale¿¹ od mo¿liwoci finansowych firmy, a tak¿e od charakteru i efektów wykonywanych przez pracownika czynnoci oraz od miejsca, jakie zajmuje w hierarchii stanowisk.
Kolejna, czwarta funkcja zarz¹dzania personelem to system szkoleñ pracowników (rys. 7).
Sporód 56 badanych firm 39 organizuje szkolenia swoim pracownikom, z czego 21 firm

Rys. 7. Czêstotliwoæ organizowania szkoleñ dla pracowników w ci¹gu roku
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.
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przeprowadza je rednio od 2 do 3 razy w roku. Najczêstszym miejscem ich odbywania siê s¹
orodki szkoleniowe, a osobami je przeprowadzaj¹cymi s¹ przede wszystkim pracownicy firm
szkoleniowych (28 firm).
Zajmuj¹c siê problematyk¹ szkoleñ, nale¿y wymieniæ równie¿ kryteria wyboru odpowiedniej firmy szkoleniowej. Osoby, do których skierowana zosta³a ankieta, poproszono o podanie
kryteriów, które brane s¹ pod uwagê przy wyborze takiej firmy. Najczêciej wymienianymi
kryteriami by³y w kolejnoci: koszty, renoma (opinia, pozycja) na rynku, kompetencje, dowiadczenie, znajomoæ okrelonej problematyki, a tak¿e posiadane przez firmê uprawnienia,
fachowoæ jej szkoleniowców oraz zaufanie wynikaj¹ce z d³ugoletniej wspó³pracy. Dla porównania wyników mo¿na przytoczyæ opiniê Szymona Milonasa [1], którego zdaniem bardzo
wa¿na jest technologia pracy, czyli sposób, w jaki zewnêtrzna firma szkoleniowa przygotowuje projekt rozwoju pracowników firmy-zleceniodawcy, jak ten projekt prowadzi, jak wzmacnia
jego efekty i ocenia skutecznoæ. Wed³ug niego nie bez znaczenia s¹ te¿ inne kryteria, które
powinna spe³niaæ firma szkoleniowa, tj.:
 sprofilowanie oferty firmy w odniesieniu do tematyki potrzebnych szkoleñ,
 dowiadczenie rynkowe i w pracy w podobnej bran¿y,
 potencja³ intelektualny firmy i osób prowadz¹cych projekt szkoleniowy,
 u¿ywane metody i materia³y szkoleniowe,
 koszty poszczególnych us³ug [1].
Istniej¹ tak¿e firmy (17), które nie organizuj¹ szkoleñ swoim pracownikom i zdecydowana
wiêkszoæ z nich (12) nie jest w stanie stwierdziæ, czy w najbli¿szym czasie planowane bêd¹
jakiekolwiek szkolenia. Argumenty przemawiaj¹ce za tak¹ postaw¹, to wed³ug w³acicieli g³ównie brak potrzeby szkoleniowej oraz zbyt du¿y wydatek z tym zwi¹zany. W jednej z firm
pracownicy deklaruj¹ niechêæ do uczestnictwa w organizowanych im szkoleniach.
Pi¹t¹ funkcj¹ zarz¹dzania personelem jest system ocen pracowników. Niemal w co 3 badanej firmie nie dokonuje siê ocen pracowników (nawet bie¿¹cych) i tylko w jednej z nich
planowane jest wdro¿enie w nied³ugim czasie tego systemu. Sporód 37 firm stosuj¹cych
oceny 27 z nich, tj. 73%, ocenia efekty i rezultaty pracy swoich podw³adnych na bie¿¹co
(rys. 8). Taka metoda oceniania jest najbardziej uzasadniona m.in. ze wzglêdu na niewielk¹
liczbê zatrudnionych osób.

Rys. 8. Czêstotliwoæ oceniania pracowników w ma³ej firmie
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

Wyniki przeprowadzanych ocen w badanych firmach maj¹ s³u¿yæ do stopniowego zwiêkszania wynagrodzenia (24 firmy), zwiêkszania motywacji (22 firmy), rozwi¹zywania umów
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o pracê (13), przemieszczania na stanowiskach pracy (11), awansowania (10). W omiu analizowanych firmach wyniki ocen s³u¿¹ do obni¿ania poziomu wynagrodzenia w szeciu 
kierowania na szkolenia i w trzech  do kszta³towania cie¿ki kariery zawodowej pracowników.
W wietle przeprowadzonych badañ najczêciej wybieranymi kryteriami przy ocenianiu
pracowników s¹ kryteria efektywnociowe, gdy¿ postrzega siê je jako sprawiedliwy miernik
oceny pracy zatrudnionych. rednio ka¿de z nich wskazywane by³o przez respondentów
21 razy. W nastêpnej kolejnoci uplasowa³y siê kryteria behawioralne (wybierane rednio
19 razy), osobowociowe (14 razy) i na koñcu kwalifikacyjne (12 razy). Ponadto w ramach
ka¿dej grupy ustaliæ mo¿na hierarchiê kryteriów szczegó³owych, co prezentuje poni¿sza
tabela 4.
Tabela 4
Zestawienie szczegó³owych kryteriów ocen pracowników
Kryterium kwalifikacyjne





wykszta³cenie
znajomoæ zakresu obowi¹zków
znajomoæ jêzyków obcych
znajomoæ obs³ugi urz¹dzeñ
na stanowisku pracy
 znajomoæ obs³ugi komputera
 wiedza
 znajomoæ prawa

Kryterium behawioralne
 dba³oæ o wygl¹d zewnêtrzny
 stosunek do prze³o¿onych
i wspó³pracowników
 otwartoæ komunikowania siê,
takt, dyplomacja
 stosunek do interesantów
(klientów)
 samodzielnoæ pracy
 zainteresowanie prac¹
 przestrzeganie porz¹dku pracy

Liczba
wskazañ
12
22
5
20
8
15
2

Kryterium efektywnociowe
 dok³adnoæ wykonywania
czynnoci pracowniczych
 przestrzeganie czasu pracy
 terminowoæ wykonywania
obowi¹zków
 oszczêdnoæ materia³ów i innych
rodków pracy
 jakoæ pracy
 skutecznoæ dzia³ania
 wydajnoæ pracy
 minimalizacja kosztów pracy

Liczba
wskazañ
13
18
6
26
22
22
25

Kryterium osobowociowe








lojalnoæ
asertywnoæ
zdolnoæ do pracy w zespole
kreatywnoæ i innowacyjnoæ
pewnoæ siebie
kultura osobista
odpornoæ na stres

Liczba
wskazañ
31
24
23
16
28
15
19
11
Liczba
wskazañ
19
7
19
12
10
21
9

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie badañ ankietowych.

Dokonuj¹c niezwykle uproszczonej analizy kryteriów szczegó³owych w ramach czterech
grup wiod¹cych, wyci¹gn¹æ mo¿na nastêpuj¹ce wnioski:
1. Kryterium kwalifikacyjne: znajomoæ zakresu obowi¹zków jest ponad 4-krotnie wa¿niejsza ni¿ stopieñ znajomoci jêzyka obcego.
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2. Kryterium behawioralne (zachowañ): stosunek do interesantów/klientów (26  najwiêksza liczba wskazañ) nierozerwalnie ³¹czy siê z otwartoci¹ komunikowania siê, taktem, czy
dyplomacj¹ (6  najmniejsza liczba wskazañ).
3. Kryterium osobowociowe: najczêciej wybieranym kryterium oceny w tej grupie by³a
kultura osobista; w zasadzie nie powinna ona podlegaæ ocenie, gdy¿ niejako rzecz¹ naturaln¹
jest zachowywanie siê cz³owieka na odpowiednio wysokim poziomie.
4. Wnioski
Przedstawione badania s¹ ród³em wielu informacji na temat funkcjonowania ma³ych firm,
w obszarze dzia³añ personalnych, a tym samym dostarczy³y odpowiedzi na z góry zadane
pytania.
Z ca³¹ pewnoci¹ mo¿na stwierdziæ, i¿ dzia³ania personalne sprowadzaj¹ siê wy³¹cznie do
administrowania spraw pracowniczych. Zaledwie dwa razy, bardziej lub mniej wiadomie,
ankietowani wymieniali s³owo ocenianie, po jednym razie planowanie i premiowanie
oraz trzy razy motywowanie. Poza tym wyliczano czynnoci cile zwi¹zane z bie¿¹c¹ obs³ug¹ kadry pracowniczej.
Po przeprowadzonych badaniach i analizach ich wyników rysuje siê jeden wiod¹cy model zarz¹dzania personelem. W modelu tym g³ówn¹ rolê, we wszystkich obszarach odgrywa
w³aciciel, który tylko w pewnych kwestiach korzysta z pomocy innych pracowników. Model
ten reprezentuje 19 badanych organizacji. W pocz¹tkowym okresie funkcjonowania firmy
obowi¹zki wynikaj¹ce z realizacji funkcji personalnej przypisane s¹ do osób, dla których
stanowi¹ dodatkowe czynnoci. Osobami tymi s¹: w piêciu firmach sekretarka/asystentka,
a w siedmiu  ksiêgowa. W wyniku dalszego rozwoju organizacji pojawia siê stanowisko
kadrowej (8 firm), specjalisty ds. personalnych (6 firm), a nawet wyspecjalizowanego dzia³u
zarz¹dzania zasobami ludzkimi. Istnienie takiego dzia³u stwierdzono tylko w jednej badanej
firmie. Inne zaobserwowane modele zarz¹dzania personelem w ma³ej firmie to przekazanie
odpowiednio szerokich kompetencji mened¿erom liniowym (2 firmy), podzia³ tych kompetencji na kilka osób (4 firmy) a tak¿e outsourcing personalny (2 firmy).
Najistotniejszymi informacjami pozyskanymi w toku badañ s¹ te, które pozwalaj¹ okreliæ
zakres i stopieñ realizacji poszczególnych elementów zarz¹dzania personelem. Pierwszy z nich,
tj. planowanie kadr, realizowany jest w 46 badanych firmach na bie¿¹co, czyli w momencie
pojawiania siê skonkretyzowanej potrzeby kadrowej.
Zarówno rekrutacj¹, jak i selekcj¹ w 32 firmach zajmuje siê w³aciciel, w szeciu  kierownik liniowy, natomiast z us³ug firmy zewnêtrznej nie korzysta ¿adna organizacja. Po
przeanalizowaniu procesu doboru w ka¿dej z firm mo¿na stwierdziæ, i¿ poszczególne jego
etapy przebiegaj¹ w sposób niezwykle uproszczony oraz oszczêdny co do czasu jego trwania i rodków finansowych z nim zwi¹zanych.
W systemie motywacyjnym zauwa¿yæ mo¿na równie¿ d¹¿enie do oszczêdnoci finansowych. Objawia siê ono dominacj¹ czynników motywowania niematerialnego, takich jak: dobra
atmosfera w miejscu pracy, jasno i konkretnie okrelone cele i zadania pracowników, urozmaicanie zadañ, zró¿nicowane obowi¹zki czy dopuszczanie pracowników do udzia³u
w podejmowaniu decyzji. Ponadto w systemie wynagrodzenia przewagê posiadaj¹ premie
uznaniowe (42 firmy) nad regulaminowymi (19 firm). Jak wiadomo, premia uznaniowa zale¿y
od dobrej woli w³aciciela/zarz¹dzaj¹cego, a regulaminowa musi byæ niejako automatycznie
wyp³acana w momencie wype³nienia siê zapisów regulaminu wynagrodzenia.
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System szkoleñ pracowniczych przedstawia siê dosyæ optymistycznie, gdy¿ w 39 firmach
pracownicy mog¹ liczyæ na jakiekolwiek szkolenia. A¿ 21 z nich organizuje je od 2 do 3 razy
w roku, oczywicie tylko wybranym cz³onkom za³ogi.
Ze szcz¹tkowym systemem ocen pracowniczych mo¿na zetkn¹æ siê w 37 badanych firmach, z których tylko 10 przeprowadza oceny zbli¿one swoim charakterem do okresowych.
Reasumuj¹c, nale¿y stwierdziæ, ¿e funkcje zarz¹dzania personelem, tj. planowanie, dobór,
szkolenie, system motywowania i oceniania, realizowane s¹ w sposób wybiórczy i fragmentaryczny w porównaniu do du¿ych firm. Mo¿na wskazaæ na trzy g³ówne powody takiego
ograniczonego stosowania omawianych funkcji. Pierwszym i najwa¿niejszym jest niewielka
liczba zatrudnianych osób. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e ma³e firmy to tak¿e firmy rodzinne, w których
zatrudnienie znajduj¹ osoby spokrewnione z pracodawc¹ lub wywodz¹ce siê z grona jego
znajomych. Bior¹c pod uwagê dwa powy¿sze czynniki, uzasadnienia nie znajduje tworzenie
rozbudowanych systemów rekrutacji i selekcji, motywacyjnych czy te¿ ocen pracowniczych.
Drugi powód jest pochodn¹ pierwszego (ma³a liczba pracowników) i polega na braku
wykwalifikowanego w dziedzinie zasobów ludzkich personelu. Jak ju¿ wspomniano, czêsto
wype³nianie obowi¹zków wynikaj¹cych z realizacji funkcji personalnej spoczywa na w³acicielu firmy, ksiêgowej lub asystentce (sekretarce) szefa. Osoby te dysponuj¹ zazwyczaj
powierzchown¹ wiedz¹ z omawianej dziedziny.
Trzecim, równie wa¿nym powodem jest ograniczenie rodków finansowych, jakimi dysponuj¹ mali przedsiêbiorcy na dzia³ania zwi¹zane np. z rekrutacj¹, selekcj¹ czy szkoleniem
pracowników. W wiêkszoci wydatki na powy¿sze cele sprowadzane s¹ przez nich do minimum.
Mimo wszelkich ograniczeñ i utrudnieñ, z jakimi musz¹ radziæ sobie w³aciciele (zarz¹dzaj¹cy) ma³ych firm, powinni podejmowaæ bardziej przemylane dzia³ania i k³aæ nacisk na te
obszary, które nie wymagaj¹ zbyt wielkich nak³adów finansowych, np. na dalsz¹ rozbudowê
niematerialnych czynników motywacyjnych.
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SUMMARY
Identification of human resources management areas in small companies
functioning on the territory of the former Province of Legnica
In the XXI century it is the people who determine a competitive advantage of
companies. Their knowledge, skills, experience, predisposition and creativity are the
most valuable assets that any firm may possess. Thus, in order to manage human
resources effectively and efficiently, it is necessary to fulfil tasks in the field of human
resources in a thoughtful and consistent way. These activities are: staff planning and
selection, motivation and training system and evaluation of employees. The analysis
of the above-mentioned personnel functions in small companies presented in this
article allows to answer the following three principal questions. The first question
refers to defining a human resources management model in the examined companies;
the second one: whether in small companies human resources management comes
down only to so-called administering of human resources or it has a broader meaning
(fulfilling the above-mentioned functions); the third one: what the scope and the stage
of fulfilling particular elements of human resources management are.
The answers to such questions show the maturity degree of the executives,
showing their approach to fulfilling the personnel functions.
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Zastosowanie metody KAM do oceny tworzenia
gospodarki opartej na wiedzy w Polsce

ABSTRAKT
Nieustanne zmiany dokonuj¹ce siê we wspó³czesnym wiecie okrela siê na wiele
sposobów: nowa ekonomia, trzecia fala, gospodarka sieciowa, gospodarka oparta
na wiedzy (GOW). Uczestniczymy w procesie przechodzenia od gospodarki przemys³owej do gospodarki opartej na wiedzy. Ronie znaczenie niematerialnych zasobów, z których najwa¿niejszym staje siê wiedza jako ród³o przewagi konkurencyjnej
i g³ówny czynnik rozwoju.
Proces przemian cywilizacyjnych niesie za sob¹ koniecznoæ odzwierciedlenia ich
w polityce gospodarczej poszczególnych pañstw. Takim dzia³aniem by³o przyjêcie
w 2000 roku przez Radê Europejsk¹ strategii lizboñskiej, której celem jest przekszta³cenie siê do roku 2010 przez UE w najbardziej dynamiczn¹ i konkurencyjn¹
gospodarkê opart¹ na wiedzy na wiecie. Warto siê zatem zastanowiæ jak przebiega
realizacja trudnego zadania, jakim jest tworzenie gospodarki opartej na wiedzy w Polsce. W opracowaniu podjêto próbê oceny stopnia zaawansowania procesu tworzenia
siê GOW w Polsce. W tym celu wykorzystana zosta³a metodologia Banku wiatowego  Knowledge Assessment Methodology 2006 (KAM).

Wstêp
Nowa ekonomia, trzecia fala, gospodarka sieciowa, gospodarka oparta na wiedzy
(GOW) to terminy czêsto dzi u¿ywane przez ekonomistów, polityków. Mnogoæ okreleñ
sugeruje, ¿e w dalszym ci¹gu nie ma jednoznacznej definicji opisuj¹cej nieustanne zmiany
zachodz¹ce we wspó³czesnym wiecie. Jednoczenie same nazwy podkrelaj¹ tworzenie siê
nowego rodzaju gospodarki, w której nastêpuj¹ liczne zmiany, nie tylko ekonomiczne, ale te¿
spo³eczne, kulturowe czy psychologiczne. Kevin Kelly twierdzi, i¿ narodziny nowej gospodarki powoduj¹ zaburzenie ca³ego dotychczasowego porz¹dku, w wyniku czego musz¹ powstaæ nowe regu³y gospodarki. Propozycjê dziesiêciu zasad kszta³tuj¹cych nowe rodowisko
gospodarcze przedstawia w ksi¹¿ce Nowe regu³y nowej gospodarki. Dziesiêæ prze³omowych strategii dla wiata po³¹czonego sieci¹. Narodziny nowej gospodarki porównuje do
wstrz¹su tektonicznego, przypisuj¹c jej trzy cechy charakterystyczne. Jest globalna. Faworyzuje byty niematerialne  idee, informacje i powi¹zania. I jest silnie wewnêtrznie po³¹czona [5].
O nowym podejciu w nowej gospodarce, podkrelaj¹c jednoczenie znaczenie wiedzy,
mówi Alvin Toffler: Kto uwa¿a, ¿e nic siê nie zmieni³o i ¿e zasady gospodarki rynkowej
pozosta³y takie jak dawniej, pomija miêdzy innymi fakt, ¿e wiedza sta³a siê pierwszorzêdnym
czynnikiem produkcji. Zasoby wiedzy  inaczej ni¿ kapita³u i pracy  s¹ w zasadzie niewy-
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czerpywalne [10]. Twórca koncepcji trzeciej fali podkrela zanikanie wielu cech charakterystycznych dla epoki przemys³owej i pojawienie siê na pierwszym planie wiedzy, jako najwa¿niejszego zasobu przedsiêbiorstw [11].
Nowa gospodarka stwarza du¿e szanse ale i ogromne wyzwania. Proces przemian cywilizacyjnych niesie za sob¹ koniecznoæ wzmo¿enia wysi³ków poszczególnych pañstw w dzia³aniach maj¹cych na celu dotrzymania kroku zmianom wspó³czesnego wiata.
Opracowanie stanowi próbê oceny poziomu rozwoju GOW w Polsce poprzez porównanie
stanu polskiej ekonomiki pod wzglêdem kszta³towania gospodarki opartej na wiedzy w kluczowych dla rozwoju nowej gospodarki obszarach na tle innych pañstw. Zastosowane metody porównawcze oparte s¹ o metodologiê Banku wiatowego  Knowlegde Assessment
Methodology 2006 (KAM).
Do analizy wybrane zosta³y kraje, które s¹ liderami w tej dziedzinie, oraz niektóre pañstwa
bêd¹ce obiektem badañ nad globalizacj¹ przeprowadzonych przez McKinsey Global Institute
na przestrzeni dwunastu lat [9].
1. Znaczenie GOW
Ka¿da dotychczasowa nowa gospodarka mia³a swoich przegranych i zwyciêzców. Dotyczy to zarówno przedsiêbiorstw, sektorów, jak i ca³ych spo³eczeñstw. To jak nowa gospodarka zostanie wykorzystana, przes¹dzi o powiêkszaniu siê lub zanikaniu luki pomiêdzy pañstwami.
Pojawi³a siê nowa luka  cyfrowa, która przegrodzi tych, którzy nie maj¹ Internetu i tych,
którzy go maj¹ [7].
Autor koncepcji spo³eczeñstwa opartego na wiedzy, autorytet w dziedzinie organizacji
i zarz¹dzania, zwraca uwagê na fakt, i¿ od zdolnoci przyswajania i wykorzystywania wiedzy
bêdzie zale¿eæ nie tylko sukces jednostek, ale ca³ych krajów. Spo³eczeñstwo wiedzy w nieunikniony sposób staje siê bardziej konkurencyjne ni¿ jakiekolwiek spo³eczeñstwo znane
z przesz³oci. Dzieje siê tak z prostego powodu: poniewa¿ wiedza jest powszechnie dostêpna, nie ma usprawiedliwienia dla niekompetencji i nieskutecznoci. Nie bêdzie krajów biednych. Bêd¹ tylko zacofane i niedouczone. To samo bêdzie dotyczy³o poszczególnych firm
i wszelkiego rodzaju organizacji [2].
Sposób wykorzystania posiadanej wiedzy to jeden z czynników wiatowej konkurencji
i element ró¿nicuj¹cy gospodarki. Proces tworzenia gospodarki opartej na wiedzy jest bardzo
istotny. Gospodarka oparta na wiedzy jest najwa¿niejszym wyzwaniem Polski XXI wieku [8].
Z uwagi na to, ¿e dotychczasowe ród³a wzrostu gospodarczego, takie jak niskie koszty
pracy, korzystne po³o¿enie geograficzne czy akcesja do Unii Europejskiej, bêd¹ siê wyczerpywaæ, nale¿y szukaæ nowych róde³ przewagi konkurencyjnej. Konieczne jest zatem w³¹czenie siê Polski w budowanie gospodarki opartej na wiedzy (GOW) [6]. Jedyn¹ skuteczn¹
strategi¹ zmniejszenia dystansu rozwojowego Polski wobec Unii Europejskiej jest oparcie
rozwoju ekonomicznego na priorytetach gospodarki opartej na wiedzy. W przeciwnym razie
nale¿y oczekiwaæ, ¿e nast¹pi powiêkszenie luki technologicznej miêdzy zachodnioeuropejsk¹
i polsk¹ gospodark¹. Skierowanie gospodarki na tory rozwoju opartego na nowoczesnych
technologiach wymaga jednak dojrza³ej i d³ugofalowej strategii dzia³añ ze strony w³adz publicznych, przede wszystkim przemylanej polityki gospodarczej rz¹du [3].
W. Cellary mówi o dokonywaniu siê w Polsce równoleg³ych transformacji. Celem pierwszej jest przejcie do gospodarki rynkowej, druga natomiast polega na tworzeniu spo³eczeñstwa informacyjnego. Podjêcie przez Polskê wyzwañ zwi¹zanych z tymi przemianami jest
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szans¹ na przeskoczenie pewnych etapów rozwoju gospodarczego i dokonanie ich mniejszym kosztem [1]. Dlatego te¿ realizacja strategii lizboñskiej z pewnoci¹ le¿y w interesie
Polski. A cele, jakie Unia Europejska postawi³a sobie na szczycie w Lizbonie, s¹ bardzo
ambitne  stworzenie do 2010 roku najbardziej dynamicznej i konkurencyjnej gospodarki
opartej na wiedzy. Polska znajduje siê we wstêpnej fazie procesu kszta³towania GOW, która
wspierana jest przez pañstwo. Przyk³adem takich dzia³añ jest powstanie Narodowego Planu
Rozwoju na lata 20042006 i 20072013. Pañstwo nie powinno byæ jedynie obserwatorem
budowania GOW, ale musi kreowaæ paradygmat gospodarki wiedzy. Rz¹d powinien staæ siê
agentem zmiany [12]. To oznacza, ¿e nale¿y po pierwsze prowokowaæ rodowiska regionalne,
lokalne, uniwersytety, przedsiêbiorstwa do dzia³añ na rzecz budowania GOW, a po drugie 
pe³niæ rolê integratora dzia³añ. Ponadto konieczne jest zrozumienie priorytetowego znaczenia
charakteru tych dzia³añ, by nie powiêkszaæ dystansu w stosunku do gospodarek, które wkroczy³y na drogê tworzenia podstaw nowej gospodarki.
2. Kluczowe obszary i wskaniki GOW
W celu oceny stanu rozwoju polskiej gospodarki opartej na wiedzy zosta³a wykorzystana
metodologia Banku wiatowego  Knowledge Assessment Methodology 2006 (KAM) [4].
To interaktywne narzêdzie zosta³o skonstruowane w ramach programu Wiedza dla rozwoju
(Knowledge for Development K4D) z inicjatywy World Bank Institute. Metoda KAM s³u¿y
do pomocy przy identyfikowaniu szans i mocnych stron pañstw na drodze budowania GOW.
Pozwala konstruowaæ warianty oceny postêpów w tej dziedzinie w poszczególnych krajach
oraz dokonywaæ porównañ miêdzynarodowych.
KAM zawiera 80 wskaników wyodrêbnionych w ramach czterech filarów GOW: infrastruktura instytucjonalna, system edukacyjny, system innowacyjny i infrastruktura informacyjna (ICT). Ka¿dy wskanik jest zestandaryzowany w skali od zera do dziesiêciu w odniesieniu
do pañstw z grupy porównawczej (poddanej analizie). Obecnie KAM umo¿liwia objêcie badaniem 128 pañstw i 9 grup regionalnych. Sporód 80 wskaników wybrano 14 zmiennych
i opracowano tzw. standardowy formularz oceny. W formularzu znajduj¹ siê rekomendowane
przez Bank wiatowy 2 wskaniki dotycz¹ce ogólnej sytuacji ekonomicznej oraz 12 wskaników wiedzy, po 3 zmienne reprezentuj¹ce ka¿dy z czterech filarów GOW.
Ogólny poziom rozwoju GOW kraju czy regionu przedstawia siê za pomoc¹ indeksu
gospodarki wiedzy (Knowledge Economy Index  KEI), który jest redni¹ ze wszystkich
obszarów reprezentowanych przez zmienne u¿yte w danym porównaniu.
Zestawienie wskaników stosowanych w ramach metodologii KAM przedstawia tabela 1.
3. GOW w Polsce  porównanie wskaników standardowych
w wybranych krajach
W tabeli 2 dokonano zestawienia unormowanych wartoci wskanika obrazuj¹cego ogólny poziom rozwoju GOW wybranych pañstw. Do obliczenia indeksu gospodarki wiedzy
(KEI) wykorzystane zosta³y zmienne z roku 1995 i najnowsze dane (z lat 20032004), którymi
mo¿na dysponowaæ obecnie, pos³uguj¹c siê metod¹ KAM 2006. Zestawienie pozwala na
porównanie poziomu rozwoju gospodarki opartej na wiedzy wed³ug wskanika gospodarki
wiedzy (KEI) na przestrzeni omiu lat. W przedstawionym rankingu oprócz Polski znalaz³a siê
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Tabela 1
Wskaniki KAM w ramach obszarów GOW
Ogólna sytuacja ekonomiczna:
 rednioroczny wzrost PKB
 wskanik rozwoju spo³ecznego HDI
 PKB na 1 mieszkañca
 indeks ubóstwa
 wieloczynnikowy wskanik ryzyka






Infrastruktura instytucjonalna:

Innowacje:





















 bezporednie inwestycje zagraniczne jako
% PKB
 p³atnoci tantiem i licencji
(w mln dolarów)
 p³atnoci tantiem i licencji
(w mln dolarów) na 1 mln ludnoci
 wp³ywy z licencji i tantiem
(w mln dolarów)
 wp³ywy z licencji i tantiem
(w mln dolarów) na 1 mln ludnoci
 zapisy do szkó³ wy¿szych na kierunki
nauka i in¿ynieria (odsetek studentów)
 liczba badaczy w pracach badawczych
i rozwojowych
 liczba badaczy w pracach badawczych
i rozwojowych na mln osób
 ca³kowite wydatki na badania i rozwój
w % PKB
 udzia³ w handlu zagranicznym produktów
wytwarzanych w danym kraju jako % PKB
 wspó³praca badawcza pomiêdzy firmami
i uniwersytetami
 dostêpnoæ venture capital
 liczba udzielonych patentów przez USPTO
 liczba udzielonych patentów przez USPTO
na mln mieszkañców
 liczba publikacji naukowych i technicznych
 liczba publikacji naukowych i technicznych
na mln osób
 eksport wysokiej technologii
jako % eksportu produkcji
 wydatki na badania i rozwój sektora
prywatnego
 poziom absorpcji wysokiej technologii
 obecnoæ value chain

wskanik akumulacji kapita³u brutto
udzia³ handlu w PKB
bariery taryfowe i pozataryfowe
prawa w³asnoci intelektualnej
solidnoæ banków
eksport dóbr i us³ug w % PKB
rozpiêtoæ stóp procentowych
intensywnoæ lokalnej konkurencji
krajowe kredyty dla prywatnego sektora
koszt za³o¿enia firmy
iloæ dni potrzebnych do za³o¿enia firmy
koszty egzekwowania kontraktu
jakoæ regulacji
zasady prawa
skutecznoæ rz¹du
prawo g³osu i odpowiedzialnoæ
stabilnoæ polityczna
kontrola nad korupcj¹
wolnoæ prasy

stopa bezrobocia
zatrudnienie w przemyle
zatrudnienie w us³ugach
PKB

Edukacja:

Infrastruktura informacyjna (ICT):

 wskanik umiejêtnoci czytania i pisania
 rednia lat edukacji
 zapisy do szkó³ rednich

 telefony na 1000 osób
 telefony stacjonarne na 1000 osób
 telefony komórkowe na 1000 osób

Zastosowanie metody KAM do oceny tworzenia gospodarki opartej na wiedzy w Polsce

















zapisy do szkó³ wy¿szych
rednia d³ugoæ ¿ycia
dostêp do Internetu w szko³ach
wydatki publiczne na edukacjê
fachowcy i pracownicy techniczni
jako % si³y zasobu pracy
osi¹gniêcia w matematyce omioklasistów
osi¹gniêcia w przedmiotach cis³ych
omioklasistów
jakoæ nauczania przedmiotów cis³ych
i matematyki
zakres szkoleñ pracowników
jakoæ nauczania zarz¹dzania
drena¿ mózgów (liczba utalentowanych
osób opuszczaj¹cych kraj)
wskanik rozwoju spo³ecznego osobno dla
kobiet i mê¿czyzn
kobiety w zasobie pracy
stanowiska w parlamencie zajmowane przez
kobiety jako % ogólnej liczby
zapisy do szkó³ rednich (kobiety)
zapisy do szkó³ wy¿szych (kobiety)
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komputery na 1000 osób
liczba telewizorów na 1000 osób
liczba odbiorników radiowych na 1000 osób
codzienne gazety na 1000 osób
hosty internetowe na 10 000 osób
liczba u¿ytkowników Internetu na 10 000
osób
rozmowy miêdzynarodowe (koszt po³¹czenia w dolarach na 3 min)
serwisy rz¹dowe on-line
rozpowszechnienie u¿ywania Internetu
w biznesie
wydatki na ICT jako % PKB

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Knowledge Assessment Methodology 2006 (KAM),
http://www.worldbank.org/kam

Szwecja, bêd¹ca liderem w dziedzinie tworzenia GOW, oraz pañstwa, w których McKinsey
Global Institute przeprowadzi³ badania bêd¹ce systematycznym przegl¹dem efektywnoci
poszczególnych gospodarek [9].
Dane zebrane w latach dziewiêædziesi¹tych pod kierownictwem dyrektora i za³o¿yciela
McKinsey Global Institute Williama W. Lewisa dowodz¹, ¿e kluczem do dobrobytu jest
wysoka wydajnoæ pracy. Oparte na g³êbokich badaniach porównawczych wielu sektorów
i ga³êzi w 13 krajach wiata (równie¿ w Polsce) wyniki wskazuj¹, ¿e Stany Zjednoczone góruj¹ pod wzglêdem wydajnoci pracy niemal we wszystkich sektorach. Amerykañska przewaga dotyczy równie¿ poziomu zatrudnienia. Analizy gospodarki USA potwierdzi³y znaczenie
konkurencji w stymulowaniu innowacji i poprawy wydajnoci. Gospodarki, gdzie protekcjonizm i wypaczanie konkurencji pozwalaj¹ trwaæ niewydajnym jednostkom gospodarczym,
utrwalaj¹ lukê rozwojow¹. Natomiast Japonia stanowi skrajny przyk³ad, poniewa¿ badania
wykaza³y, ¿e posiada gospodarkê dualn¹. Istnieje Japonia eksportowa, z ga³êziami o bardzo
wysokiej wydajnoci i wiele dziedzin, w których wydajnoæ jest niska. Problemem, z jakim
boryka siê Brazylia, jest du¿y sektor nieformalny. Rozrostowi szarej strefy sprzyja biurokracja
i skorumpowana administracja publiczna, co powoduje, ¿e gospodarka nie mo¿e byæ efektywna z uwagi na trudnoci stosowania nowoczesnych technologii i korzystania z aparatu
sprawiedliwoci dla ochrony praw w³asnoci. Reprezentantem ubogich pañstw wiata s¹
Indie. Tutaj wystêpuje najwiêksza liczba, sporód wszystkich badanych krajów, restrykcji
i barier dla rozwoju przemys³u. I choæ przemys³ oprogramowania komputerowego rozwija siê
w Indiach dynamicznie, to jednak jest to ga³¹ o niewielkim wk³adzie w ogólne wyniki gospo-
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darcze. Zdaniem naukowców z McKinsey Global Institute, Korea wybra³a drogê utorowan¹
przez Japoniê.
Wyniki badañ opisane w ksi¹¿ce Potêga wydajnoci pozwalaj¹ na stwierdzenie, ¿e USA
góruje w wiecie pod wzglêdem wydajnoci pracy niemal we wszystkich sektorach. Z uwagi
na du¿e ró¿nice w poziomach wydajnoci spo³eczeñstw wspó³czesnego wiata w opracowaniu McKinsey Global Institute znaleæ mo¿na wskazówki dotycz¹ce zadañ koniecznych do
wykonania przez kraje rozwijaj¹ce siê, aby do³¹czyæ do grona krajów bogatych.
Tabela 2
Indeks gospodarki wiedzy (KEI) w wybranych krajach
Szwecja

USA

Japonia

Europa
Zach.

Korea

Polska

KEI

9,25

8,57

8,35

8,29

7,48

6,94

5,97

5,16

KEI
1995

9,16

9,09

8,61

8,47

7,51

6,38

5,91

4,62

Rosja Brazylia

Indie
2,58
2,79

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Knowledge , op. cit.

Dane w tabeli pokazuj¹, ¿e nie ka¿da gospodarka poddana analizie poprawi³a swoje wyniki w zakresie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. W niektórych przypadkach wartoæ
ogólnego wskanika gospodarki wiedzy (KEI) jest mniejsza obecnie ni¿ w 1995 roku. Sytuacja Polski poprawi³a siê na tej p³aszczynie  wartoæ wskanika wzros³a. Stany Zjednoczone, lider pod wzglêdem wydajnoci gospodarki, zajmuje miejsce w czo³ówce pañstw
o solidnych podstawach nowej gospodarki. Znajduje to swoje potwierdzenie w danych przedstawionych na wykresie 1.

Wykres 1. Wskanik wiedzy (KEI) w wybranych krajach
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Knowledge , op. cit.

Wykres ukazuje porównanie pod wzglêdem ogólnego wskanika wiedzy. Oprócz grupy
krajów przedstawionych dotychczas dodano pañstwa znajduj¹ce siê na pocz¹tku rankingu
pod wzglêdem rozwoju GOW. Liderem jest Szwecja, a pierwsz¹ dziesi¹tkê klasyfikacji zamyka
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USA. Japonia zajmuje 14 miejsce, Korea 28. Na 37 pozycji znajduje siê Polska, na 41 miejscu
Rosja, 53 jest Brazylia, a klasyfikacjê zamykaj¹ Indie, które wród 128 pañstw objêtych analiz¹ przez Instytut Banku wiatowego zajmuj¹ 98 pozycjê.
Tabela 3 przedstawia porównanie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w poszczególnych obszarach GOW w Polsce na tle wybranych pañstw. Do grupy krajów z pierwszego
zestawienia w postaci tabeli 2 do³¹czone zosta³y dane dotycz¹ce gospodarki wiatowej.
Analizê stanu gospodarki wiedzy poszczególnych filarów nowej gospodarki przeprowadzono przy wykorzystaniu 14 wskaników rekomendowanych przez Bank wiatowy jako standardowe. Dobór wskaników zatem pozostawiono w gestii twórców metodologii KAM, którzy
arbitralnie wyselekcjonowali wskaniki umieszczone w formularzu standardowym.

rednioroczny wzrost PKB

wiat

Europa
Zach.

Indie

Brazylia

Rosja

Korea

Japonia

USA

Polska

Kraj
Wskanik

Szwecja

Tabela 3
Stan rozwoju GOW w Polsce na tle wybranych krajów

Ogólna sytuacja ekonomiczna
3,07 2,05 2,68 1,34 7,80 9,13 2,52 8,03 2,48 4,98

Wskanik rozwoju spo³ecznego HDI 7,30 9,52 9,21 9,05 7,78 6,03 5,87 2,30 8,69 3,85
Infrastruktura instytucjonalna
Bariery taryfowe i pozataryfowe

7,04 7,04 7,04 7,04 2,56 2,56 2,56 0,00 5,66 3,23

Jakoæ regulacji

6,64 8,75 8,12 7,73 6,80 5,70 5,70 2,34 8,71 5,43

Zasady prawa

6,41 9,38 8,67 8,44 6,80 4,77 4,77 5,08 8,71 5,64
Edukacja

Wskanik umiejêtnoci czytania
i pisania

8,19 8,19 8,19 8,19 6,69 4,09 4,09 1,42 7,13 3,43

Zapisy do szkó³ rednich

8,28 9,69 6,72 8,44 6,33 8,83 8,83 2,42 9,26 4,02

Zapisy do szkó³ wy¿szych

8,48 9,68 9,76 7,60 9,84 3,84 3,84 2,64 8,04 5,32
Innowacje
5,35 9,65 9,30 9,53 7,91 8,37 3,26 1,98 8,66 5,99

Liczba badaczy w pracach
badawczych i rozwojowych
Liczba udzielonych patentów przez
USPTO na mln mieszkañców

7,32 9,92 9,06 8,50 7,64 7,17 5,51 4,02 8,87 7,44

Liczba publikacji naukowych
i technicznych

5,78 9,45 9,92 9,77 8,98 6,88 6,48 5,16 8,78 8,01

Telefony na 1000 osób

Infrastruktura informacyjna
6,48 9,84 7,50 7,42 8,05 6,33 5,86 1,72 9,18 5,82

Komputery na 1000 osób

6,83 9,67 9,58 8,58 8,67 6,08 5,50 1,67 8,12 6,88

Liczba u¿ytkowników Internetu
na 10 000 osób

6,48 9,77 9,14 8,91 9,53 5,23 5,55 2,50 8,40 6,29

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Knowledge , op. cit.
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Jak widaæ w tabeli, niektóre wskaniki dotycz¹ce polskiej gospodarki maj¹ identyczn¹ lub
zbli¿on¹ wartoæ jak u liderów GOW. Jednak s¹ to nieliczne przypadki. Jeli chodzi o obszar
edukacji, Polska jest na poziomie redniej z Europy Zachodniej, posiada wy¿sze wskaniki
ni¿ Japonia. Z pewnoci¹ wyniki te s¹ spowodowane doborem w³anie takich wskaników
zapisów do szkó³ rednich i wy¿szych, które w Polsce wypadaj¹ korzystnie w ostatnich
latach. S³abe osi¹gniêcia natomiast ma polska gospodarka w obszarze infrastruktury informacyjnej (ITC), gdzie wskaniki s¹ mniejsze o dwa, trzy punkty od wyników Japonii czy Europy
Zachodniej i jednoczenie na zbli¿onym poziomie do redniej wiatowej. O ponad trzy punkty liczba badaczy w pracach badawczych i rozwojowych jest mniejsza w Polsce ni¿ w Rosji.
Z drugiej strony wszystkie wskaniki z obszaru struktury instytucjonalnej s¹ bardziej korzystne w Polsce ni¿ w Rosji. Oczywicie najs³absze wyniki w zestawieniu nale¿¹ do Indii,
z jednym wyj¹tkiem, poniewa¿ wskanik redniorocznego wzrostu PKB, to druga wartoæ
w tej klasyfikacji.

Wykres 2. Obszary GOW w wybranych krajach
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Knowledge , op. cit.

Porównanie rozwoju poszczególnych obszarów gospodarki opartej na wiedzy w wybranych krajach przedstawia wykres 2. W s¹siaduj¹cej z Polsk¹ w danej klasyfikacji Korei dwa
obszary GOW charakteryzuj¹ siê wy¿szymi wskanikami, natomiast system edukacji i struktura instytucjonalna jest lepiej rozwiniêta w Polsce. Sporód omiu obszarów geograficznych tylko w Szwecji wy¿szy poziom rozwoju osi¹gniêto w sferze systemu edukacyjnego ni¿
w Polsce. Niekorzystnie wypada system innowacyjnoci w Polsce, poniewa¿ wskanik ten
jest o ponad 36% ni¿szy ni¿ w Szwecji i tylko Indie i Brazylia osi¹gaj¹ s³absze wyniki w tym
obszarze. W najs³abiej rozwiniêtym pod wzglêdem gospodarki opartej na wiedzy kraju, Indiach, zauwa¿a siê jednoczenie, ¿e filar sytemu innowacyjnoci stanowi najwiêkszy udzia³
procentowy sporód badanych krajów w ca³oci, bo 36,04%, podczas gdy w Polsce wynosi
on 22,15%, a w znajduj¹cej siê na pierwszym miejscu pod wzglêdem KEI Szwecji  26,14%.
Kolejne dwa wykresy u³atwiaj¹ ocenê rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w Polsce
w porównaniu ze Szwecj¹, która posiada najlepiej ukszta³towan¹ now¹ gospodarkê wed³ug
metodologii KAM. Wykresy radarowe maj¹ zaletê ³atwoci obserwacji zmian jakie dokona³y
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siê w poszczególnych filarach GOW, ukazuj¹c dane aktualne i z roku 1995. Nale¿y w tym celu
porównaæ pole zakrelone na wykresie. Im wiêksz¹ powierzchniê zajmuje, tym wiêksze wartoci wskazuje, co wiadczy o lepszym poziomie gospodarki wiedzy.
Zilustrowane na wykresie 3 wyniki oceny polskiej gospodarki pozwalaj¹ na stwierdzenie,
¿e dostrzegany jest pewien postêp w rozwoju pod wzglêdem za³o¿eñ GOW, w szczególnoci
w sferze dotycz¹cej ekonomicznego otoczenia biznesu, które kreuje lub nie zachêty i warunki
dzia³ania sprzyjaj¹ce tworzeniu GOW. Linia przerywana zakrela wiêkszy obszar, co oznacza
poprawê wskaników: bariery taryfowe, zasady prawa, jakoæ regulacji w porównaniu z 1995
rokiem.
Podobnych wniosków nie mo¿na formu³owaæ, analizuj¹c wykres 4, przedstawiaj¹cy rozwój GOW w Szwecji. Na rysunku nie widaæ znacz¹cych zmian w ramach analizowanego
przedzia³u czasowego, oba pola maj¹ podobn¹ powierzchniê. Widoczne jest natomiast, ¿e
linie wyznaczane na podstawie danych dotycz¹cych zagregowanych wskaników poszczególnych filarów nowej gospodarki obejmuj¹ niemal ca³y obszar wykresu. wiadczy to o istnieniu w Szwecji odpowiednich warunków do rozwoju nowej, opartej na wiedzy gospodarki.

Wykres 3. Rozwój GOW w Polsce pod wzglêdem poszczególnych filarów gospodarki wiedzy
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Knowledge , op. cit.

Wykres 4. Rozwój GOW w Szwecji pod wzglêdem poszczególnych filarów gospodarki wiedzy
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie Knowledge , op. cit.
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4. Zakoñczenie
Proces przechodzenia od gospodarki przemys³owej do gospodarki opartej na wiedzy nie
zosta³ zakoñczony, wci¹¿ trwaj¹ nieustanne zmiany. Nowa gospodarka stwarza du¿e szanse,
stawiaj¹c jednoczenie ogromne wymagania. Bardzo wa¿ne jest, aby ju¿ na pocz¹tku drogi
budowania zrêbów gospodarki opartej na wiedzy podejmowaæ wyzwania zwi¹zane z globalizacj¹. Podjêcie przez Polskê tych wyzwañ to szansa na zmniejszenie dystansu rozwojowego
Polski wobec Unii Europejskiej.
Diagnoza stopnia zaawansowania w tworzeniu warunków do rozwoju gospodarki opartej
na wiedzy nie jest zadaniem prostym. Niezmiernie pomocna w realizowaniu tego celu okaza³a
siê metodologia Banku wiatowego  Knowledge Assessment Methodology 2006 (KAM),
stworzona w ramach programu Wiedza dla rozwoju (Knowledge for Development K4D)
z inicjatywy World Bank Institute. Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e KAM nie jest wolna od
niedoskona³oci. I choæ metodologia poddawana by³a usprawnieniom, niektóre obszary nadal wymagaj¹ dalszych badañ, jak na przyk³ad arbitralnoæ doboru wskaników do formularza standardowego.
Na podstawie przedstawionej w opracowaniu analizy porównawczej GOW w Polsce na
tle innych pañstw nale¿y niew¹tpliwie stwierdziæ, ¿e dzieli nas istotny dystans do krajów,
które potraktowa³y wiedzê jako zasób strategiczny spo³eczeñstwa. Optymizmem napawa fakt,
i¿ wyniki polskiej gospodarki ulegaj¹ poprawie i 37. pozycja w rankingu pañstw pod wzglêdem rozwoju gospodarki opartej na wiedzy nie jest najgorsza. Z pewnoci¹ pokonywanie
dystansu dziel¹cego Polskê od liderów GOW nie bêdzie drog¹ ³atw¹ i musi byæ podjêtych
wiele dzia³añ na rzecz stworzenia odpowiedniego klimatu dla rozwoju w Polsce nowej, opartej
na wiedzy gospodarki.
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SUMMARY
Knowledge Assessment Methodology (KAM) application
to estimation creating knowledge based economy in Poland
Continuous changes in contemporary world are defined for many ways: New
Economy, Third Wave, Network Economy, Knowledge Based Economy. We participate in process of transition from industrial economy into knowledge based economy.
The meaning of nonmaterial resources is rising. Knowledge is getting the most important resource, as the source of competitive advantage.
The civilizational changes force taking them into consideration also in economic
policy of individual country. That kind of activity is the Lisbon Strategy. It was
agreed in 2000, when the European Council set a target for the EU to become the most
dynamic, competitive knowledge based economy in the world by 2010. The very
interesting issue is how that difficult task is realized in Poland. The paper is an
attempt of evaluating advancement the process of building knowlegde based economy
in Poland. For that purpose was used methodology of the World Bank  Knowledge
Assessment Methodology 2006 (KAM).
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Inwentyczne uwarunkowania tworzenia innowacji

ABSTRAKT
Celem artyku³u jest zwrócenie uwagi na to, co le¿y u podstaw innowacji mog¹cych byæ ród³em trwa³ej przewagi konkurencyjnej. W procesach zwi¹zanych z tworzeniem innowacji kluczow¹ rolê odgrywa kreatywnoæ. Odpowiadaj¹c na pytanie: co
nale¿y zrobiæ dla zbudowania organizacji kreatogennej, autor próbuje przypisaæ
inicjacyjny charakter metodom heurystycznym. Szereg zmiennych, jak kultura organizacyjna czy motywacja, ma wp³yw na skutecznoæ stosowania tych metod, pozostaj¹c jednoczenie pod ich wp³ywem. Z pewnoci¹ wiele pozytywnych dla kreatywnoci
efektów nale¿y przypisaæ pracy zespo³owej. Ale to zastosowanie metod heurystycznych najszybciej pokazuje wartoæ takiej pracy, integruj¹c grupê.

Wstêp
Mnogoæ opracowañ dotycz¹cych zaleceñ odnonie zasadniczych róde³ przewagi konkurencyjnej i zarazem wyj¹tkowa zgodnoæ autorów w tym zakresie sprawia, ¿e nale¿y przyj¹æ niejako za paradygmat, ¿e powinny nim byæ szeroko rozumiane innowacje. Sugeruje siê,
¿e w nowej gospodarce to one bêd¹ determinowa³y dynamikê postêpu. Stwierdzenie wprowadzaj innowacje albo zgiñ [1] jest a¿ nadto wymowne, ¿eby je lekcewa¿yæ.
Wydaje siê, ¿e aktorzy rynkowi próbuj¹ ograniczaæ swoj¹ niepewnoæ, buduj¹c przewagê
opart¹ na innowacjach. Taka przewaga nie tylko pozwala na wypracowanie lepszej pozycji
w krótkim czasie, ale staje siê podstaw¹ stabilnego i d³ugofalowego rozwoju. Ponadto jest
jakby polis¹ ubezpieczeniow¹ w sytuacji zagro¿enia. Pozwala w szybki sposób wypracowywaæ nowe atuty. Przedsiêbiorstwa przyzwyczajaj¹ siê do ci¹g³ych zmian, traktuj¹c je jako
pewn¹ sta³¹. Posiadaj¹c kompetencjê w zakresie tworzenia innowacji, wierz¹, ¿e bêd¹ zdolne
do szybkiej odpowiedzi na nowe wyzwania.
Powszechnie uwa¿a siê, ¿e takie ród³o przewagi jest du¿o lepsze, bo trwalsze i trudne do
skopiowania przez konkurentów. Sam M. E. Porter twierdzi, ¿e przewagi konkurencyjnej
nale¿y upatrywaæ przede wszystkim w zdolnoci do bycia innowacyjnym, do ci¹g³ego podnoszenia jej poziomu i uzyskiwania dziêki temu odpowiedniej efektywnoci [23]. Szab³owski
stwierdza wprost: Przestrzeñ otwarta, która nie jest przestrzeni¹ innowacyjn¹, staje siê przestrzeni¹ zale¿n¹ w sensie gospodarczym, politycznym i naukowym [29]. Innowacje s¹ antidotum dla tzw. negatywnych skutków postêpu technologicznego. Przyczyniaj¹ siê do wzrostu
wydajnoci pracy, który, przeciwnie do g³oszonego nieraz pogl¹du, wcale nie musi prowadziæ
do wzrostu bezrobocia [2].
Tymczasem wed³ug opracowywanej corocznie dla UE innovation scoreboard [13] polskie przedsiêbiorstwa maj¹ niski poziom innowacyjnoci. Alarmuj¹ce s¹ wyniki badañ, które
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potwierdzaj¹ tezê o niskim, a nawet stale obni¿aj¹cym siê poziomie innowacyjnoci przedsiêbiorstw * [22].
Powy¿sze sk³ania do poszukiwania narzêdzi, które pomog¹ zdynamizowaæ procesy zwi¹zane z tworzeniem innowacji. ¯eby by³o to mo¿liwe nale¿y wczeniej odpowiedzieæ na pytanie: co jest ich ród³em?
1. Pojêcie innowacji i warunki organizacyjne ich powstawania
W literaturze przedmiotu pojêcie innowacji traktuje siê czasem w¹sko, ograniczaj¹c je do
zmian w technice czy technologii. Autor artyku³u uto¿samia siê z P. Druckerem, który przekonuje, ¿e jest to raczej pojêcie ekonomiczne, spo³eczne, nie tylko techniczne [6]. Innowacja to
koñcowy wynik procesu twórczego, obejmuj¹cy identyfikowanie oraz implementacjê nowego pomys³u. Mo¿e odnosiæ siê do procesu lub do czego, co powstaje w jego wyniku [10].
Joseph Schumpeter, któremu przypisuje siê autorstwo tego terminu, stwierdza krótko, ¿e
innowacja jest twórcz¹ destrukcj¹ [7].
Z pewnym uproszczeniem mo¿na powiedzieæ, ¿e innowacja jest egzemplifikacj¹ wiedzy,
uczenia siê i zmiany, czyli kluczowych imperatywów rozwoju. Nie jest tak od dzi. Proces ten
trwa od wielu tysiêcy lat i zawsze u jego podstaw le¿a³a kreatywnoæ. Problem w tym, ¿e
koniec XX wieku znacznie zdynamizowa³ proces tworzenia innowacji, a pocz¹tek XXI wieku,
prawdopodobnie dziêki upowszechnianiu siê technologii informatycznych, uczyni go jeszcze
szybszym. Niektórzy ju¿ dzi zapowiadaj¹, ¿e wiek XXI bêdzie wiekiem twórczoci [14]. Wymienione przes³anki wskazuj¹ mened¿erom obszar, na którym powinni siê skoncentrowaæ,
chc¹c generowaæ innowacje na po¿¹dan¹ skalê.
Zgodnie z filozofi¹ kaizen innowacji nie nale¿y traktowaæ jako skokowych prze³omów
pojawiaj¹cych siê po d³ugich przerwach, lecz jako proces ci¹g³ych drobnych ulepszeñ. Zatem twórcza dzia³alnoæ powinna byæ codziennym procesem [25].
Nasuwa siê pytanie: co le¿y u podstaw innowacji, co je warunkuje? Jakich zabiegów
zarz¹dczych nale¿y u¿yæ, aby proces ten zdynamizowaæ?
Wszystkie innowacje rozpoczynaj¹ siê od kreatywnego pomys³u [5]. Gdyby nawet
uznaæ, ¿e twórczoæ mo¿e byæ jednym ze róde³ innowacji w organizacji, to w skali globalnej
ju¿ jedynym [28].
Istnieje doæ du¿y dysonans miêdzy koniecznoci¹ wprowadzania innowacji a wiadomoci¹ tego, co jest ich ród³em. Skutkiem tego jest raczej niewiadome ich zabijanie ni¿
wspieranie. Nie maj¹c takiej wiedzy, mened¿erowie nie potrafi¹ zarz¹dzaæ kreatywnoci¹
a proces ten w opinii Suttona zasadniczo odbiega od tradycyjnego zarz¹dzania opartego na
racjonalnych zasadach postêpowania. Dzieje siê tak dlatego, ¿e choæ innowacje s¹ wa¿ne
dla wiêkszoci firm, to praca nad nimi nie jest najwa¿niejszym obszarem dzia³ania. Firmy
koncentruj¹ siê raczej na eksploatowaniu znanych ju¿ produktów, us³ug i modeli biznesowych, a to diametralnie ró¿ni siê od dzia³añ wymaganych przy tworzeniu innowacji. Wiêkszoæ mened¿erów zdaje siê nie przyjmowaæ tego faktu do wiadomoci. Odrzucenie
sprawdzaj¹cych siê codziennie praktyk budzi zdziwienie i dyskomfort [27]. Dominacja sprawnociowej perspektywy powoduje, ¿e robimy we w³aciwy sposób niew³aciwe rzeczy. A przecie¿ niezale¿nie od przyjêtej strategii konkurowania w erze nowej gospodarki niezbêdne
* Badania dotyczy³y przedsiêbiorstw dzia³aj¹cych w regionie zachodniopomorskim.
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wydaje siê wykszta³cenie chocia¿by minimum kompetencji w zakresie tworzenia innowacji.
Wiedza dotycz¹ca istoty innowacji powinna prze³o¿yæ siê na konkretne dzia³ania wspomagaj¹ce twórczoæ. Sutton proponuje zestaw praktycznych wskazówek dotycz¹cych zarz¹dzania kreatywnoci¹ (tabela 1).
Tabela 1
Sugestie dotycz¹ce zarz¹dzania kreatywnoci¹
Obszar dzia³añ
Polityka zatrudnienia
 zatrudniaæ ludzi, którzy wolno przyswajaj¹ panuj¹ce
w firmie zwyczaje (w przeciwnym razie ka¿dy wkrótce
stanie siê imitacj¹ pozosta³ych),
 zatrudniaæ takich, z którymi
le siê czujesz, a nawet których nie lubisz,
 zatrudniaæ osoby z umiejêtnociami, których firma nie
potrzebuje,
 zatrudniaæ nowicjuszy i ekspertów z ca³kiem innej dziedziny,
 zatrudniaæ indywidualistów
i odmieñców,
 zatrudniaæ osoby z wysok¹
samoocen¹, bezkompromisowe, g³uche na aluzje na w³asny temat (s¹ predestynowane do odrzucania zachowañ
stadnych)

Promowanie kreatywnych
przeb³ysków geniuszu
 zachêcaæ ludzi, aby przeciwstawiali siê swoim szefom
i wspó³pracownikom oraz
ignorowali ich,
 prowokowaæ walkê dotycz¹c¹ nowych pomys³ów
i koncepcji,
 nie dopuszczaæ do konfliktów
personalnych, one s¹ zabójcze dla innowacji
 przenosiæ pracowników, którzy nadmiernie przyzwyczaili siê do swoich obowi¹zków,
 nagradzaæ pora¿ki i sukcesy,
karaæ brak aktywnoci,
 pozwoliæ, aby np. 15% powiêcali na w³asne projekty
a 10% na eksperymenty,
 zapewniæ cieplarniane warunki  ludzie czuj¹ siê szczególnie niepewni, gdy podejmuj¹c siê nowych zadañ,
maj¹ byæ wystawieni na ocenê krytyków lub prze³o¿onych,
 innowacyjne pomys³y maj¹
szansê powstaæ jedynie wtedy, gdy ich autorzy pracuj¹
z dala od g³ównego nurtu
dzia³alnoci firmy,
 zwalniaæ tych, którzy pope³niaj¹ za ma³o b³êdów

Ryzyko i przypadkowoæ
 wiêkszoæ mened¿erów, analityków i tzw. ekspertów
zwykle myli siê w ocenie nowych pomys³ów i przewidywaniu, które odnios¹ sukces,
 dla odniesienia sukcesu trzeba siê powiêciæ ca³ym sercem,
 przekonaæ siebie i innych, ¿e
projekt jest skazany na powodzenie pod warunkiem determinacji i uporu w d¹¿eniu
do celu,
 myleæ pozytywnie, samospe³niaj¹ca siê przepowiednia, stanowi pocz¹tkowo fa³szyw¹ ocenê sytuacji, ale
wywo³uje nowy sposób mylenia,
 jeli na podstawie kryteriów
obiektywnych trudno jest siê
zdecydowaæ na wybór projektu, nale¿y postawiæ na ten,
nad którym bêd¹ pracowali
najbardziej zaanga¿owani heretycy,
 losowo wskazywaæ kierunki
badawcze, to gwarantuje, ¿e
nowe idee nie bêd¹ ska¿one
wiedz¹ o minionych sukcesach i pora¿kach,
 nieufnoæ wobec opinii klientów korzystaj¹cych z ich
obecnych produktów lub
us³ug oraz pracowników dzia³u marketingu i sprzeda¿y,
którzy reprezentuj¹ ich
punkt widzenia

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie: R. I. S u t t o n, Niekonwencjonalne zasady zarz¹dzania
kreatywnoci¹, Harvard Business Review Polska, maj 2003, s. 8588.
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Pobudzaniu twórczoci sprzyja podejcie inwentyczne, polegaj¹ce na stosowaniu ró¿nych metod, technik, strategii i zasad opartych raczej na syntezie ni¿ analizie, na intuicji ni¿
logicznym myleniu, na podwiadomoci, a nie wiadomoci [16]. Mo¿na przyj¹æ, ¿e mo¿liwoci generowania innowacji s¹ uwarunkowane inwentycznie. Zasadne wydaje siê spe³nienie nastêpuj¹cych warunków [3].
 znaæ zasady i umieæ stosowaæ metody twórczego mylenia,
 mieæ motywacjê, aby pokonaæ lenistwo umys³owe,
 stworzyæ warunki umo¿liwiaj¹ce pobudzanie umys³owej aktywnoci i pomys³owoæ.

2. Twórczoæ a kreatywnoæ
Niejednoznacznoæ pojêcia twórczoæ wydaje siê wynikaæ i z wady jêzyka potocznego,
któr¹ jest wieloznacznoæ, i z faktu, i¿ ka¿da z dyscyplin naukowych rozpatruj¹c to zjawisko
z w³asnej perspektywy, definiuje je w nieco odmienny sposób. Czêsto u¿ywa siê pojêcia
twórczoæ i kreatywnoæ zamiennie. Tak¿e wród psychologów reprezentuj¹cych ró¿ne obszary tej dyscypliny nie ma zgodnoci terminologicznej. Twórczoæ mo¿e byæ na przyk³ad
odnoszona do: dorobku, aktywnoci, cechy (indywidualnej lub ukrytej) czy osobowoci [21].
Na gruncie organizacji i zarz¹dzania twórczoæ mo¿e byæ interesuj¹ca zarówno jako cecha
wytworu, jak i cecha osoby. Ciekaw¹ propozycjê przedstawi³ Mooney, tworz¹c podejcie
PPPE. Uwa¿a on bowiem, ¿e twórczy mo¿e byæ produkt (product) - czyli materialny lub
niematerialny wytwór aktywnoci ludzkiej, proces (process)  prowadz¹cy do powstania
wytworu, osoba/grupa osób (person)  zespó³ badawczy czy artystyczny i rodowisko (environment), które mo¿e byæ szkodliwe lub sprzyjaæ twórczoci [21].
Wydaje siê, ¿e k³opot z precyzyjnym zdefiniowaniem pojêcia twórczoæ wynika z jego
atrybutów, bo twórczy wytwór to taki, który cechuje siê koniunkcj¹ dwóch cech: nowoci
i wartoci. Zarówno wartoæ, jak i nowoæ s¹ kategoriami wzglêdnymi. Nowoæ nie jest cech¹
dychotomiczn¹, bowiem nie ma rzeczy absolutnie znanych albo absolutnie nowych. Ka¿dy
nowy wytwór zawiera pewnie cz¹stkê czego, co pojawi³o siê wczeniej. Podobnie nowe
mo¿e byæ dla danej osoby co, co w innych krêgach jest ju¿ znane. Analogiczne problemy
pojawiaj¹ siê w zwi¹zku z wartoci¹. S¹ bowiem wartoci ró¿nej miary i ró¿nego rodzaju. Ze
wzglêdu na to co jest celem twórcy: prawda, piêkno, u¿ytecznoæ czy dobro, mo¿emy mówiæ
o wartociach poznawczych, estetycznych, pragmatycznych czy etycznych oraz o domenach, w których bêd¹ realizowane, takich jak: nauka, sztuka, wynalazczoæ, dzia³alnoæ publiczna. Szeroko rozumiana relatywizacja wartoci sprawia, ¿e pojêcie twórczoæ nabiera
wzglêdnego charakteru [21]. Istotny jest tu kontekst w jakim rozpatrujemy wartoæ.
Mimo zastrze¿eñ zg³aszanych przez badaczy  g³ównie z powodu du¿ego stopnia relatywizmu  nie tylko ze wzglêdów metodologicznych przydatna mo¿e byæ definicja zaproponowana przez Steina, wed³ug którego twórczoæ to proces prowadz¹cy do nowego wytworu,
który jest akceptowany jako u¿yteczny lub do przyjêcia dla pewnej grupy w pewnym okresie [26].
Twórczoæ pojmowana jako cecha osoby, to zdolnoæ do produkowania wytworów nowych i wartociowych. Dla takiego ujêcia coraz czêciej rezerwuje siê termin kreatywnoæ,
dziêki czemu unikamy nieporozumieñ zwi¹zanych z wieloznacznoci¹ s³owa twórczoæ.
Kreatywnoæ jest zatem twórczoci¹ rozumian¹ jako atrybut osoby [21]. Kwesti¹ sporn¹
pozostaje, czy jest to cecha rzadka, czy powszechnie wystêpuj¹ca. Nie rozwa¿aj¹c wszyst-
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kich argumentów zg³aszanych przez uczonych, mo¿na stwierdziæ, ¿e egalitarny punkt widzenia zwyciê¿a w dyskusji. Czasami rozró¿nia siê twórczoæ przez ma³e t lub du¿e T. Podobnie jak w odniesieniu do wytworów, tak i w odniesieniu do ludzi twórczoæ jest cech¹ ci¹g³¹.
Oznacza to, ¿e posiada j¹ ka¿da jednostka ludzka, lecz ró¿ny jest stopieñ jej nasilenia. Mo¿e
byæ tak¿e jedynie zdolnoci¹ potencjaln¹, nie zrealizowan¹ z powodu barier spo³ecznych,
emocjonalnych czy poznawczych.
W biznesie istotna jest aktywnoæ w obszarze tworzenia nowych i u¿ytecznych pomys³ów. U¿yteczny, czyli przydatny, potrzebny do czego, wydaje siê bardzo na miejscu, bo
w³anie tak mo¿e byæ postrzegana wartoæ. Na przyk³ad wartoæ pomys³u mo¿e polegaæ na
tym, ¿e jest on przyczynkiem do pojawienia siê nowego, mo¿liwego do zastosowania pomys³u. Jak np. w burzy mózgów pomys³ absurdalny w umyle osoby, która zna siê na rzeczy,
mo¿e wyzwoliæ pomys³ oryginalny i mo¿liwy do zastosowania. Jak pisze Z. Pietrasiñski, aby
wyprodukowaæ jedn¹ ideê twórcz¹, trzeba zwykle stworzyæ w toku poszukiwañ szereg idei
roboczych [16]. Bardzo obrazowo ujmuj¹ to Barsalou i Prinz, nazywaj¹c ten rodzaj twórczoci przyziemn¹, traktuj¹ j¹ jako konia roboczego, bez którego wiêkszoæ osi¹gniêæ nie
by³aby w ogóle mo¿liwa [21].
Wed³ug jednej z bardziej rozpowszechnionych definicji, twórczoæ to wystêpowanie niepospolitych, niezwyk³ych, lecz stosownych reakcji [20]. Albo po prostu zdolnoæ do wytwarzania nowych i wartociowych pomys³ów.
3. Rola metod heurystycznych
Czym innym jest wiadomoæ koniecznoci wprowadzania innowacji, a czym innym bycie
innowacyjnym czy zdolnym do ich tworzenia. W problemach tego typu dominuje strona
kwalitatywna, raczej nie daj¹ siê kwantyfikowaæ. To powoduje, ¿e metody analityczne oparte
na cis³ym rozumowaniu nie sprawdzaj¹ siê w ich rozwi¹zywaniu. Ich jakociowy charakter
wymaga przyjêcia otwartej postawy oraz zaznajomienia siê z podstawowymi metodami heurystycznymi. Heurystyka od greckiego ród³os³owu oznacza sztukê dokonywania odkryæ.
A dla metod zwi¹zanych z rozwi¹zywaniem problemów twórczych, opartych na myleniu
intuicyjnym, rezerwuje siê termin metody heurystyczne.
Niezale¿nie od tego czy celem przedsiêbiorstwa bêdzie rozwi¹zanie jednego problemu,
np. wprowadzenia jednorazowej innowacji, czy bêdzie ono chcia³o tworzyæ je ci¹gle, dla
optymalnego wyboru bêdzie potrzebowa³o wielu pomys³ów. Przyjêcie za³o¿enia, ¿e to iloæ
przechodzi w jakoæ, definiuje podstawowe zadanie, którym ma byæ ich generowanie w jak
najwiêkszej liczbie.
Podnoszenie produktywnoci, zmniejszanie kosztów, poprawa jakoci produktów, skrócenie czasu wytwarzania, to tylko nieliczne z obszarów, w których firmy powinny poszukiwaæ
nowych pomys³ów. Wiêkszoæ organizacji podpisuje siê pod tymi postulatami, ale tylko
nieliczne korzystaj¹ z najbardziej oczywistych i naj³atwiej dostêpnych róde³ poprawy, czyli
kreatywnoci pracowników [25]. Olbrzymie dysproporcje w tym zakresie zdaj¹ siê potwierdzaæ dane zamieszczone w tabeli 2.
W japoñskich firmach zg³asza siê prawie 70 razy wiêcej wniosków racjonalizatorskich na
1000 zatrudnionych ni¿ w firmach amerykañskich i niemieckich ³¹cznie. Zdolnoæ do generowania nowoci idzie w parze z mo¿liwoci¹ ich wdra¿ania, która w przypadku Japonii jest
ponad dwukrotnie wiêksza ni¿ w Niemczech (39%) i USA (35%). Znajduje to swój bardzo
pragmatyczny fina³, daj¹c olbrzymie oszczêdnoci. W przypadku Japonii oszczêdnoæ na
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jednego zatrudnionego wynios³a 3921 USD, czyli 24 razy wiêcej ni¿ w Niemczech. Przyt³aczaj¹ca dysproporcja wynikaj¹ca z przedstawionych badañ utwierdza w przekonaniu, i¿ warto
skorzystaæ z tych oczywistych zasobów, i rodzi pytania: jak to uczyniæ? i co mo¿e byæ
impulsem, który przekona, ¿e jest to mo¿liwe i op³acalne?
Mimo braku powszechnie przyjêtej teorii na temat twórczoci, mo¿na za³o¿yæ, ¿e ma ona
egalitarny charakter. Wówczas podstawowym zadaniem mened¿erów bêdzie stworzenie takich warunków, aby mo¿liwe by³o wykorzystanie potencja³u twórczego jednostek dla dobra
organizacji.
Tabela 2
Wnioski racjonalizatorskie pracowników w Niemczech (1993), Japonii oraz USA (1992)
Niemcy

Japonia

USA

Wnioski racjonalizatorskie na 1000 zatrudnionych

16

2500

21

Przeciêtna premia za 1 wniosek w USD

621

4,1

461

Procent wdro¿eñ

39%

86%

35%

Wdro¿one wnioski na 100 zatrudnionych

6,2

2150

7,4

Oszczêdnoci netto na 1 wdro¿ony wniosek w USD

2609
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Oszczêdnoci netto na 1 zatrudnionego w USD

161

3921

ród³o: H. S i m o n, Tajemniczy mistrzowie. Studia przypadków, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 1999, s. 188.

W tym miejscu warto przytoczyæ badania amerykañskich psychologów, które zdaj¹ siê
pokazywaæ mechanizm powstawania barier mylenia twórczego. Badaj¹c zdolnoci twórcze
w ró¿nych grupach wiekowych, uzyskali oni niezwykle interesuj¹ce wyniki. W grupie wiekowej 4345 lat zidentyfikowano tylko 2% osób twórczych, w grupie 7-latków odsetek wzrós³
do 10%, a w grupie 5-latków wynosi³ ju¿ 90%. Wniosek nasun¹³ siê sam: prawie ka¿dy rodzi
siê z twórczymi zdolnociami, które w dziwny sposób zanikaj¹ w procesie dorastania [9].
Dzieje siê tak na skutek przyjêtych konwencji wspó³¿ycia spo³ecznego. Jest to efekt ró¿nego
rodzaju nakazów, upomnieñ, zakazów typu nie garb siê, wyjmij rêce z kieszeni itp. To
utrwala w umyle postawy ograniczaj¹ce mo¿liwoci rozwijania wyobrani i zdolnoci twórczych. Z wiekiem dochodzi rutyna, niechêæ do podejmowania wyzwañ, obawa przed nara¿eniem siê itp. Tymczasem procesy twórcze wymagaj¹ zgo³a odmiennych postaw polegaj¹cych
na kwestionowaniu obecnego status quo [19]. Paradoksem jest, ¿e po kilkunastu latach
nauki, kiedy wychodz¹c na rynek pracy, cz³owiek powinien daæ z siebie wszystko, inercja
umys³u jest tak du¿a, ¿e nie pozwala daæ po¿¹danych efektów w twórczym rozwi¹zywaniu
problemów. Niezwykle trafnie ujmuje to Pablo Picasso, twierdz¹c, ¿e: Ka¿de dziecko jest
artyst¹. Problem w tym, jak sprawiæ, aby nadal nim pozosta³o, kiedy doronie [12].
Istnieje zatem realna potrzeba pobudzania i regulowania procesów twórczych. Rolê tak¹
spe³niaj¹ metody i techniki heurystyczne, albo szerzej  podejcia inwentyczne. Przyk³adowe
podejcia z punktu widzenia stopnia schematyzacji przedstawiono w tabeli 3.
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Tabela 3
Podejcia inwentyczne wed³ug stopnia schematyzacji
Podejcia inwentyczne
Metody































metoda analogii,
burza mózgów,
Philips 6/6,
metoda kruszenia,
metoda Gorgona,
metoda synektyczna,
metoda sytuacyjna,
metoda niekompetencji,
metoda teratologiczna,
metoda wykorzystania
b³êdów,
metoda nowego spojrzenia,
metoda ustawienia na nowo,
metoda dobrych przyk³adów,
metoda przeniesienia analogicznego,
metoda przeniesienia koncepcji,
metoda nak³adania,
metoda przek³adu,
metoda twierdzeñ ogólnych,
metoda macierzy odkrywczej,
metoda delficka,
metoda reszt,
metoda szczegó³ów,
metoda defektuologiczna,
metoda dobrowolnych
ograniczeñ,
metoda fenomenologiczna,
metoda prezentacji graficznej,
metoda listy cech,
metoda morfologiczna,
metoda innowacji funkcjonalnej,
metoda Altszulera

Strategie

Wskazówki

 kwestionowanie stanu fak-  odwo³ywanie siê do wyobrani i intuicji; choæ wielu uczotycznego przez zadawanie
pytañ, np. z zestawu A. Osnych, jak Kartezjusz, Leibnitz
czy Eistein, znacznie wczeborna: inne zastosowania?
niej odwo³ywa³o siê do wyzaadaptowaæ? zmodyfikoobrani, fantazji czy intuicji,
waæ? powiêkszyæ? zmniejjeszcze przez ca³¹ pierwsz¹
szyæ? zast¹piæ? zreorganizopo³owê XX wieku by³y one
waæ? odwróciæ? kombinowaæ?
czym, co przeciwstawiano
 gra ze s³owami: badania etynaukowemu podejciu,
mologiczne, inwersja sylab,
badanie synonimów,
 trzeba byæ nonkonformist¹;
trafnie uj¹³ to Walter Lipp strategia nak³adania,
mann, stwierdzaj¹c: Kiedy
 strategia analogu,
 strategia analogii prze¿ywanej
wszyscy myl¹ podobnie,
nikt nie myli naprawdê,
 notowaæ wszystkie pomys³y,
nie zapisane nikn¹ bezpowrotnie,
 byæ konstruktywnie niezadowolonym,
 gromadziæ, porz¹dkowaæ, analizowaæ informacje to sprzyja odkryciu,
 wierzyæ w siebie, bo to pozytywnie oddzia³uje na osobowoæ twórcy,
 pracowaæ zespo³owo,
 prezentowaæ otwartoæ na
nowe idee, nie zamykaæ siê
w obrêbie w³asnych pomys³ów nie zapoznawszy siê
z pomys³ami innych,
 wartoæ absurdalnych pomys³ów postrzegaæ w kategoriach
przydatnoci do generowania
kolejnych,
 byæ twórczo niespokojnym,
pytaæ, w¹tpiæ,
 wykluczaæ krytykê z fazy
tworzenia

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie A. M i c h a l a k, Inwentyczne uwarunkowania strategii
przedsiêbiorstwa, [w:] K. K r z a k i e w i c z (red.), Kulturowe i organizacyjne uwarunkowania strategii
przedsiêbiorstw, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznañ 2001; Z. M a r t y n i a k, Wstêp do inwentyki, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1982.; Z. M a r t y n i a k, Organizacja i zarz¹dzanie.
70 problemów teorii i praktyki, Oficyna Wydawnicza: Drukarnia ANTYKWA, KrakówKluczbork 2001.
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4. Metody heurystyczne i efekt organizacyjny
W wietle tego co zosta³o zaprezentowane powy¿ej, nie ulega w¹tpliwoci, ¿e metody
heurystyczne s¹ przydatnym narzêdziem tworzenia innowacji. Warto jednak zwróciæ uwagê
na to, co osi¹ga siê niejako przy okazji ich stosowania. Takie elementy jak kultura organizacyjna czy motywacja wewnêtrzna wydaj¹ siê zmieniaæ pod wp³ywem stosowania metod inwentycznych. Co ciekawsze, w procesie tym wystêpuj¹ obustronne zale¿noci, tzn. wymienione
elementy maj¹ wp³yw na skutecznoæ stosowania tych metod, pozostaj¹c jednoczenie pod
ich wp³ywem. Wzajemne zale¿noci zachodz¹ce miêdzy czynnikami i elementami bior¹cymi
udzia³ w procesach zwi¹zanych z tworzeniem innowacji przedstawia rysunek 1.

Rys. 1. Schemat zale¿noci przy tworzeniu innowacji
ród³o: Opracowanie w³asne.

Jeli przyj¹æ za T. Amabile, ¿e wszystkie innowacje rozpoczynaj¹ siê od twórczego pomys³u i ka¿dy cz³owiek jest w stanie dokonywaæ aktów twórczych w jakim obszarze, zasadniczym zadaniem mened¿era bêdzie tworzenie warunków do tego, aby proces ten by³ jak
najbardziej efektywny. Wed³ug teorii twórczoci zaproponowanej przez prof. Amabile kreatywnoæ jest funkcj¹: 1) wiedzy specjalistycznej  im szersza tym wiêksz¹ przestrzeni¹ intelektualn¹ dysponuje pracownik, 2) umiejêtnoci twórczego mylenia  zale¿ne od osobowoci
cz³owieka determinuj¹ elastycznoæ i wyobraniê, z jak¹ podchodzi siê do problemu, 3)
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motywacji. Sporód wymienionych motywacja, a cilej mówi¹c motywacja wewnêtrzna,
stanowi najpotê¿niejszy rodek wspomagania kreatywnoci. Wp³ywanie na wiedzê specjalistyczn¹ i umiejêtnoci twórczego mylenia jest oczywicie mo¿liwe, lecz w d³u¿szym okresie czasu [1].
W opinii autora metody heurystyczne mog¹ pozytywnie wp³ywaæ na wszystkie wymienione elementy. Na przyk³ad podczas sesji twórczoci dochodzi do interakcji miêdzy pracownikami bêd¹cymi nonikami wiedzy. W wyniku tego czêsto dochodzi do produkcji wiedzy,
im wiêcej ró¿nych elementów wiedzy, tym wiêcej ró¿nych kombinacji mo¿e byæ uformowanych  a im wiêcej wiedzy zdobywamy, tym wiêcej powstaje mo¿liwoci dla tworzenia nowych pomys³ów [29] w jakim stopniu tak¿e w zakresie wiedzy specjalistycznej. Jeli chodzi
o umiejêtnoci twórczego mylenia, to ka¿de zadaniowe u¿ycie metod heurystycznych jest
jednoczenie treningiem twórczoci. Grupa staje siê nie tylko narzêdziem, ale tak¿e przedmiotem oddzia³ywania. Cz³owiek uczy siê twórczoci i nabiera wprawy w stosowaniu danej
metody [20]. Motywacji zewnêtrznej, p³yn¹cej z otoczenia nie przypisuje siê zasadniczego
znaczenia. Jeli wspomaga twórczoæ, to tylko krótkookresowo, a mo¿e budziæ poczucie ulegania przekupstwom i bycia kontrolowanym [1]. Choæ wyniki badañ nie s¹ jednoznaczne,
dominuje pogl¹d o szkodliwym oddzia³ywaniu nagród, szczególnie jeli mamy do czynienia
z twórczoci¹ przez ma³e t. Rola kierownictwa sprowadza siê tu do uruchomienia aktywnoci, która przypuszczalnie sama by nie zaistnia³a, poprzez wydanie polecenia lub zaproponowanie nagrody. Zak³ada siê, ¿e satysfakcja z wykonywanej czynnoci przerodzi siê
w motywacjê samoistn¹ i wówczas rola bodców zewnêtrznych zmaleje. Amabile nazywa ten
efekt synergi¹ motywacyjn¹ [21].
Wed³ug Amabile kluczowa jest motywacja wewnêtrzna, która polega na czerpaniu satysfakcji z samej pracy. W wyniku wyzwañ, jakie tworzy praca, pracownik wykonuje j¹ z pasj¹.
Praca sama z siebie staje siê motywacj¹. Dzia³ania, które wzmacniaj¹ ten rodzaj motywacji,
mieszcz¹ siê w ramach nastêpuj¹cych kategorii: wyzwanie, swoboda, zasoby, cechy pracy
zespo³owej, zachêta prze³o¿onego i wsparcie organizacyjne [1]. Dzia³ania w ramach wymienionych kategorii wykazuj¹ du¿¹ zbie¿noæ z dwuczynnikow¹ teori¹ Herzberga, wed³ug której motywacja bierze siê z d¹¿enia do osi¹gniêæ i dowiadczania dziêki nim psychicznego
rozwoju. W zwi¹zku z tym ewentualne dzia³ania zmierzaj¹ce do uzyskania motywacji wewnêtrznej powinny byæ skoncentrowane na treci pracy [11]. Dzia³ania proponowane przez
Amabile, jak dopasowanie ludzi do w³aciwych zadañ (ludzie kiedy uwa¿aj¹ swoj¹ pracê za
wyzwanie, lecz takie, które ma sens, s¹ zwykle du¿o bardziej kreatywni, ni¿ kiedy zadania s¹
albo za proste, albo zbyt trudne), zwiêkszenie autonomii czy dzielenie siê informacj¹ i wspó³praca (za wyj¹tkiem zatwardzia³ych introwertyków) zwiêkszaj¹ radoæ z pracy [1]. Stosowanie
metod heurystycznych czêciowo wymusza wymienione dzia³ania, dlatego w opinii autora
mo¿e byæ traktowane jako wzbogacenie pracy.
Badania dowodz¹ na przyk³ad, ¿e ludzie pracuj¹cy na ró¿nych piêtrach kontaktuj¹ siê ze
sob¹ o po³owê rzadziej ni¿ ludzie pracuj¹cy na tym samym piêtrze. Ró¿nice s¹ jeszcze wiêksze, gdy pracuj¹ w ró¿nych budynkach [8]. W tym sensie sesje twórczoci mog¹ przyczyniaæ
siê do poprawy komunikacji. Nawet jeli zasadnicze znaczenie przypisaæ pracy zespo³owej,
na której opiera siê wiêkszoci metod heurystycznych, to w³anie ich stosowanie wymusza
tworzenie odpowiednich zespo³ów. To podczas sesji twórczoci grupa integruje siê wokó³
wspólnego celu. Widz¹c pierwsze realne efekty, które pojawiaj¹ siê doæ szybko, przekonuje
siê, ¿e taka forma wspó³pracy ma sens. Poczucie sensu i jasnoæ celu wzmaga motywacjê
wewnêtrzn¹. Wspó³uczestnictwo w wytwarzaniu pomys³ów podnosi poczucie w³asnej wartoci. Praca jest po prostu ciekawsza. Metody heurystyczne s¹ jakby katalizatorem, uwiada-
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miaj¹ jednostce, ¿e jest w stanie co wymyliæ, widzi efekt swojej pracy, którego sama by nie
osi¹gnê³a, w zwi¹zku z tym zale¿y jej na wspó³pracy z grup¹. Zachodzi symbioza.
Stosowanie metod heurystycznych czêsto wyzwala miech. Do korzyci, jakie wynikaj¹
ze stosowania zarz¹dzania przez miech, mo¿na zaliczyæ: poprawê atmosfery w pracy, wzrost
wydajnoci i innowacyjnoci, zmniejszenie zachorowañ i p³ynnoci za³ogi, wiêksz¹ oryginalnoæ i jakoæ innowacji [4].
Wed³ug koncepcji Romana Indgardena w organizacji wród intencjonalnych sk³adników
organizacji wyró¿nia siê takie kategorie ontologiczne jak: procesy, zdarzenia, zbiory, relacje i rzeczy. Procesy przybieraj¹ formê dzia³añ w postaci: pracy, walki, zabawy i nauki. Istota zabawy
czyni j¹ najbardziej przyjemn¹. Jest dobrowolna i towarzyszy jej uczucie napiêcia i radoci [24].
Specyfika metod heurystycznych prowadzi do synergii tych dzia³añ, w jednym momencie mo¿emy mieæ do czynienia z zabaw¹, prac¹ i nauk¹. To wzmaga motywacjê wewnêtrzn¹, ta z kolei jest
najpotê¿niejszym rodkiem, jaki mo¿e wykorzystaæ mened¿er, aby rozwijaæ kreatywnoæ [1].
Do innych pozytywnych efektów pracy zespo³owej zainicjowanych dziêki zastosowaniu
metod heurystycznych mo¿na zaliczyæ internalizacjê celów. Uto¿samianie siê z celami przedsiêbiorstwa znacznie wzmaga motywacjê, co z kolei wp³ywa na obni¿enie wskaników zwolnieñ chorobowych, fluktuacjê kadr itp. [25] Dzia³aj¹c jako zespó³, pracownicy nie trac¹ czasu
na wzajemne utarczki. To wzmacnia kulturê organizacji i ogranicza mo¿liwoæ wyst¹pienia
dysonansu miêdzy wartociami i normami deklarowanymi a rzeczywistymi [15]. Praca zespo³owa ogranicza wystêpowanie regu³y przekory, bo pracownicy sami wypracowuj¹ pomys³y, w zwi¹zku z tym ³atwiej jest o ich wdra¿anie, czyli o innowacje. Praca zespo³owa jest
odpowiedzi¹ na zaspokojenie potrzeb afiliatywnych. Przynale¿noæ do grupy to naturalna
potrzeba, która jest skutkiem dzia³ania czynników psychospo³ecznych, jak chêæ pracy z innymi, sk³onnoæ do naladowania innych, chêæ pokazania, ¿e nie jest siê gorszym od innych,
poszukiwania uznania [24].
Efektywnoæ stosowania metod heurystycznych wymusza zapoznanie siê z metodyk¹
poszukiwania twórczych rozwi¹zañ i dostrze¿enie barier twórczoci. Zmienia siê klimat psychosocjologiczny, a to skutkuje zmianami w kulturze organizacji. Istot¹ kultury przedsiêbiorstwa jest zestaw celów i wartoci, w których realizacjê w idealnym przypadku zaanga¿owani
s¹ wszyscy zatrudnieni. Silna kultura za to taka, w której jest wysoki stopieñ entuzjazmu,
z jakim pracownicy akceptuj¹ g³oszone wartoci, które powinny byæ w g³owach i sercach
[25]. Metody heurystyczne przyczyniaj¹ siê do tego, bo anga¿uj¹, pokazuj¹ wagê i efekty
wspólnych dzia³añ. Orientacja na pracê zespo³ow¹ nie jest pust¹ deklaracj¹, ale faktem. Wspomaga kszta³towanie kultury typu zespo³owego.
Nie mo¿na zbudowaæ rodowiska kreatywnego z dnia na dzieñ [5]. To proces d³ugotrwa³y
wymagaj¹cy zmiany sposobu mylenia, znajduj¹cy swoje odbicie w kulturze organizacyjnej.
W wietle powy¿szych rozwa¿añ mo¿na przyj¹æ, ¿e metody heurystyczne, mog¹ pe³niæ rolê
inicjacyjn¹ w budowaniu organizacji kreatywnej. Warto podkreliæ, ¿e zabijaj¹ce kreatywnoæ praktyki nie s¹ na ogó³ dzie³em pojedynczych, odosobnionych mened¿erów, lecz szeroko rozpowszechnion¹ praktyk¹. Z tego te¿ wzglêdu s¹ rzadko kwestionowane [1].

5. Efekt synergiczny a twórczoæ grupowa
Wed³ug wiêkszoci autorów dziêki pracy zespo³owej osi¹ga siê efekt synergiczny, zarówno w wymiarze ilociowym, jak i jakociowym. Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e dziêki takiej
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formie wspó³pracy, odmiennie ni¿ w matematyce, 2+2 mo¿e daæ np. 5. Lub jeszcze ostrzej, jak
widzi to Adolf Michalak: 1=0; 1+1=1; 1+1+1=10 [18].
W tym miejscu nale¿y wspomnieæ o empirycznych badaniach dobrze kontrolowanych
grup rzeczywistych i grup nominalnych*, które nie potwierdzaj¹ wiêkszej wydajnoci tych
pierwszych. Taylor podaje, ¿e grupy nominalne wytworzy³y rednio 68,1 pomys³u, a grupy
rzeczywiste rednio 37,5 pomys³u. W wietle innych badañ grupy rzeczywiste wypad³y gorzej tak¿e w odniesieniu do jakoci zg³oszonych pomys³ów. Ponadto stwierdzono, ¿e grupy
rzeczywiste, ulegaj¹c prawdopodobnie zbiorowemu z³udzeniu, wy¿ej oceniaj¹ wyniki swoich
prac. Wspomniana przewaga grup nominalnych maleje lub w ogóle zanika, gdy zadanie
stawiane przed grup¹ jest raczej trudne ni¿ banalne [21].
Przytoczone powy¿ej badania musz¹ zastanawiaæ, szczególnie przedstawicieli nauk o organizacji i zarz¹dzaniu. Choæ nie potwierdzaj¹ bezporednio wy¿szoci pracy grupowej, nie
mo¿na na ich podstawie zupe³nie zakwestionowaæ jej skutecznoci. Brak jednoznacznej odpowiedzi wydaje siê dowodziæ tylko tego, ¿e w procesie tym wystêpuje wiele czynników
i zachodzi miêdzy nimi wiele interakcji, w zwi¹zku z tym nale¿y je traktowaæ systemowo. Nie
kwestionuje to tak¿e przydatnoci metod heurystycznych, dla których praca zespo³owa jest
akceleratorem, lecz pokazuje, ¿e grupowe mylenie mo¿e byæ wa¿ne z innych wzglêdów.
Mo¿na do nich zaliczyæ koncentracjê wysoce specjalistycznych kompetencji, rozproszenie
odpowiedzialnoci, co ogranicza lêk przed pora¿k¹, intensyfikowanie nowych pomys³ów i czasowego skondensowania dzia³añ twórczych.
Wzmacnia to subiektywne przekonanie autora o innych ni¿ tylko grupowe korzyciach
wynikaj¹cych ze stosowania metod heurystycznych w celu pobudzenia procesu innowacyjnego. Najwa¿niejsze polegaj¹ na redukowaniu przeszkód i oporów przeciwko pojawiaj¹cym
siê ideom. To z kolei sprzyja otwartoci na zamiany, która jest konieczna dla implementacji
nowoci.
Literatura
[1] A m a b i l e T. M., Jak zabiæ kreatywnoæ, Harvard Business Review, wrzesieñ
padziernik 1998 (http://www.harvard.pl/klub/bonusy/mentor/resrcs/creative/articl.htm).
[2] B a l c e r o w i c z L., Najwa¿niejsze  nie szkodziæ, Wprost, 2004, nr 1141.
[3] B i e n i o k H., G. G r u s z c z y ñ s k a - M a l e c, G. K r ó l i k, Elementarz twórczego
mylenia, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 1998, [za:] A. M i c h a l a k, Inwentyczne uwarunkowania strategii przedsiêbiorstwa, [w:] K. K r z a k i e w i c z (red.), Kulturowe
i organizacyjne uwarunkowania strategii przedsiêbiorstw, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznañ 2001.
[4] B i e n i o k H., Zarz¹dzanie przez miech jako narzêdzie integracji i dynamizacji
zespo³ów pracowniczych,[w:] Nowe kierunki w zarz¹dzaniu przedsiêbiorstwem. Integracja
i dezintegracja, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wroc³awiu nr 928, Wroc³aw,
2002.
[5] B i o l o s J., Szeæ kroków tworzenia innowacyjnego zespo³u, Harvard Management
Update, sierpieñ 1996 (http://www.harvard.pl  Harvard Manage Mentor/Efektywnoæ zespo³u).
* Grupa nominalna to równoliczny zbiór jednostek pracuj¹cych indywidualnie.

138

Pawe³ Macuga

[6] D r u c k e r P. F., Innowacja i przedsiêbiorczoæ. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa
1992, [za:] J. L i c h t a r s k i (red.), Podstawy nauki o przedsiêbiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wroc³aw 2003.
[7] D r u c k e r P. F., Nowe spo³eczeñstwo organizacji, Harvard Business Review Polska, luty 2006.
[8] G i g e r e n z e r G., Podw³adni id¹ za przywódc¹, Harvard Business Review Polska,
luty 2006.
[9] G o b l e F., Exellence in Leadership, American Management Association, New York
1972, [za:] Z. M i k o ³ a j c z y k, Techniki organizatorskie w rozwi¹zywaniu problemów zarz¹dzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
[10] G r i f f i n R i c k y W., Podstawy zarz¹dzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
[11] H e r z b e r g F., Jeszcze raz: jak motywujemy pracowników?, Harvard Business
Review, wrzesieñpadziernik 1987 (http://www.harvard.pl/klub/artykuly.php?v=2).
[12] http://www.harvard.pl  Harvard Manage Mentor  Zarz¹dzanie innowacj¹ i kreatywnoci¹  Kluczowe
[13] http://www.trendchart.org/scoreboards/scoreboard2005/summary_innovation_index.cfm
[14] K o h A., Linking Learning, Knowledge, Creation, and Business Creativity. A Priliminary Assessment of the East Asian Quest for Creativity, Technological Forecasting and
Social Change, 2000, nr 64 (1), [za:] P. S z w i e c, Organizacyjne determinanty twórczoci
pracowników, Organizacja i Kierowanie, 2005, nr 3 (121).
[15] K r z y w o s z - R y n k i e w i c z B., Jak odkryæ ukryty wymiar kultury organizacyjnej,
Harvard Business Review Polska, sierpieñ 2004 (http://www.harvard.pl/klub/artykuly.php?v=2).
[16] M a r t y n i a k Z., Wstêp do inwentyki, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków
1982.
[17] M a r t y n i a k Z., Organizacja i zarz¹dzanie. 70 problemów teorii i praktyki, Oficyna Wydawnicza: Drukarnia ANTYKWA, KrakówKluczbork 2001.
[18] M i c h a l a k A., Inwentyczne uwarunkowania strategii przedsiêbiorstwa, [w:] Kulturowe i organizacyjne uwarunkowania strategii przedsiêbiorstw, K. K r z a k i e w i c z (red.),
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznañ 2001.
[19] M i k o ³ a j c z y k Z., Techniki organizatorskie w rozwi¹zywaniu problemów zarz¹dzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
[20] N ê c k a E., Proces twórczy i jego ograniczenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloñskiego, Kraków 1987, [za:] J. S k a l i k (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im.
Oskara Langego, Wroc³aw 2001.
[21] N ê c k a E., Psychologia twórczoci, Gdañskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdañsk
2003.
[22] P l a t o n o f f A., D. M i ³ a s z e w i c z, S. S y s k o - R o m a ñ c z u k, Innowacyjnoæ
polskich firm, Ekonomika i Organizacja Przedsiêbiorstwa 2006, nr 6.
[23] P o r t e r M. E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001, [za:] A. L o z a n o P l a t o n o f f, D. M i ³ a s z e w i c z, S. S y s k o - R o m a ñ c z u k, Innowacyjnoæ polskich firm,
Ekonomika i Organizacja Przedsiêbiorstwa 2006, nr 6.
[24] P r z y b y ³ a M. (red.), Organizacja i zarz¹dzanie. Podstawy wiedzy mened¿erskiej,
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wroc³aw 2001.

Inwentyczne uwarunkowania tworzenia innowacji

139

[25] S i m o n H., Tajemniczy mistrzowie. Studia przypadków, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 1999.
[26] S t e i n M. I., Creativity and culture, Journal of Psychology 1953, nr 36, [za:]
E. N ê c k a, Psychologia twórczoci, Gdañskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdañsk 2003.
[27] S u t t o n R. I., Niekonwencjonalne zasady zarz¹dzania kreatywnoci¹, Harvard
Business Review Polska, maj 2003.
[28] S z w i e c P., Organizacyjne determinanty twórczoci pracowników, Organizacja
i Kierowanie 2005, nr 3 (121).
[29] U j w a r y - G i l A., Inwentyka czyli kreatywnoæ w biznesie. Wybrane zagadnienia,
Wy¿sza Szko³a Biznesu  National Louis University, Nowy S¹cz 2004.
[30] Z i m b o r d o G. P., F. L. R u c h, Psychologia i ¿ycie, PWN, Warszawa 1988, [za:]
J. S k a l i k (red.), Metody i techniki organizatorskie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
im. Oskara Langego, Wroc³aw 2001.

SUMMARY
The aim of this paper is to pay attention to principles of innovation which might
be the source of stable competitive advantage. The key role in creating of innovation
process plays creativity. Deliberating what to do to build a creative organization,
author is trying to attribute initiatory character to heuristics methods. A range of
variates like organizational culture or motivation have an influence on those methods
efficiency, being simultaneously under theirs effect. For sure a lot of positive for
creativity results belongs to team work. But application of heuristics methods is the
fastest way to show effectiveness such a work, integrating a group.
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Pogl¹dy wspó³czesnych szkó³ ekonomicznych
na rolê pañstwa w gospodarce

ABSTRAKT
W latach siedemdziesi¹tych XX w. gospodarka kapitalistyczna wesz³a w fazê
d³ugotrwa³ej depresji. Spad³a stopa wzrostu gospodarczego, wzros³o bezrobocie, pojawi³a siê inflacja. Na przyczyny tego stanu rzeczy z³o¿y³y siê szok naftowy, zak³ócenia równowagi pieniê¿no-kredytowej i globalne zad³u¿enie. Tak jak w latach
trzydziestych model klasyczny okaza³ siê niezdolny do nale¿ytego wyt³umaczenia
za³amania siê produkcji i zatrudnienia, co utorowa³o drogê rewolucji keynesowskiej,
tak w latach siedemdziesi¹tych ortodoksyjna teoria keynesowska okaza³a siê nieadekwatna do narastaj¹cego problemu inflacji. Z drugiej strony na za³amanie siê wiary
w skutecznoæ polityki stabilizacyjnej typu keynesistowskiego istotny wp³yw mia³
postêp dokonuj¹cy siê w samej teorii ekonomicznej.
W artykule zosta³y zaprezentowane pogl¹dy kierunków ekonomicznych, które
zdoby³y wówczas popularnoæ i rzuci³y nowe wiat³o na skomplikowany charakter
czynników, od których zale¿y skutecznoæ oddzia³ywania pañstwa na sferê gospodarki. Analizie poddane zosta³y kolejno pogl¹dy monetarystów, przedstawicieli ekonomii strony poda¿owej, nowej szko³y austriackiej i nowej ekonomii klasycznej,
dotycz¹ce zakresu i skutków w³¹czania siê pañstwa w procesy gospodarcze. Wnioski
z niej wynikaj¹ce w odniesieniu do wczeniej dominuj¹cej teorii Keynesa mia³y rewolucyjny charakter. Najwa¿niejszy z nich to ten, ¿e pañstwo nie tylko nie jest w stanie
ograniczyæ ¿ywio³owoci procesów wzrostowych, ale przez swe aktywne w³¹czanie
siê w ich przebieg mo¿e staæ siê g³ównym generatorem wahañ cyklicznych. Oznacza³o
to postawienie na g³owie ca³ej powojennej filozofii ekonomicznej roli pañstwa.

1. Wstêp
Polityka aktywnej poredniej i bezporedniej ingerencji pañstwa w gospodarkê narodzi³a
siê wraz z powstaniem instytucji pañstwa, a wiêc na d³ugo, zanim ekonomia wyodrêbni³a siê
jako samodzielna dziedzina wiedzy [43]. Mimo ¿e stosunek do zakresu w³¹czania siê pañstwa
w procesy gospodarcze podlega³ pewnym wahaniom cyklicznym, charakterystycznym  zdaniem niektórych  dla rozwoju myli ekonomicznej [41], to rola tej ingerencji systematycznie
wzrasta³a. Pierwszy raz ujawni³a siê w sposób szczególnie wyrany w okresie narodzin gospodarki kapitalistycznej. Przyczyn¹ tego by³o zarówno rozszerzenie zakresu sprawowanych
funkcji przez pañstwo, jak i fakt, ¿e wymaga³ tego proces akumulacji pierwotnej. Nastêpnym
wydarzeniem, które uwypukli³o znaczenie w³¹czania siê pañstwa w procesy gospodarcze by³
wielki kryzys z lat 19291933. Niezbêdna jednak by³a teoria ekonomiczna, która ow¹ ingerencjê by uzasadnia³a. Tê d³ugo oczekiwan¹ i atrakcyjn¹ teoriê stworzy³ John Maynard
Keynes.
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Teoria Keynesa zyska³a wielu zwolenników, ale w latach siedemdziesi¹tych XX wieku
zaczê³a budziæ powa¿ne w¹tpliwoci. By³ to okres d³ugotrwa³ej recesji, podczas której za³ama³a siê wiara w stabilizacyjn¹ politykê Keynesa, co sk³oni³o ekonomistów do poszukiwania
nowych wyjanieñ dla obserwowanych zjawisk. Celem niniejszego artyku³u jest zestawienie
oraz próba oceny pogl¹dów wspó³czesnych szkó³ ekonomicznych w zakresie roli pañstwa
w gospodarce. Zagadnienie skutecznoci ingerencji pañstwa w procesy gospodarcze stanowi wa¿ny problem ekonomii, a pogl¹dy w tej kwestii s¹ zró¿nicowane.
2. Rewolucja Keynesowska
G³ówne dzie³o Keynesa Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieni¹dza z 1936 r.  jak
pisze E. Domañska  [...] zawiera³a odwa¿ne spojrzenie prawdzie w oczy, tj. teoretyczny opis
laisses-faire'ystycznej gospodarki, która odznacza siê nie tylko cyklicznymi wahaniami (wewnêtrzn¹ niestabilnoci¹), ale i trwa³¹ tendencj¹ do niepe³nego wykorzystania zasobów zw³aszcza si³y roboczej [3]. Snowdon, Vane'a i Wynarczyk za najbardziej rewolucyjny aspekt pracy
Keynesa, poczynaj¹c od wczesnych lat trzydziestych, uwa¿aj¹ jego wyrane i jednoznaczne
przes³anie, ¿e jeli chodzi o ogólny poziom produkcji i zatrudnienia, to nie ma ¿adnej niewidzialnej rêki, która by przekszta³ca³a egoistyczny interes w jakie spo³eczne optimum [36].
Rozwi¹zanie, które Keynes zaproponowa³  popytowa teoria dochodu narodowego z dominuj¹c¹ rol¹ wydatków inwestycyjnych jako klucza do o¿ywienia gospodarki  by³o przeciwieñstwem panuj¹cej ortodoksji, bo wynika³o z niej m.in., ¿e do pe³nego zatrudnienia
potrzebna jest interwencja pañstwa. By tak siê sta³o, pañstwo musia³o znacznie rozszerzyæ
swoje tradycyjne funkcje. Jednak¿e, jak stwierdzi³ on w The End of Laissez-Faire (1926),
je¿eli rz¹d ma byæ efektywny, to nie powinien siê zajmowaæ tymi rodzajami dzia³alnoci,
którymi zajmuj¹ siê ju¿ jednostki prywatne, lecz podejmowaæ te funkcje, które znajduj¹ siê
poza prywatn¹ sfer¹ jednostki, i te decyzje, których nikt nie podejmie, je¿eli nie zrobi tego
pañstwo [23].
G³ówna teza popytowej teorii dochodu narodowego zawiera siê w twierdzeniu, ¿e czynnikiem, który ogranicza rozwiniêt¹ gospodarkê rynkow¹ jest  nie wielkoæ zasobów, a wielkoæ popytu. To w³anie tu zaczyna³o pojawiaæ siê istotne pole aktywnoci pañstwa.
Skoro wg Keynesa inwestycje by³y g³ówn¹ zmienn¹ objaniaj¹c¹ przebieg cyklu koniunkturalnego, ryzyko inwestycyjne za  g³ówn¹ si³¹ ograniczaj¹c¹ decyzje inwestycyjne, to
pañstwo powinno to ryzyko pomniejszaæ. Powszechne obecnie wspomaganie przez pañstwo w paternalistyczny sposób przedsiêbiorstw ponosz¹cych straty i zagro¿onych bankructwem, przejawiaj¹ce siê m.in. w przyznawaniu ulg podatkowych czy w udzielaniu
gwarancji kredytu na korzystnych warunkach, czego skutkiem jest ³agodzenie ograniczenia
bud¿etowego w stosunku do wydatków przeznaczonych na projekt inwestycyjny, to tylko
niektóre z dowodów, jak idee Keynesowskie wp³ynê³y na decyzje podmiotów gospodaruj¹cych i zmieni³y rzeczywistoæ gospodarcz¹. Inne przejawy nowej aktywnoci pañstwa, to
udzielanie przez nie zamówieñ stabilizuj¹cych funkcjonowanie przedsiêbiorstw, podejmowanie niezbêdnych inwestycji, uzupe³niaj¹cych inwestycje wielkich korporacji, czy dokonywanie wydatków rz¹dowych pokrywaj¹cych w znacznej mierze koszty dzia³alnoci
badawczo-wdro¿eniowej, w tym finansowanie z kasy pañstwa niemal w ca³oci najbardziej
ryzykownych badañ podstawowych [3].
Na wzrost oddzia³ywania i rozprzestrzeniania siê idei keynesowskich niew¹tpliwy wp³yw
mia³a eliminacja bezrobocia w trakcie drugiej wojny wiatowej. Konsekwencj¹ tego by³o
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wziêcie na siebie przez pañstwo odpowiedzialnoci za pe³ne zatrudnienie*. Wzrostowi ich
popularnoci sprzyja³ tak¿e nienotowany dot¹d boom gospodarczy wszystkich uprzemys³owionych gospodarek rynkowych, który trwa³ nieprzerwanie od koñca drugiej wojny wiatowej do roku 1973. Wród przyczyn które z³o¿y³y siê na taki stan rzeczy Angus Madison
wymienia:
1) wzmo¿on¹ liberalizacjê handlu i transakcji miêdzynarodowych,
2) korzystne okolicznoci i politykê, które przyczyni³y siê do utrzymywania niskiej inflacji
w warunkach niezwyk³ego rozkwitu ogólnego popytu,
3) aktywn¹ politykê popierania przez pañstwo wysokiego popytu krajowego,
4) zaleg³oci w zakresie mo¿liwoci wzrostu pozosta³e po zakoñczeniu drugiej wojny
wiatowej [27].
Rozpowszechniony by³ jednak s¹d, ¿e pomylna koniunktura gospodarcza, jak¹ cieszy³y
siê rozwiniête gospodarki, by³a w du¿ej czêci bezporednim wynikiem keynesowskiej polityki stabilizacji. Znajduje to wyraz w opinii Jamesa Tobina  najwybitniejszego ekonomisty
keynesowskiego w USA: Istniej¹ mocne dowody wiadcz¹ce o sukcesie polityki keynesowskiej. Dos³ownie wszystkie zaawansowane demokratyczne spo³eczeñstwa kapitalistyczne
przyjê³y po drugiej wojnie wiatowej, w ró¿nym stopniu, keynesowskie strategie regulowania popytu. Co najmniej do 1973 r. by³ to okres nieporównywalnej prosperity, wzrostu, ekspansji handlu wiatowego i stabilnoci. Bezrobocie by³o niskie, a cykl koniunkturalny zosta³
ujarzmiony [42]. W podobnym tonie pisa³ Michael Stewart: zdrowy rozs¹dek prowadzi do
wniosku, i¿ Wielka Brytania i inne kraje zachodnie za¿ywa³y pe³nego zatrudnienia przez powojenne æwieræwiecze, poniewa¿ ich rz¹dy podjê³y zobowi¹zania pe³nego zatrudnienia i wiedzia³y, jak je zapewniæ; a wiedzia³y, jak je zapewniæ, poniewa¿ Keynes im powiedzia³, jak to
robiæ [38].
Niew¹tpliwie cech¹ wspóln¹ tych opinii by³o przewiadczenie, które zrodzi³o siê z zaobserwowania w okresie powojennym tendencji do sp³aszczania cyklu koniunkturalnego. Najnowsze badania wskazuj¹ jednak, ¿e nie jest to kwestia jednoznaczna**. De Long i Summers
zwrócili uwagê jednak na interesuj¹cy paradoks. Choæ wiêkszoæ badañ empirycznych wg
nich wskazuje jednak na wyrane zmniejszenie siê wahañ cyklicznych po drugiej wojnie
wiatowej, to równoczenie w tym samym okresie zarysowa³y siê wyrane tendencje zmniej-

* W 1944 r. rz¹d wielkiej Brytanii w bia³ej ksiêdze o Employment Policy zobowi¹za³ siê do
utrzymania wysokiego i sta³ego poziomu zatrudnienia. Równie¿ w USA poprzez ustawê o zatrudnieniu  The Employment Act of 1946 uros³o to do rangi konstytucyjnego celu polityki gospodarczej.
** Badania Christiny Romer z 1986 r. zakwestionowa³y tê obiegow¹ opiniê. Wskazuj¹ one, ¿e
dostêpne dane historyczne daj¹ mylny obraz, przeceniaj¹c zmiennoæ przedwojennego bezrobocia,
produktu narodowego brutto i produkcji przemys³owej. Jeli autorka ma racjê, to powojenna polityka
keynesowska nie dokona³a a¿ tak wiele, ile siê jej przypisuje, a stabilizacja stopy bezrobocia miêdzy er¹
poprzedzaj¹ca lata trzydzieste a er¹ po 1948 r. jest sztucznym tworem ulepszania procedury zbierania
danych [33] Z kolei badania V. Zarnowitza z Uniwersytetu w Chicago opublikowane w 1985 r. wykazuj¹, ¿e w ci¹gu ostatniego wieku przeciêtny okres trwania cyklu zmieni³ siê niewiele, ale nast¹pi³y
przesuniêcia w relatywnym czasie trwania wzlotów i zahamowañ. W ci¹gu 90 lat, do 1945 r., okresy
w których dochodzi³o do spadku aktywnoci gospodarczej trwa³y oko³o 2¤5 redniego cyklu; od 1945 r. 
ju¿ tylko 1¤5 cyklu (zahamowania aktywnoci te¿ by³y s³absze). Tak wiêc w porównaniu z d³ugookresowym, historycznym zapisem czêstotliwoæ i d³ugoæ cykli w okresie po drugiej wojnie wiatowej nie
zmieni³y siê zasadniczo, natomiast widoczne jest wyrane wyd³u¿enie ekspansji oraz skrócenie recesji [3].
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szania siê elastycznoci p³ac i cen, co zgodnie z teori¹ klasyczn¹ prowadziæ powinno do
wiêkszych a nie mniejszych fluktuacji *.
W latach siedemdziesi¹tych gospodarka kapitalistyczna wesz³a w fazê d³ugotrwa³ej depresji. Spad³a stopa wzrostu gospodarczego, wzros³o bezrobocie, pojawi³a siê inflacja. Na
przyczyny tego stanu rzeczy z³o¿y³y siê szok naftowy, zak³ócenia równowagi pieniê¿no-kredytowej i globalne zad³u¿enie. Tak jak w latach trzydziestych model klasyczny okaza³ siê
niezdolny do nale¿ytego wyt³umaczenia za³amania siê produkcji i zatrudnienia, co utorowa³o
drogê rewolucji keynesowskiej, tak w latach siedemdziesi¹tych ortodoksyjna teoria keynesowska okaza³a siê nieadekwatna do narastaj¹cego problemu inflacji. Aktualne wydaj¹ siê tu
s³owa Johnsona: najbardziej pomocn¹ okolicznoci¹ w szybkim upowszechnianiu siê nowej
rewolucyjnej teorii jest istnienie ustalonej ortodoksji, która jest wyranie niespójna z najbardziej uderzaj¹cymi faktami rzeczywistoci [20]. Efektem tych w³anie niespójnoci teorii Keynesa by³ renesans idei konserwatywnych i liberalnych. Na³o¿y³y siê na to i inne czynniki
wród których A. Wojtyna za najwa¿niejsze uwa¿a:
 rozczarowanie co do d³ugofalowych skutków filozofii i praktyki spo³eczno-politycznej
pañstwa dobrobytu,
 kryzys tradycyjnych metod i narzêdzi oddzia³ywania pañstwa na przebieg procesów
gospodarczych,
 rozpad powojennego konsensusu (politycznego centrum), który w latach szeædziesi¹tych i w pierwszej po³owie lat siedemdziesi¹tych skutecznie opiera³ siê atakom zarówno ze
strony lewicy jak i prawicy,
 s³aboæ ugrupowañ lewicowych, które nie by³y w stanie zaproponowaæ wystarczaj¹co
atrakcyjnego programu alternatywnego, mog¹cego wype³niæ powsta³¹ pró¿niê ideologiczn¹ [45].
Drugim procesem prowadz¹cym w konsekwencji do tego, ¿e  jak pisze Heller  lata
osiemdziesi¹te mo¿na okreliæ jako epokê antyetatyzmu, by³y postêpy dokonuj¹ce siê w samej teorii ekonomii. Rozwiniêcie hipotezy racjonalnych oczekiwañ przez now¹ ekonomiê klasyczn¹ (new classical economics), znacz¹ce osi¹gniêcia teorii wyboru spo³ecznego (public
choice theory) i ekonomicznej teorii polityki (economics of politics) rzuci³y nowe wiat³o 
jak pisze cytowany ju¿ A. Wojtyna  na skomplikowany charakter czynników, od których
zale¿y skutecznoæ oddzia³ywania pañstwa na sferê gospodarki. Wiele wniosków wynikaj¹cych z przeprowadzonych analiz mia³o rewolucyjny charakter. Najwa¿niejszy z nich to ten, ¿e
pañstwo nie tylko nie jest w stanie ograniczyæ ¿ywio³owoci procesów wzrostowych, ale
przez swe aktywne w³¹czanie siê w ich przebieg mo¿e staæ siê g³ównym generatorem wahañ
cyklicznych. Oznacza³o to postawienie na g³owie ca³ej powojennej filozofii ekonomicznej roli
pañstwa [45]. Tym, który to rozpocz¹³, by³ Milton Friedman.
3. Monetaryzm
Jeszcze w pocz¹tkach epoki Keynesa, zanim jego teoria zaczê³a wiêciæ tryumfy, nastêpowa³o odradzanie siê pieniê¿nej teorii procesu inflacyjnego. W.A. Morton ju¿ w 1950 r. twier-

* Autorzy ci doszli do wniosku, ¿e wspó³czenie mo¿emy mówiæ wrêcz o tym, ¿e nadmierna
elastycznoæ p³ac i cen mo¿e dzia³aæ destabilizuj¹co na gospodarkê a zmniejszenie stopnia elastycznoci
p³ac i cen ogranicza stopieñ wahañ cyklicznych [26].
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dzi³, ¿e czynnikiem sprawczym inflacji jest niew³aciwa polityka pieniê¿na; chodzi o to, ¿e
bank centralny nazbyt chêtnie kreuje tak¹ iloæ pieni¹dza, jaka jest niezbêdna do utrzymania
pe³nego zatrudnienia przy ka¿dorazowym poziomie dochodów pieniê¿nych wynegocjowanych przez zwi¹zki zawodowe [30]. Pogl¹d ten nastêpnie zosta³ rozwiniêty przez M. Friedmana, który pisa³ m.in.: Inflacja jest zjawiskiem pieniê¿nym. Pomijaj¹c donios³oæ tego twierdzenia
oraz skalê wydarzeñ historycznych potwierdzaj¹cych jego prawdziwoæ  jest ono szeroko
podwa¿ane, w du¿ej mierze ze wzglêdu na to, ¿e rz¹dy próbuj¹ roztoczyæ zas³onê dymn¹
w celu unikniêcia odpowiedzialnoci za inflacjê. [...] Inflacja pojawia siê wtedy, kiedy iloæ
pieni¹dza zwiêksza siê szybciej ni¿ wielkoæ produkcji, a im wiêkszy wzrost iloci pieni¹dza
przypada na jednostkê produkcji  tym wy¿sze jest tempo inflacji. Prawdopodobnie nie ma
drugiego takiego twierdzenia w nauce ekonomii, które by³oby dowiedzione równie przekonywaj¹co [9].
M. Friedman skupi³ wokó³ siebie grupê zwolenników, których pogl¹dy stworzy³y now¹
szko³ê mylenia ekonomicznego. Szko³ê tê K. Brunner nazwa³ w 1968 r. monetaryzmem. Pojêcie to sumowa³o g³ówne wnioski z badañ na temat pieni¹dza i polityki pieniê¿nej, cilej:
polityki poda¿y pieni¹dza: 1) impulsy pieniê¿ne s¹ g³ównym czynnikiem t³umacz¹cym zmiany
produkcji zatrudnienia i cen; 2) miernikiem si³y impulsów jest ruch zasobów pieniê¿nych
(gotówka plus obowi¹zkowe rezerwy nominalne) pozostaj¹cych pod pe³n¹ kontrol¹ banku
centralnego; 3) o ruchach zasobów pieniê¿nych w cyklu koniunkturalnym decyduj¹ zasadniczo w³adze pieniê¿ne [37]. Wy¿ej wymienione cechy, stanowi¹ce jedynie czêæ dystynktywnych cech monetaryzmu, wskazuj¹, ¿e upatruje on róde³ dynamiki gospodarczej g³ównie
w zjawiskach pieniê¿nych, traktowanych jako podstawowy wyznacznik koniunktury. St¹d
dynamikê tê nie tylko mo¿na zadawalaj¹co wyt³umaczyæ zmianami zachodz¹cymi na rynku
pieni¹dza, ale i skutecznie kszta³towaæ w³anie za pomoc¹ w³aciwej polityki pieniê¿nej. E. Domañska wietnie uchwyci³a s³owa Friedmana dotycz¹ce tej kwestii, który w nawi¹zaniu do
znanego okrelenia J. S. Milla, ¿e pieni¹dz jest tylko maszyn¹ napisa³: To prawda [...], ale
jest maszyn¹ nadzwyczaj sprawn¹ [...] i ma szczególn¹ w³aciwoæ, która nie jest udzia³em
innych maszyn. Poniewa¿ wszêdzie przenika, to gdy co siê w nim psuje, dezorganizuje
funkcjonowanie wszystkich innych maszyn [11].
Stanowisko monetarystów w odniesieniu do roli rz¹du w kszta³towaniu stosunków gospodarczych jest jednoznaczne. M. Friedman da³ temu wyraz w s³owach: ... im mniejszy jest
interwencjonizm, tym wiêksze jest prawdopodobieñstwo wzrostu gospodarczego [7]. Ka¿dy
akt rz¹dowej interwencji  wed³ug niego  ogranicza obszar wolnoci indywidualnej, a «wolna gospodarka» (gospodarka bez interwencji rz¹du) jest najlepszym wyrazem tej wolnoci,
bo: daje ludziom to, czego chc¹, a nie to, co dana grupa [rz¹d] uzna za stosowne [10]. To
w³anie fakt, ¿e wolna gospodarka tak dobrze spe³nia swoje zadanie jest  wg Friedmana 
g³ównym ród³em sprzeciwu wobec niej, za popieranie wiêkszoci argumentów wysuwanych przeciwko wolnemu rynkowi wiadczy o braku wiary w sam¹ wolnoæ [10].
Ograniczenie roli rz¹du niezbêdne jest zdaniem Friedmana jeszcze z jednego powodu,
mianowicie jest to obok zwalczania inflacji warunek niezbêdny rozwi¹zania problemów niskiego i nieregularnego wzrostu. Wynika to z tego, ¿e po pierwsze, rz¹d anga¿uje wiêksz¹
czêæ zasobów gospodarczych, pozostawiaj¹c niewiele dla wzrostu sektora prywatnego. Po
drugie, rz¹d obni¿a sk³onnoæ ludzi do oszczêdzania, inwestowania i innowacji. Wysokie
stawki opodatkowania zmuszaj¹ ich do szukania sposobów ochrony przed podatkami zamiast anga¿owania siê w inwestycje produkcyjne. W dodatku regulacje rz¹dowe i powszechna kontrola nad dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ powoduj¹, ¿e du¿a czêæ podejmowanych
inwestycji ma na celu spe³nienie okrelonych wymagañ regulacyjnych, a nie powiêkszanie
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zdolnoci produkcyjnych [6]. W wietle powy¿szego nie mo¿e wiêc dziwiæ teza, wed³ug
której: ...interwencja pañstwa nie jest zawsze nieusprawiedliwiona, ale ciê¿ar dowodu, ¿e
taka jest, powinien spoczywaæ na wnioskodawcach. Powinnimy wprowadziæ praktykê badania zarówno korzyci, jak i kosztów proponowanych interwencji rz¹dowych i ¿¹daæ wykazania przewagi jednych nad drugimi, zanim interwencje te zostan¹ wprowadzone w czyn [12].
Wed³ug A. Kalety teza ta jest kwintesencj¹ wizji dzia³añ ekonomicznych pañstwa monetarystów, a jednoczenie dowodem na pragmatyzm jej twórców [22]. Pragmatyzm ten znajduje
potwierdzenie i w innych s³owach M. Friedmana: Nie chcemy zachowania interwencjonizmu
pañstwowego, który tak bardzo zaszkodzi³ wolnoci, ale pragniemy, oczywicie zachowania
tych jego przejawów, które siê jej przys³u¿y³y [10]. Jeszcze dalej, podwa¿aj¹c ca³kowicie
mo¿liwoci interwencjonizmu pañstwowego, idzie inny przedstawiciel tej szko³y mylenia
G. J. Stigler, który podkrela, ¿e nie wiadomo, w jaki sposób osi¹gn¹æ dany cel, nie znamy
bowiem zale¿noci miêdzy podejmowan¹ polityk¹ publiczn¹ a jej efektami, które maj¹ byæ
osi¹gniête. Oznacza to podwa¿enie mo¿liwoci jakiejkolwiek polityki gospodarczej. G. J. Stigler poddaje krytyce przyczyny interwencjonizmu pañstwowego g³oszone przez ekonomiê
dobrobytu. Wed³ug niego pañstwowa regulacja dotyczy g³ównie przemys³u oraz jest pomylana i funkcjonuje przede wszystkim dla jego korzyci [39]. W ostatniej kwestii zaprezentowanej przez Stiglera stanowisko Friedmana jest ca³kowicie zbie¿ne. Da³ on temu wyraz
w wywiadzie przeprowadzonym przez F. O. Giesperta w pocz¹tkach 1981 r., w którym stwierdzi³: Rz¹d wcale nie musi wtr¹caæ siê do wszystkiego, aby gospodarka znalaz³a siê w niebezpieczeñstwie. Kilka ingerencji w zupe³noci mo¿e wystarczyæ. Na przyk³ad posuniêcia
protekcjonistyczne (b¹d udzielanie subwencji przedsiêbiorstwom). Na dalsz¹ metê maj¹ one
zawsze zgubne skutki [...]. Prawdziwy problem nie polega na tym, czy nale¿y pomagaæ biednym, bo to jest zrozumiale samo przez siê, lecz na tym, by na dobre uci¹æ ³eb hydrze «pañstwa opiekuñczego», s³u¿¹cego bogatym i klasom rednim. [...]. Czas najwy¿szy, aby demokracje
zachodnie przywróci³y bodce do wytwarzania, przedsiêbiorczoci, inwestowania [3].
Monetaryzm nie zak³ada, ¿e istnienie wolnego rynku eliminuje potrzebê istnienia rz¹du,
bo ten ...jest konieczny zarówno jako forum, na którym okrela siê «regu³y gry», jak i jako
arbiter interpretuj¹cy i egzekwuj¹cy przyjête zasady. Zas³ug¹ [jednak] rynku jest to, ¿e ogranicza on znacznie zakres spraw rozstrzyganych rodkami politycznymi i w ten sposób zmniejsza bezporedni udzia³ rz¹du w owej «grze» [10]. Tak wiêc g³ówn¹ funkcj¹ rz¹du musi byæ
ochrona wolnoci  tak przed zewnêtrznymi wrogami, jak i przed wspó³obywatelami. Chodzi
tu o zachowanie spokoju i porz¹dku publicznego, zmuszanie do poszanowania prywatnych
umów i popieranie wolnego rynku.
£atwoæ, z jak¹ pogl¹dy Friedmana t³umaczy³y procesy gospodarcze* oraz wykazywa³y
nieadekwatnoæ koncepcji Keynesa do rzeczywistoci gospodarczej prze³omu lat szeædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych, musia³a wywo³aæ fale krytyki. Pocz¹wszy od tej najbardziej wywa¿onej, kiedy to James W. Dean zwolenników monetaryzmu nazywa³ reakcjonistami,
zastrzegaj¹c siê, i¿ okrelenie to ma charakter nie pejoratywny, lecz opisowy, ¿e nie zamierza³ obraziæ « reakcjonistów», pragn¹³ jedynie zwróciæ uwagê, i¿ na teoriê Keynesa zareagowali powrotem do pogl¹dów przedkeynesowskich [2], a¿ do opinii takich jak Jamesa Tobina 

* Przyk³adem mo¿e byæ chocia¿by analiza przyczyn Wielkiego Kryzysu zawarta w rozdziale:
Anatomia kryzysu w ksi¹¿ce M. i R. Friedmanów Wolny wybór. Opiniê Friedmana o negatywnym
wp³ywie banku centralnego Stanów Zjednoczonych na pog³êbianie siê Wielkiego Kryzysu podziela Alan
Greenspan, szef Fed przez ostatnie 18 lat. Por. [29].
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laureata Nagrody Nobla z roku 1981, który w wywiadzie udzielonym autorom ksi¹¿ki Wspó³czesne nurty teorii makroekonomii zarzuci³ Fridmanowi, ¿e to, co [on] twierdzi³ by³o nieszczere oraz ¿e stan¹³ przed wyborem: albo byæ prawdziwym nowym ekonomist¹ klasycznym
i w takim przypadku twierdzi, ¿e pieni¹dz nigdy nic nie znaczy, albo byæ pragmatycznym
monetaryst¹ i nie mieæ nale¿ytej podstawy teoretycznej lub empirycznej dla tego, co g³osi³ [46]. Inny laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii z roku 1980  L. R. Klein wyznaje
w 1990 r.: nie jestem monetaryst¹ i nie wierzê w ich teorie. Stosuj¹ b³êdny opis funkcjonowania gospodarki [32]. Najbardziej nieprzychylna ocena monetaryzmu pochodzi³a od lorda
Kaldora, który w 1980 r. na wiatowym Kongresie Miêdzynarodowego Stowarzyszenia Ekonomistów w Meksyku tak charakteryzowa³ tê szko³ê mylenia: jest to choroba umys³owa,
która w ci¹gu ostatnich 5 czy 10 lat rozprzestrzeni³a siê lotem b³yskawicy jak jaka zwariowana sekta kalifornijska. Opiera siê na prymitywnych i fa³szywych przes³ankach, niemniej jednak silnie przemawia do egoistów i nieuków, a jego wzglêdnie pewnym skutkiem jest
pog³êbienie napiêæ spo³ecznych i brak stabilnoci, bêd¹cy rezultatem powiêkszaj¹cych siê
nierównoci i rosn¹cego bezrobocia [21]. Byæ mo¿e u pod³o¿a tych wszystkich nerwowych
reakcji sta³y ironiczne s³owa Friedmana: Nic nie tworzy tak wielu miejsc pracy dla ekonomistów, co kontrola i interwencja ze strony pañstwa. Dlatego wszystkich ekonomistów cechuje
schizofrenia: ich dyscyplina naukowa, wywodz¹ca siê od Smitha, ka¿e im faworyzowaæ rynek; ich w³asny interes ka¿e im faworyzowaæ interwencjê. W efekcie znaczna czêæ rodowiska ekonomistów by³a zmuszona godziæ te dwie przeciwstawne si³y przez faworyzowanie
rynku w ogólnoci i przeciwstawianie siê mu w konkretnych przypadkach [8].
4. Ekonomia strony poda¿owej
Kierunek ten na prze³omie lat siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych, oprócz monetaryzmu,
odegra³ najistotniejsz¹ rolê jako podstawa przeformu³owania celów i rodków polityki gospodarczej [45]. Nie by³a to jednak nowa, odrêbna teoria ekonomiczna, raczej zbiór zaleceñ
pod adresem polityki ekonomicznej akcentuj¹cy koniecznoæ aktywizowania poda¿owej strony gospodarki [5], [14]. Pojmowanie roli ingerencji pañstwa przez ekonomiê strony poda¿owej stanowi³o antytezê keynesowskiej polityki finansowej i interwencyjnej. Podobnie jak
monetaryzm postulowa³a ona przesuniêcie priorytetów z oddzia³ywania na popyt globalny
na stymulowanie produkcyjnych i poda¿owych si³ w spo³eczeñstwie. Jednym z czynników,
który wed³ug ekonomii strony poda¿owej zak³óca dzia³anie mechanizmów rynkowych, jest
przede wszystkim nadmierna ingerencja pañstwa. Gdy gospodarkê pozbawi siê balastu, jakim
jest pañstwo, ta odzyska swój wigor i si³y twórczego rozwoju, bo jak dowodzi Gilder  jeden
z najbardziej znanych przedstawicieli kierunku, nie rozwija siê ona sama z siebie lub w drodze
oddzia³ywania pañstwa, lecz jako reakcja na przedsiêbiorczoæ ludzi sk³onnych do podejmowania ryzyka [13]. Wedug Thurowa gospodarkê mo¿na porównaæ do ciniêtej pod wielkim
ciê¿arem sprê¿yny. Gdy ten ciê¿ar zostanie usuniêty sprê¿yna rozkurczy siê, osi¹gaj¹c swój
normalny stan [40]. Tym, co w g³ównej mierze powinno uwolniæ sprê¿ynê, jest obni¿enie podatków. Uzasadnienie tego opiera³o siê przede wszystkim na koncepcji tzw. krzywej Laffera*.

* A. Laffer wykaza³, ¿e istnieje cis³a wspó³zale¿noæ miêdzy stop¹ opodatkowania dochodów,
wp³ywami z podatków i wydajnoci¹. Kiedy stopa opodatkowania dochodów wynosi 100%, wp³ywy z podatków wynosz¹ zero, poniewa¿ w takiej sytuacji nie bêdzie podejmowana ¿adna dzia³alnoæ

148

Przemys³aw Siudak

Obni¿ka podatków i zmiana ich struktury  ma na celu nie tylko zwiêkszenie inwestycji,
oszczêdnoci i sk³onnoci do pracy, ale tak¿e przyczynienie siê do realnego wzrostu gospodarczego. Równoczenie przyspieszony rozwój gospodarczy i zwi¹zany z tym wzrost dochodów spo³eczeñstwa maj¹ spowodowaæ (mimo obni¿ki obci¹¿eñ z tytu³u podatków) zwiêkszenie
dochodów bud¿etu pañstwa i zmniejszenie lub zlikwidowanie deficytu bud¿etowego. Zwolennicy tego nurtu myli ekonomicznej uwa¿aj¹, i¿ rz¹d powinien przyj¹æ zobowi¹zanie do
sta³ego obni¿ania obci¹¿eñ podatkowych. Wczeniejsze og³oszenie przysz³ych obni¿ek podatków przyczyni³oby siê  ich zdaniem  do zmniejszenia niepewnoci i u³atwi³oby opracowanie planów inwestycyjnych [28].
Oprócz A. Laffera g³ównymi przedstawicielami kierunku byli tak¿e David Stockman 
póniejszy dyrektor departamentu bud¿etu w rz¹dzie R. Reagana i Irving Kristol uwa¿any za
g³ównego twórcê ekonomii strony poda¿owej. Ten drugi wzbogaci³  jak pisze E. Domañska  pragmatyczn¹ koncepcjê Laffera, ujêt¹ w postaci krzywej o ideologiczne zaanga¿owanie po stronie swobód jednostki. Wed³ug niego warunkiem wzrostu wydajnoci pracy,
a w konsekwencji  produktu narodowego, jest przestrzeganie naturalnego prawa jednostki do poprawy sytuacji materialnej [3]. I. Kristol nie tai jednoczenie nieegalirtarnego charakteru poda¿owej koncepcji polityki ekonomicznej. Co wiêcej, jest zdania, ¿e istnieje ...swoista
antynomia miêdzy wzrostem gospodarczym a «sprawiedliwym» podzia³em, miêdzy ide¹ wzrostu a ide¹ egalitaryzmu spo³ecznego. Ci dla których idea równoci jest tak samo wa¿na, jak
idea wzrostu, bêd¹ przede wszystkim opowiadali siê za redystrybucyjn¹ funkcj¹ rz¹du i pozostan¹ obojêtni wobec kwestii pobudzania dzia³alnoci gospodarczej [24]. Pogl¹d ten niesie bardzo wyrane przes³anie: spraw¹ fundamentaln¹ jest funkcjonowanie doskona³ego
rynku, poniewa¿ w³anie taki rynek tworzy najsilniejsze pobudki do inwestowania, innowacji, wzrostu gospodarczego.
Krytyka poda¿owej strony gospodarki obejmowa³a zasadniczo trzy zagadnienia. Po pierwsze rozumowanie to nie wyjania³o, dlaczego przyspieszony wzrost gospodarczy mia³by byæ
wzrostem nieinflacyjnym. Po drugie, wcale nie jest oczywiste, ¿e ca³e dochody  powiêkszone dziêki wyzwoleniu poda¿y z krêpuj¹cych j¹ wiêzi  bêd¹ wydane na zakup dóbr i us³ug.
Mo¿e to skutkowaæ pojawieniem siê niedostatku popytu i w konsekwencji wywo³aæ keynesowski problem jego pobudzania [24]. Mo¿e byæ równie¿ i tak, ¿e zwiêkszone pod wp³ywem
bodców fiskalnych inwestycje i oszczêdnoci nie zostan¹ ulokowane w kraju, a przep³yn¹
za granicê. Po trzecie trudno jest wykorzystaæ w praktyce zale¿noæ opisywan¹ przez krzyw¹
Laffera. Nie wiadomo bowiem, jaki jest jej dok³adny kszta³t oraz w którym miejscu na krzywej
znajduje siê gospodarka w danym okresie. Równie¿ obni¿ki podatków nie s¹ samofinansuj¹ce siê. Zmniejszenie przychodów bud¿etu wskutek redukcji podatków powoduje wzrost de-

gospodarcza. Na krzywej tej znajduje siê optymalny punkt, w którym stopa opodatkowania przynosi
oczekiwane przychody oraz po¿¹dany produkt narodowy. Zbyt wysoka stopa opodatkowania mo¿e
os³abiæ bodce do pracy, a tym samym zmniejszyæ wp³ywy podatkowe i wytworzon¹ wielkoæ produkcji.
Ni¿sza stopa opodatkowania natomiast mo¿e pozytywnie wp³yn¹æ zarówno na dochody z podatków, jak
i na poziom produkcji i dochodu narodowego. Negatywne oddzia³ywanie wysokiej stopy i progresji
opodatkowania dochodów (nie tylko z pracy, ale równie¿ dochodów z uzyskiwanych oszczêdnoci, ze
spadków, z korporacji, z kapita³u, tj. zysków) na bodce do pracy, oszczêdzania i inwestowania pog³êbia
siê w warunkach wysokiej inflacji. Nominalny wzrost dochodów powoduje bowiem (przy progresywnym
opodatkowaniu) przechodzenie podatników do grup dochodów objêtych wy¿sz¹ stop¹ opodatkowania.
W rezultacie obci¹¿enie podatkowe zwiêksza siê, mimo ¿e realne dochody mog³y nie ulec zmianie.
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ficytu bud¿etowego. Wiêkszy deficyt bud¿etowy oznacza z kolei zwiêkszenie zapotrzebowania rz¹du na kredyt, co poci¹ga za sob¹ podwy¿szenie stopy oprocentowania. W zwi¹zku
z tym wiêkszoæ pozytywnych efektów obni¿ki podatków mo¿e byæ skompensowana przez
wzrost deficytu bud¿etowego i oprocentowania kredytów.
5. Nowa szko³a austriacka
Odrodzenie siê zainteresowania pogl¹dami szko³y austriackiej zwi¹zane by³o z pracami takich jej przedstawicieli jak: Haberler, Machlup, Kirzner  pracuj¹cych g³ównie w Stanach Zjednoczonych i przede wszystkim Friedricha von Hayeka (18891992). Hayek nie twierdzi³, ¿e
liberalizm, to zamkniêty katalog regu³, a wrêcz, ¿e:  W podstawowych zasadach liberalizmu nie
ma nic takiego, co by zeñ czyni³o sztywn¹ doktrynê; nie ma trwa³ych regu³ ustalonych raz na
zawsze. Fundamentalna zasada g³osz¹ca, ¿e kieruj¹c naszymi sprawami, powinnimy czyniæ jak
najwiêkszy u¿ytek z samorzutnych si³ spo³ecznych i jak najrzadziej odwo³ywaæ siê do przymusu, mo¿e mieæ nieskoñczenie wiele zastosowañ [17]. Nie negowa³ te¿ potrzeby istnienia pañstwa, czemu da³ wyraz w s³owach: W ¿adnym systemie, który da³by siê racjonalnie obroniæ,
nie powstanie taka sytuacja, by pañstwo po prostu nic nie robi³o. Efektywny system konkurencji wymaga rozumnie zaprojektowanych i ustawicznie dostosowywanych do warunków ram
prawnych, w takim samym stopniu, jak ka¿dy inny system. Ju¿ najistotniejszy wstêpny warunek w³aciwego funkcjonowania konkurencji  ochrona przed oszustwem (w³¹czaj¹c w to wykorzystywanie niewiedzy), stawia przed dzia³alnoci¹ prawodawcz¹ ogromne i bynajmniej nie
w pe³ni jeszcze urzeczywistnione zadanie [17]. Jednoczenie odwo³uj¹c siê do A. Smitha, pisa³:
Tworzenie warunków, w których konkurencja bêdzie mo¿liwie najbardziej efektywna, uzupe³nienie jej tam, gdzie nie mo¿na jej uczyniæ skuteczn¹, utrzymanie wiadczeñ, które wed³ug s³ów
A. Smitha, «chocia¿ mog¹ byæ w najwiêkszym stopniu korzystne dla ogó³u spo³eczeñstwa,
maj¹ jednak tak¹ naturê, ¿e korzyci nigdy nie wyrównaj¹ kosztów jednostce czy niewielkiej
grupie jednostek»  realizacja tych celów to niew¹tpliwie szerokie i niekwestionowane pole dla
dzia³alnoci pañstwa [17]. Pañstwo jednak nie jest w stanie zast¹piæ rynku jako mechanizmu
alokacji, poniewa¿ nie dysponuje niezbêdnym do tego zasobem informacji. Nie ma takiej pañstwowej instytucji planistycznej, która by³aby w stanie scentralizowaæ tak¹ iloæ informacji,
aby ta umo¿liwia³a poszczególnym jednostkom osi¹gniêcie celów w stopniu wiêkszym ni¿ wówczas, gdy koordynacja dokonuje siê poprzez mechanizm konkurencji. To poprzez system cen
rynek spe³nia funkcjê polegaj¹c¹ na przekazywaniu informacji i koordynowaniu dzia³añ jednostek*. Sw¹ rolê system ten mo¿e jednak spe³niaæ tylko wówczas, gdy ceny mog¹ zmieniaæ siê
w sposób ca³kowicie swobodny, co z kolei jest uzale¿nione od istnienia konkurencji [45].
Tym, co utorowa³o drogê renesansowi pogl¹dów Hayeka, by³o pojawienie siê rosn¹cej
inflacji przy jednoczesnym wzrocie bezrobocia na prze³omie lat szeædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych XX wieku. Hayek, jak pisz¹ Snowdon, Vane i Wynarczyk, konsekwentnie trzyma³ siê swojego pogl¹du, ¿e inflacja wp³ywa na niew³aciwe ukierunkowanie kapita³u i si³y
roboczej, poniewa¿ sprawia, i¿ pewne inwestycje i miejsca pracy staj¹ siê przejciowo atrakcyjne. [...] Zaanga¿owanie siê [za] rz¹du w politykê «pe³nego zatrudnienia za wszelk¹ cenê»
umo¿liwi³o zwi¹zkom zawodowym podwy¿szanie ¿¹dañ p³acowych bez ponoszenia kosztów

* Ponadto dziêki temu systemowi jednostki mog¹ dysponowaæ znacznie mniejszym zakresem
wiedzy, ni¿ teoretycznie by³oby to konieczne do podjêcia w³aciwych decyzji.
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utraty pracy przez ich cz³onków [36]. W myl pogl¹dów Hayeka ograniczenie poda¿y pieni¹dza nie stanowi wystarczaj¹cego warunku obni¿enia tempa inflacji. Niezbêdne jest tak¿e
os³abienie zwi¹zków zawodowych, bo ponosz¹ one nie tylko winê za inflacjê i bezrobocie, ale
s¹ zarazem najwiêksz¹ przeszkod¹ w podniesieniu standardu ¿yciowego klasy robotniczej
jako ca³oci [15]. Podkopywanie przez inflacjê podstawowych realnych potrzeb gospodarki
przez ustawiczn¹ ekspansjê masy pieni¹dza sk³oni³o Hayeka do wyra¿enia opinii, wedle której gospodarce potrzebne jest przebycie dramatycznego procesu oczyszczenia*, tak by wyeliminowaæ inflacjê z systemu, nawet gdyby to mia³o oznaczaæ du¿e rozmiary przejciowego
bezrobocia. Analiza dokonana przez Hayeka wskazywa³a jednoznacznie: nie ma wyboru miêdzy inflacj¹ a bezrobociem, mo¿emy raczej wybieraæ miêdzy pewnym bezrobociem w bliskiej
przysz³oci, a wiêkszym bezrobociem w póniejszym terminie [18]. Ca³kowite wykorzenienie
inflacji z systemu by³o wed³ug Hayeka niezbêdne tak¿e dlatego, ¿e stanowi³a ona powa¿ne
zagro¿enie dla wolnoci jednostki oraz przeciwdzia³a³a efektywnej pracy mechanizmu cenowo-sygnalizacyjnego kieruj¹cego praktycznymi dzia³aniami. Inflacja ponadto umo¿liwia³a
pañstwu konfiskatê zasobów. Wymienione jako dwie ostatnie konsekwencje inflacji wywo³uj¹ za frustracjê u prywatnych podmiotów gospodaruj¹cych [36].
Przejawem odrêbnoci nowej szko³y austriackiej s¹ pogl¹dy jej przedstawicieli odnonie
antymonopolowej dzia³alnoci pañstwa. Uwa¿aj¹ oni j¹ za wysoce niew³aciwie ukierunkowan¹, bowiem zysk monopolowy jest bodcem rozwoju przedsiêbiorczoci, stopa innowacji
mo¿e byæ wy¿sza na rynku zmonopolizowanym a fuzje przedsiêbiorstw s¹ wa¿n¹ czêci¹
procesu konkurencji [34]. Pogl¹dy te przyczyni³y siê do opracowania przez Baumola w 1982 r.
hipotezy potencjalnie konkurencyjnych rynków (contestable markets thesis), która w ostatnich latach zyska³a wielu zwolenników**.
6. Nowa ekonomia klasyczna
Tym co odró¿nia now¹ ekonomiê klasyczn¹ (new classical economics) od monetaryzmu,
jest oparcie siê przez jej twórców na hipotezie racjonalnych oczekiwañ. W odró¿nieniu od
niej, stosowana przez monetarystów hipoteza adaptacyjnych oczekiwañ, zak³ada, ¿e nie ma
d³ugookresowej zamiennoci miêdzy bezrobociem i inflacj¹, a tylko krótkookresowa. W okresie krótkim równie¿ nie ma sta³ej zamiennoci, lecz zmienna  zale¿na od oczekiwanej stopy
inflacji ***. Pomijaj¹c szczególne zastosowanie hipotezy adaptacyjnych oczekiwañ do t³uma-

* Porównanie inflacji zarówno do stanu przejedzenia, jak i przedawkowania narkotyków zawar³
Hayek w nast. pozycjach [18] i [16].
** Mimo ¿e hipoteza ta ma g³ównie teoretyczny charakter, to jednak wyp³ywaj¹ z niej równie¿
istotne implikacje dla polityki gospodarczej pañstwa. Baumol stara siê stworzyæ uzasadnienie dla uwolnienia przemys³u od regulacji i kontroli pañstwowej przez wykazanie, ¿e efektywnoæ danej ga³êzi mo¿e
byæ wysoka równie¿ przy niewielkiej liczbie firm (a nawet przy jednej). Hipoteza ta, k³ad¹ca nacisk na
antycypowanie w momencie wejcia firmy do danej ga³êzi koszty wyjcia z niej, sugeruje, ¿e
pozycja monopolistyczna i oligopolistyczna nie stanowi wystarczaj¹cego warunku do interwencji pañstwa [35].
*** Implikacj¹ powy¿szego jest zobrazowanie graficzne krótkookresowej zamiennoci przez ca³¹
rodzinê krzywych. Im wy¿sze oczekiwania co do wzrostu cen, tym bardziej na prawo przesuniêta jest
krzywa Phillipsa. W d³ugim okresie za stopa inflacji nie oddzia³uje na bezrobocie i jego stopa kszta³tuje
siê na tym samym poziomie niezale¿nie od rozmiarów inflacji -- naturalna stopa bezrobocia.
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czenia oczekiwañ inflacyjnych i krzywej Phillipsa, zak³ada ona, ¿e podmioty gospodarcze
opieraj¹ swoje oczekiwania co do przysz³ych wartoci danej zmiennej wy³¹cznie na przesz³ych wartociach. Jak pisz¹ B. Snowdon, H. Vane, P. Wynarczyk: Jednym z g³ównych
problemów tego «opartego na przesz³oci» podejcia do kszta³towania oczekiwañ jest to, ¿e
dopóki prognozowana zmienna nie ustabilizuje siê na d³u¿szy okres, dopóty bêd¹ siê powtarzaæ b³êdne oczekiwania co do jej wartoci [36].
S³abe strony hipotezy adaptacyjnych oczekiwañ by³y przyczyn¹ jej krytyki m.in. przez
Roberta Lucasa (ur.1937r.) uwa¿anego za g³ównego przedstawiciela nowej ekonomii klasycznej*. Krytyka ta dotyczy³a przede wszystkim za³o¿enia, ¿e przy kszta³towaniu oczekiwañ
podmioty gospodarcze nie wykorzystuj¹ wszystkich dostêpnych informacji. Tymczasem wg
zwolenników hipotezy racjonalnych oczekiwañ  racjonalnie postêpuj¹cy podmiot gospodarczy bêdzie wykorzystywa³ ca³oæ dostêpnych informacji dotycz¹cych czynników okrelaj¹cych zachowanie siê danej zmiennej w przysz³oci. Implikacj¹ tego jest teza, ¿e jest ma³o
prawdopodobne, by przewidywano w sposób prowadz¹cy do systematycznie powtarzanych
b³êdów w ocenie zjawisk gospodarczych. W odniesieniu do problemu inflacji i krzywej Phillipsa oznacza to  jak pisze Wojtyna  ¿e nieprawdopodobne jest, by z okresu na okres
podmioty gospodarcze stale zbyt nisko ocenia³y przewidywan¹ stopê inflacji i nie wyci¹ga³y
z tego wniosków co do sposobu, w jaki nale¿y te przewidywania formu³owaæ [45].
Przeciwko hipotezie racjonalnych oczekiwañ wysuniêto wiele ró¿nych krytycznych uwag
[40], [8], [25]. Generalnie jednak Begg dzieli jej krytyków na dwie grupy:
1) tych, którzy odrzucaj¹ racjonalne oczekiwania jako wiarygodny model rzeczywistego
zachowania podmiotów gospodarczych;
2) tych, którzy hipotezê racjonalnych oczekiwañ uwa¿aj¹ za atrakcyjn¹, niemniej jednak
maj¹ zastrze¿enia co do rezultatów zastosowania jej w modelach opartych na za³o¿eniu pe³nej
elastycznoci rynków [1].
W³anie za³o¿enie o pe³nej elastycznoci rynków (market clearing) stanowi dopiero w po³¹czeniu z monetarystyczn¹ koncepcj¹ inflacji i hipotez¹ racjonalnych oczekiwañ o odrêbnoci pogl¹dów nowych klasyków. Twierdz¹ oni mianowicie, ¿e aktywna polityka stabilizacyjna
jest nieskuteczna nie tylko w okresie d³ugim, ale tak¿e w krótkim, bo pañstwo nie ma mo¿liwoci trwa³ego oddzia³ywania na zmienne realne takie jak produkcja i zatrudnienie. Ten stan
rzeczy bierze siê st¹d, ¿e podmioty gospodarcze:
a) podejmuj¹ swe decyzje wy³¹cznie na podstawie zmian wielkoci realnych (zjawisko
iluzji pieni¹dza nie wystêpuje równie¿ w okresach krótkich),
b) w myl hipotezy racjonalnych oczekiwañ nie pope³niaj¹ systematycznych b³êdów przy
formu³owaniu oczekiwañ dotycz¹cych przebiegu procesów gospodarczych w przysz³oci.
Teza o nieskutecznoci polityki gospodarczej ma silne oparcie w pogl¹dzie nowych klasyków, wed³ug którego odchylenia produkcji i zatrudnienia wywo³ane s¹ przez wstrz¹sy
losowe (g³ównie przez nieprzewidziane zmiany poda¿y pieni¹dza), które staj¹ siê przyczyn¹
b³êdnych oczekiwañ co do cen **. Skoro za wszystkie zmiany w wielkociach realnych poza
wstrz¹sami losowymi s¹ antycypowane i tym samym neutralizowane przez podmioty go-

* Inni czo³owi przedstawiciele tej szko³y mylenia to: Thomas Sargent, Robert Barro, Edward
Prescott, Neil Wallace  wszyscy Amerykanie. W Wielkiej Brytanii podejcie to kojarzy siê g³ównie
z pracami Patrica Minforda.
** Hipoteza racjonalnych oczekiwañ implikuje, ¿e tego rodzaju b³êdy w oczekiwaniach s¹ zasadniczo b³êdami losowymi i dlatego nie wykazuj¹ ¿adnego wyranego wzorca.

152

Przemys³aw Siudak

spodarcze, to jakakolwiek interwencja rz¹du wyra¿aj¹ca siê przez indukowanie przypadkowych zmian nie ma sensu, bowiem g³ównym jej efektem bêdzie jedynie znaczne zwiêkszenie
stopnia niepewnoci w gospodarce*. Teza o nieskutecznoci polityki gospodarczej nie ma
jednak bezwzglêdnego charakteru. Sprzeciwia siê jej bowiem przekonanie nowych klasyków
o skutecznoci oddzia³ywania w d³ugich okresach polityki fiskalnej, w odró¿nieniu od polityki monetarnej, na zmienne realne**.
Wspóln¹ cech¹ nowej ekonomii klasycznej i monetaryzmu jest zgodny pogl¹d obu szkó³
na temat pieniê¿nego charakteru inflacji i tego, ¿e wywo³ana jest ona przez nadmierny wzrost
masy pieni¹dza. Zupe³nie inaczej szko³y te patrz¹ ju¿ jednak na koszty obni¿ania inflacji
w kategoriach produkcji i zatrudnienia. Koszty te wyra¿a wskanik powiêcenia oznaczaj¹cy
wielkoæ utraconej przez gospodarkê produkcji niezbêdn¹ do obni¿enia inflacji***.
Wed³ug monetarystów na skutek kompresji pieniê¿nej bêdzie wzrastaæ bezrobocie, a jego
rozmiary i trwa³oæ bêd¹ uzale¿nione od stopnia tej kompresji, od zakresu dostosowañ instytucjonalnych i od tego, jak ludzie bêd¹ obni¿aæ swoje oczekiwania dotycz¹ce przysz³ych
stóp inflacji. Krytycznym czynnikiem jest tutaj reagowanie oczekiwañ na zmiany re¿imu pieniê¿nego, a to z kolei implikuje, ¿e podstawow¹ rolê w okrelaniu powiêcenia bêdzie odgrywaæ wiarygodnoæ oraz reputacja w³adz pieniê¿nych.
W odró¿nieniu od modeli keynesistowskich i monetarystycznych, jak pisz¹ B. Snowdon,
H. Vane i P. Wynarczyk: nowe podejcie klasyczne zak³ada, ¿e zapowiadane (przewidziane)
zmiany polityki pieniê¿nej nie bêd¹ mia³y ¿adnego wp³ywu na poziom produkcji i zatrudnienia nawet w krótkim okresie, pod warunkiem ¿e polityka ta jest wiarygodna. Zapowiedziana
kompresja pieniê¿na, której daje siê wiarê, spowoduje, ¿e racjonalne podmioty gospodaruj¹ce obni¿¹ swoje oczekiwania inflacyjne. W³adze pieniê¿ne mog¹ wiêc w zasadzie obni¿yæ
stopê inflacji bez kosztów w sferze produkcji i zatrudnienia, zapowiadanych w analizie keynesowskiej i monetarystycznej, co oznacza, ¿e wskanik powiêcenia wynosi zero! [...] W takich warunkach nie ma potrzeby stopniowania kompresji pieniê¿nej, za którym wypowiadaj¹
siê ortodoksyjni monetaryci [36]. Skoro wiêc zmiana taka nie wywo³uje ¿adnych kosztów
w dziedzinie produkcji, jak i zatrudnienia, to w³adze mog¹ z równym skutkiem zapowiadaæ po
prostu dramatyczn¹ obni¿kê stopy ekspansji pieniê¿nej w celu obni¿enia inflacji do preferowanego przez siebie poziomu.
Przeprowadzona powy¿ej klasyfikacja neokonserwatywnych doktryn ekonomicznych pod
k¹tem stosunku danej szko³y do sensu i skutecznoci w³¹czania siê pañstwa w przebieg
procesów gospodarczych ujawnia, ¿e zarówno antyetatyzm, czyli niechêæ do roli pañstwa

* Ze swej istoty polityka tego typu nie mog³aby byæ zreszt¹ stosowana, w zwi¹zku z czym
problematyczne staje siê okrelenie takiego postêpowania jak¹kolwiek polityk¹. Por. [19].
** Wczeniejsze nieantycypowane nawet zmiany w polityce fiskalnej nie wp³yn¹ od razu na naturaln¹ stopê produkcji, ale w d³u¿szym okresie mog¹ oddzia³ywaæ na mo¿liwoci pe³nego zatrudnienia,
poniewa¿ s¹ jednym z czynników okrelaj¹cych bie¿¹cy poziom inwestycji. Wniosek ten wyp³ywa
z badañ T. J. Sargenta i N. Wallace'a oraz R. Shillera. Por. [45].
*** W modelach keynesistowskich wskanik ten jest wysoki, nawet je¿eli oczekiwania podmiotów
gospodaruj¹cych s¹ racjonalne, na skutek powolnego reagowania cen i plac na ograniczenia ³¹cznego
popytu. Wobec stopniowego dostosowywania siê cen impuls deflacyjny prowadzi w sposób nieunikniony do powa¿nych strat realnych, których ponoszenie mo¿e ulegaæ przed³u¿eniu pod wp³ywem
efektów histerezy, tj. w przypadkach gdy recesja powoduje wzrost naturalnej stopy bezrobocia.
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w gospodarce, jak i wiara w skutecznoæ mechanizmu rynkowego, s¹ najwa¿niejszymi cechami tych koncepcji. Wszystkie te nurty ³¹czy silna, oficjalnie wyra¿ana opozycja wobec przedstawionego wczeniej keynesizmu. Wraz jednak ze schodzeniem na coraz ni¿szy stopieñ
abstrakcji, gdy konieczne staje siê przejcie od ogólnych idei ekonomicznych do praktycznie
realizowanej polityki, gdy trzeba wype³niæ bardziej konkretn¹ treci¹ typowy dla antyetatyzmu slogan rynki pracuj¹ a rz¹dy nie (markets work, goverments do not) miêdzy poszczególnymi nurtami neokonserwatywnymi zaczynaj¹ siê rysowaæ coraz wiêksze ró¿nice.
Równoczenie jednak w stanowisku wobec ekonomicznej roli pañstwa reprezentowanym
przez ka¿d¹ z omówionych szkó³ neokonserwatywnych daje siê zauwa¿yæ niekonsekwencjê,
któr¹ A. Wojtyna nazywa wrêcz paradoksem. Pisze on mianowicie: Z jednej strony, w myl
jednej z wiod¹cych tez, pañstwo nie mo¿e wp³ywaæ na równowagê zmiennych realnych,
takich jak produkcja i zatrudnienie, czyli nie mo¿e osi¹gn¹æ zamierzonych celów makroekonomicznych. Z drugiej strony, zgodnie z t¹ sama tez¹, poprzez aktywn¹ interwencjê mo¿e doprowadziæ do rzeczywistych, daj¹cych siê zmierzyæ strat. Pojawia siê istotne pytanie, dlaczego
pañstwo oddzia³uje na zmienne realne jedynie w sposób negatywny, dlaczego nie wystêpuje
w tym przypadku symetria? [45]. Praktyka gospodarcza krajów wysoko rozwiniêtych potwierdza to spostrze¿enie. Zostanie to jednak przedstawione w nastêpnym artykule.
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Przemys³aw Siudak
SUMMARY
The views of contemporary economic schools
on the role of the country in economy
In the 70's of the XXth century the capitalistic economy entered the phase of
a long-lasting depression. The rate of economical growth decreased, the unemployment increased and the inflation appeared. The oil shock, the problems with monetarycredit balance and a global indebtedness. Just as in the 30's the classical model
turned out to be incapable of the appropriate explanation of production and employment declining, what enabled the Keynes revolution to arise, in the 70's the orthodox
Keynes theory appeared to be inadequate to the increasing inflation problem. On the
other hand, the progress, which took place in the economic theory itself, had an
influence on the decrease of the faith in the effectiveness of the Keynes type stabilizing politics.
In the article there were presented the views of economic directions, which gained
popularity at that time and cast new light on the complicated character of factors that
are dominant as far as the efficacy of country influence on the economy is concerned.
There were analysed the views of the monetarists, the economy representatives of the
supply part, the new Austrian school and the new classic economy regarding the range
and consequences of the country engaging into the economic processes. The conclusions resulting from it, in relation to the previously dominant theory of Keynes, had
a revolutionary character. The most important of them is the one that the country is
incapable of limiting the spontaneity of growth processes and by its active engaging in
their course it may become the major generator of cyclical fluctuation. It meant making
upside down all the after-war economic philosophy role of the country.
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Czynniki determinuj¹ce samodzielnoæ decyzyjn¹
oddzia³ów przedsiêbiorstw miêdzynarodowych
w zakresie marketingu

ABSTRAKT
Artyku³ prezentuje istotne zagadnienia z zakresu centralizacji i decentralizacji decyzji
marketingowych w strukturze przedsiêbiorstwa miêdzynarodowego. Szczególn¹ uwagê
i du¿o miejsca powiêca przedstawieniu czynników sprzyjaj¹cych wzrostowi samodzielnoci decyzyjnej oddzia³ów w obszarze marketingu.

Wstêp
Istotnym zagadnieniem zwi¹zanym z zarz¹dzaniem przedsiêbiorstwem miêdzynarodowym
jest problem lokalizacji uprawnieñ decyzyjnych w zakresie marketingu. Niew¹tpliwie miejsce
usytuowania decyzji determinuj¹ okrelone czynniki, które oddzia³ywuj¹ b¹d w kierunku
centralizacji decyzji, co oznacza w konsekwencji usytuowanie kompetencji decyzyjnych na
najwy¿szym szczeblu najwy¿szej instancji (w centrali firmy), b¹d w kierunku decentralizacji,
co sprzyja umiejscowieniu ich w ni¿szych instancjach (w oddzia³ach).
Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja i analiza czynników sprzyjaj¹cych podejmowaniu decyzji marketingowych w oddzia³ach i w centrali firmy. Wokó³ tak ustalonego
celu g³ównego zosta³o sformu³owane nastêpuj¹ce pytanie badawcze: Jakie czynniki sprzyjaj¹
podejmowaniu decyzji marketingowych w oddzia³ach i w macierzystej firmie? Na podstawie
studiów nad literatur¹ z zakresu marketingu i zarz¹dzania sformu³owano nastêpuj¹c¹ hipotezê: Istniej¹ czynniki sprzyjaj¹ce podejmowaniu decyzji marketingowych w oddzia³ach i firmie
macierzystej.

1. Czynniki centralizacji i decentralizacji decyzji
w zakresie realizacji funkcji organicznych
Centralizacja lub decentralizacja decyzji w przedsiêbiorstwie jako proces lub stan odnosi
siê do lokalizacji prawa do dokonywania rozstrzygniêæ (uprawnieñ decyzyjnych), a wiêc
tylko jednej fazy realizacji zadañ sk³adaj¹cych siê na okrelon¹ funkcjê [8].Decentralizacja
oznacza, ¿e okrelone decyzje mog¹ podejmowaæ mened¿erowie i pracownicy znajduj¹cy siê
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na ni¿szych szczeblach, w przypadku wieloinstancyjnoci*  w ni¿szych instancjach. Centralizacjê identyfikuje to, ¿e okrelone decyzje podejmuje kierownictwo przedsiêbiorstwa znajduj¹ce siê na najwy¿szym szczeblu, w przypadku wieloinstancyjnoci  na najwy¿szym
szczeblu najwy¿szej instancji [15]. Reasumuj¹c, decentralizacja polega na przekazywaniu
uprawnieñ decyzyjnych w dó³ hierarchii organizacyjnej lub do ni¿szych instancji, natomiast
centralizacja  na skupieniu uprawnieñ do podejmowania decyzji na najwy¿szym szczeblu
struktury organizacyjnej lub w najwy¿szej instancji. Przekazywanie uprawnieñ decyzyjnych
na ni¿sze szczeble w przedsiêbiorstwie lub do ni¿szych instancji  mened¿erom i pracownikom  powoduje, ¿e uzyskuj¹ oni w ten sposób wiêksz¹ samodzielnoæ w podejmowaniu
decyzji. Przyk³adem takiego zjawiska mo¿e byæ sytuacja, kiedy specjalista ds. promocji odpowiedzialny za przeprowadzenie kampanii promocyjnej nowego produktu otrzyma³ niezbêdne
uprawnienia do wykonania tego zadania, takie jak: wybór mediów reklamowych, nagradzanie
najskuteczniejszych pracowników, zwalnianie nieudolnych. Zwiêkszenie uprawnieñ decyzyjnych spowoduje, ¿e specjalista ds. promocji bêdzie podejmowa³ decyzje, które wczeniej
mog³y byæ podejmowane na wy¿szych szczeblach lub w najwy¿szej instancji, np. decyzje
dotycz¹ce zasiêgu kampanii promocyjnej. Nasuwa siê wiêc konkluzja  zdecentralizowane
kierowanie przedsiêbiorstwem lub podmiotem wieloinstancyjnym oznacza, ¿e [13], [14]:
 wiêksza liczba decyzji jest podejmowana na ni¿szych szczeblach zarz¹dzania lub w ni¿szych instancjach,
 wa¿niejsze decyzje s¹ podejmowane na ni¿szych szczeblach zarz¹dzania lub w ni¿szych
instancjach,
 bardziej szeroki jest zakres decyzji podejmowanych przez pracowników ni¿szych szczebli zarz¹dzania lub ni¿szych instancji (np. kierownik oddzia³u podejmuje decyzje nie tylko
produkcyjne, ale i personalne, finansowe, marketingowe etc.),
 wymaga siê mniej uzgodnieñ z pracownikami wy¿szych szczebli zarz¹dzania lub wy¿szych instancji.
Na stopieñ decentralizacji decyzji ma wp³yw wiele czynników. Nie wszystkie jednak one
oddzia³ywuj¹ z t¹ sam¹ si³¹. Dokonuj¹c ich usystematyzowania mo¿na wyró¿niæ cztery zasadnicze grupy czynników, które s¹ zwi¹zane z:
1.Otoczeniem i rozwojem organizacji.
2.Wewnêtrznymi cechami organizacji.
3.Czêstotliwoci¹ podejmowanych decyzji i ich wp³ywem na inne funkcje w przedsiêbiorstwie.
4. Rozwojem komunikacji informatycznej.
1.1.Czynniki zwi¹zane z otoczeniem i rozwojem organizacji
W tej grupie wyró¿nia siê nastêpuj¹ce czynniki:
Zró¿nicowanie dzia³alnoci gospodarczej
Ujêcie w jednym oddziale ró¿norodnej dzia³alnoci gospodarczej, w tym produkcyjnej
* Wieloinstancyjnoæ polega na tym, ¿e okrelonej jednostce podporz¹dkowane s¹ inne, które mog¹
byæ nadrzêdnymi dla jeszcze innych jednostek. Jest to wiêc wieloszczeblowy uk³ad hierarchiczny,
ró¿ni¹cy siê tym od wystêpuj¹cego w nieskoncentrowanym organizacyjnie przedsiêbiorstwie, ¿e zamiast komórek i stanowisk istniej¹ zak³ady i spó³ki (instancje), które s¹ systemami z³o¿onymi [5].
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wp³ywa na decentralizacjê decyzji. Wystêpuje to najczêciej, kiedy miêdzy oddzia³ami brak
jest lub wystêpuj¹ znikome powi¹zania produkcyjne oraz w przypadku odrêbnych rynków
zbytu dla ka¿dej jednostki. Natomiast w sytuacji gdy oddzia³y realizuj¹ tylko jedn¹ z faz
danego procesu technologicznego, prowadzi to do centralizacji decyzji.
Koszty i ryzyko zwi¹zane z podjêciem i zaniechaniem decyzji
Je¿eli dana decyzja niesie za sob¹ wysokie koszty i ryzyko, tzn. mo¿e wywrzeæ znaczny
wp³yw na funkcjonowanie przedsiêbiorstwa i wieloinstancyjnego podmiotu gospodarczego,
to istnieje prawdopodobieñstwo, ¿e kierownicy wy¿szych szczebli lub instancji niechêtnie
bêd¹ przekazywaæ w³adzê kierownikom ni¿szych szczebli i ni¿szych instancji. Tym samym
wiêkszy bêdzie nacisk na centralizacjê decyzji.
Koszty i ryzyko zwi¹zane z podjêciem i zaniechaniem decyzji wp³ywaj¹ na miejsce podejmowania m.in. decyzji strategicznej i operacyjnej.
Jak podaje B. Haus, decyzje podejmowane u ród³a (w miejscu ich realizacji) mog¹ byæ
szybsze i trafniejsze, pod warunkiem ¿e nie jest potrzebny szerszy zakres wiedzy o danym
zagadnieniu. S¹ te¿ mniej kosztowne. Jednak nie wszystkie decyzje powinny byæ podejmowane w miejscu ich realizacji. Chodzi przede wszystkim o decyzje dotycz¹ce przysz³oci,
maj¹ce charakter strategiczny, przy którym nale¿y uwzglêdniæ szerszy kontekst zagadnieñ [6].
Decyzje strategiczne dotycz¹ efektywnego wykorzystania posiadanych zasobów. Wyznaczaj¹ rozwój firmy w d³ugich przedzia³ach czasowych. W zakresie realizacji funkcji marketingowej decyzje te obejmuj¹: analizê potrzeb i wymagañ ró¿nych grup konsumentów, okrelenie
przewagi konkurencyjnej, ustalenie celów marketingowych, formu³owanie strategii marketingowych etc. Decyzje operacyjne natomiast stanowi¹ prze³o¿enie ogólnych celów ustalonych
przez naczelne kierownictwo przedsiêbiorstwa lub spó³ki nadrzêdnej na technikê i metodê
wykonania zadania, którego realizacja ma miejsce na ni¿szych szczeblach przedsiêbiorstwa
lub w ni¿szych instancjach [3]. S¹ to decyzje, które w ró¿nych obszarach dzia³ania przedsiêbiorstwa musz¹ byæ podejmowane na bie¿¹co, aby terminowo i skutecznie realizowaæ strategiê i zapewniæ istnienie systemu [10]. Maj¹ one z regu³y zasiêg krótkookresowy. W zakresie
realizacji funkcji marketingowej decyzje operacyjne dotycz¹ organizowania dystrybucji, promocji, obs³ugi klientów, zdobywania zamówieñ itp.
Na rysunku 1 przedstawiono wp³yw kosztów i ryzyka zwi¹zanych z podjêciem i zaniechaniem decyzji na rodzaj podejmowanej decyzji.

Wysokie koszty i ryzyko

Niskie koszty i ryzyko

Decyzja strategiczna

Decyzja operacyjna

Rys. 1. Wp³yw kosztów i ryzyka zwi¹zanych z podjêciem i zaniechaniem decyzji
na rodzaj podejmowanej decyzji
ród³o: Opracowanie w³asne.
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Syntezê pogl¹dów w opisywanej kwestii, doæ powszechnie wypowiadanych w literaturze, zawiera wypowied B. Hausa, i¿ decyzje strategiczne powinno siê lokalizowaæ w zarz¹dzie przedsiêbiorstwa (w zarz¹dzie spó³ki matki), a operacyjne  w zak³adach, czyli w ni¿szych
instancjach [6]. Oznacza to, i¿ decyzje strategiczne i operacyjne mog¹ byæ podejmowane
przez s³u¿by marketingowe usytuowane w przypadku tych pierwszych  w najwy¿szej instancji, a w przypadku drugich  w ni¿szych instancjach wieloinstancyjnego podmiotu gospodarczego, co ilustruje rysunek 2. Zalecenie to nie mo¿e byæ jednak traktowane jako
bezwzglêdnie obowi¹zuj¹ce, bowiem wp³yw innych czynników mo¿e uzasadniaæ zmianê rozmieszczenia uprawnieñ decyzyjnych.

Rys. 2. Decyzje marketingowe na ró¿nych poziomach
dwuinstancyjnego podmiotu gospodarczego
ród³o: Opracowanie w³asne

Kwalifikacje kierowników ni¿szych szczebli i ni¿szych instancji
Podejmowanie trafnych decyzji wymaga odpowiednich kwalifikacji kierowników. Brak odpowiedniej wiedzy, dowiadczenia, umiejêtnoci w zakresie realizacji danej funkcji mo¿e wp³ywaæ negatywnie na decentralizacjê decyzji, natomiast g³ównym warunkiem skutecznoci
procesu decentralizacyjnego jest sta³y wzrost kwalifikacji pracowników zatrudnionych na
ni¿szych szczeblach kierowania i w ni¿szych instancjach [17]. Jak zauwa¿a R. Rutka niektórzy
kierownicy nie posiadaj¹ odpowiednich uzdolnieñ, s¹ niezorganizowani lub nieelastyczni, co
utrudnia ustalenie, które zadania nale¿y im delegowaæ [12]. Wysokie kwalifikacje sprzyjaj¹
tworzeniu nowych wyspecjalizowanych stanowisk oraz komórek. W rezultacie naczelne kierownictwo mo¿e zdecentralizowaæ decyzje, poniewa¿ sprzyjaj¹ temu odpowiednie kwalifikacje mened¿erów, którzy odci¹¿aj¹ z czêci pracy naczelne kierownictwo. Niskie kwalifikacje
pracowników sprzyjaj¹ podejmowaniu decyzji na wy¿szych szczeblach organizacji oraz ograniczaj¹ rozbudowê komórek organizacyjnych.
Zaufanie do podw³adnych
Przy ustalaniu zakresu centralizacji i decentralizacji decyzji nale¿y tak¿e uwzglêdniæ poziom zaufania do podw³adnych. Dobre stosunki interpersonalne, pozytywna ocena pracy,
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pomoc w realizacji zadañ innym pracownikom itp. tworz¹ pozytywny wizerunek mened¿era,
pracownika w oczach kierownictwa wy¿szych szczebli lub instancji. Takim podw³adnym obdarowanym zaufaniem deleguje siê wiêcej uprawnieñ do podejmowania decyzji.
Kultura organizacji
Wspólne normy, wartoci i pogl¹dy naczelnego kierownictwa organizacji mog¹ sprzyjaæ
utrzymaniu jej pod ich cis³¹ kontrol¹, to za mo¿e wp³ywaæ na centralizacjê decyzji [16].
W innych organizacjach sytuacja mo¿e byæ odwrotna i mo¿e sprzyjaæ decentralizacji decyzji.
Uwarunkowania kulturowe, maj¹ce swoje ród³o w odleg³ej czêsto przesz³oci, s¹ czynnikiem
niezwykle trudnym do zmiany przez jakiekolwiek dzia³ania. Jak zauwa¿a M. Gableta, jedynie
w nielicznych przedsiêbiorstwach mo¿na zauwa¿yæ zainteresowanie kierownictwa naczelnego problematyk¹ kultury organizacyjnej i wykorzystaniem jej jako narzêdzia kszta³towania
ludzkich zachowañ [2]. Jednak w miêdzynarodowych firmach, zw³aszcza japoñskich, amerykañskich i niemieckich, kultura organizacyjna wzbudza zainteresowanie mened¿erów, którzy
z jednej strony staraj¹ siê zaakceptowaæ to wszystko, co jest z ni¹ zwi¹zane lokalnie, a z drugiej dostosowuj¹ filozofiê dzia³ania i konkretne praktyki do specyfiki poszczególnych krajów,
w których prowadz¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹. Autorzy publikacji Strategie przedsiêbiorstw
w biznesie miêdzynarodowym zwracaj¹ uwagê na lukê kulturow¹ miêdzy krajem firmy macierzystej a krajem goszcz¹cym, co mo¿e spowodowaæ du¿e trudnoci w adaptacji personelu
z centrali firmy do warunków przyjêtych w kraju lokalizacji oddzia³u [1].
Z kultur¹ zwi¹zany jest styl zarz¹dzania. W zale¿noci od rodzaju stylu jaki dominuje
w organizacji, bêdzie on odzwierciedla³ stopieñ decentralizacji decyzji. Wyró¿nia siê dwa
podstawowe style kierowania: styl autokratyczny, w którym mened¿er sam podejmuje decyzjê i styl demokratyczny, gdy mened¿er podejmuje decyzjê przy aktywnym udziale innych
osób. Miêdzy tymi dwoma skrajnymi stylami wystêpuj¹ style porednie. Podstawowe style
decyzyjne przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Style decyzyjne w modelu VroomaYettonaJago
Styl decyzji

Definicja

AI

Mened¿er sam podejmuje decyzjê.

AII

Mened¿er prosi podw³adnych o informacjê, jednak¿e decyzjê podejmuje sam.
Podw³adni mog¹ byæ informowani o sytuacji lub nie.

CI

Mened¿er informuje o sytuacji poszczególnych podw³adnych oraz prosi
o informacjê i ocenê. Podw³adni nie spotykaj¹ siê jako grupa, a mened¿er
podejmuje decyzjê sam.

CII

Mened¿er i podw³adni spotykaj¹ siê jako grupa w celu omówienia sytuacji,
jednak¿e decyzjê podejmuje mened¿er.

GII

Mened¿er i podw³adni spotykaj¹ siê jako grupa w celu omówienia sytuacji,
przy czym decyzjê podejmuje grupa.

Objanienia do tabeli: A, C, G  style decyzyjne
A  autokratyczny, C  konsultacyjny, G  grupowy
ród³o: R. W. G r i f f i n, Podstawy zarz¹dzania organizacjami, PWN, Warszawa 2002, s. 511.
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Sposób podejmowania decyzji przez naczelne kierownictwo wp³ywa na rozwi¹zania organizacyjne w przedsiêbiorstwie i wieloinstancyjnym podmiocie gospodarczym. W firmach
w których mened¿erowie sami podejmuj¹ decyzjê, rola personelu sprowadza siê do wykonywania poleceñ be¿ mo¿liwoci wp³ywania na podejmowane decyzje. Je¿eli decyzje podejmowane s¹ przy udziale grupy lub grupa sama podejmuje decyzjê, wówczas wzrasta ranga komórek
organizacyjnych i zatrudnionych w niej wyspecjalizowanych pracowników. Zauwa¿my, ¿e wtedy wzrasta prawdopodobieñstwo przyci¹gniêcia szczególnie kreatywnych pracowników do
firmy, gdy¿ bêd¹ oni dostrzegali znaczenie swojej pracy i bêd¹ mieli mo¿liwoci rozwoju.
Historia organizacji
Historia organizacji wywiera znaczny wp³yw na zakres delegowanych uprawnieñ decyzyjnych w dó³ hierarchii zarz¹dczej. Wieloinstancyjny podmiot gospodarczy zarz¹dzany przez
d³ugie lata przez osobê, która nie dzieli³a siê w³adz¹ z mened¿erami ni¿szych szczebli lub
ni¿szych instancji, mo¿e charakteryzowaæ siê scentralizowan¹ struktur¹. Natomiast w firmach,
w których istnia³ i nadal istnieje podzia³ w³adzy miêdzy ni¿sze szczeble i instancje, dominowaæ
bêdzie struktura zdecentralizowana. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z decyzjami
scentralizowanymi podejmowanymi przez mened¿erów w centrali firmy, w drugim  ze zdecentralizowanymi podejmowanymi przez kierowników na ni¿szych poziomach zarz¹dzania.
1.2. Czynniki zwi¹zane z otoczeniem i rozwojem organizacji
Do tej grupy czynników zalicza siê:
Z³o¿onoæ i niepewnoæ otoczenia
Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e obecnie podmioty gospodarcze funkcjonuj¹ w coraz bardziej
z³o¿onym otoczeniu. Za otoczenie organizacji uznaje siê to, co znajduje siê na zewn¹trz niej,
poza jej granicami, i oddzia³uje na ni¹ [9]. Dla personelu zarz¹dzaj¹cego przedsiêbiorstwem
i wieloinstancyjnym podmiotem gospodarczym otoczenie jest ród³em niepewnoci, gdy¿ z
jednej strony ma on ograniczone mo¿liwoci oddzia³ywania na nie, z drugiej za ulega ono
ci¹g³ym zmianom. W sk³ad otoczenia organizacji wchodz¹: instytucje rz¹dowe, klienci, instytucje doradcze (wspomagaj¹ce), konkurenci, dostawcy, zwi¹zki zawodowe. Warunki funkcjonowania podmiotu gospodarczego okrela m.in. otoczenie ogólne, które wyznacza bariery,
zagro¿enia i szanse. Wed³ug M. J. Hatcha do otoczenia ogólnego zalicza siê otoczenie:
ekonomiczne, technologiczne, spo³eczne, polityczne i kulturowe [4]. Podmioty prowadz¹ce
dzia³alnoæ na rynkach zagranicznych maj¹ do czynienia z otoczeniem miêdzynarodowym
i globalnym. Podejmuj¹ m.in. decyzje w zakresie dostosowania produktu, ceny, dystrybucji
i promocji do specyficznych potrzeb konsumentów zamieszka³ych w ró¿nych regionach wiata,
ale mog¹ one tak¿e dotyczyæ kreowania potrzeb. Na przyk³ad poprzez podejmowanie decyzji
dotycz¹cych wprowadzania nowych wyrobów na rynek.
Jak twierdz¹ autorzy publikacji Wspó³dzia³anie gospodarcze przedsiêbiorstw, gdy otoczenie staje siê mniej stabilne i istnieje koniecznoæ dostosowania siê do zmiennych potrzeb
na ka¿dym rynku, koncerny (a wiêc wielocz³onowe podmioty) wprowadzaj¹ u siebie bardziej
zdecentralizowany system zarz¹dzania [11].
Wielkoæ i tempo wzrostu organizacji
Wielkoæ organizacji mierzy siê z regu³y liczb¹ pracowników lub wielkoci¹ obrotów,
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a czasami tak¿e wielkoci¹ zaanga¿owanego kapita³u. W ma³ych podmiotach, w których ze
wzglêdu na ograniczenia zasobów finansowych nie zatrudnia siê wyspecjalizowanych pracowników, realizacja np. funkcji marketingowej, finansowej, personalnej i podejmowanie decyzji z nimi zwi¹zanych nale¿y do osoby zarz¹dzaj¹cej firm¹. Wraz z rozwojem przedsiêbiorstwa
i jego rozmiarów zmienia siê równie¿ sposób organizacji np. dzia³añ marketingowych, finansowych, kadrowych. Mo¿na wiêc stwierdziæ, i¿ rozwój wieloinstancyjnego podmiotu gospodarczego, zwi¹zany m.in. z otwieraniem nowych oddzia³ów, spowoduje, ¿e kierownictwo
najwy¿szej instancji, maj¹c do wykonania wiêksz¹ iloæ pracy, bêdzie d¹¿yæ do delegowania
w³adzy na ni¿sze szczeble lub do ni¿szych instancji. Spowolnienie rozwoju wielocz³onowego
podmiotu gospodarczego mo¿e prowadziæ do zjawiska odmiennego, czyli odbierania w³adzy
mened¿erom, pracownikom ni¿szych instancji. S³uszny wydaje siê zatem pogl¹d mówi¹cy
o tym, ¿e liczba jednostek wchodz¹cych w sk³ad wielocz³onowego podmiotu gospodarczego
w istotny sposób wp³ywa na decentralizacjê decyzji, poniewa¿ przy zwiêkszonej rozpiêtoci
kierowania zachodzi koniecznoæ delegowania uprawnieñ w dó³, czyli do oddzia³ów [7].
1.3. Czynniki zwi¹zane z czêstotliwoci¹ podejmowanych decyzji
i ich wp³ywem na inne funkcje w przedsiêbiorstwie
W tej grupie czynników wyró¿nia siê:
Rodzaj decyzji
Ze wzglêdu na czêstotliwoæ podejmowanych decyzji wyró¿nia siê trzy rodzaje decyzji:
powtarzalne, sporadyczne oraz jednorazowe. Powtarzalnoæ decyzji jest czynnikiem sprzyjaj¹cym jej delegowaniu na ni¿sz¹ instancjê. Jeli za decyzja ma charakter sporadyczny
(rzadki) lub jednorazowy, to sprzyja to centralizacji.
Wp³yw decyzji na inne funkcje
Podejmowanie decyzji w zakresie danej funkcji mo¿e wp³yn¹æ na realizacjê innej funkcji
czy innych funkcji w przedsiêbiorstwie. W takiej sytuacji, w zale¿noci od stopnia wp³ywu,
decyzja bêdzie charakteryzowa³a siê okrelonym stopniem decentralizacji.
1.4. Czynniki zwi¹zane z rozwojem komunikacji informatycznej
(technologii informatycznych)
Postêp, który obserwuje siê w telekomunikacji, a zw³aszcza w komunikacji elektronicznej,
e-biznesie, Internecie, telefonach komórkowych, umo¿liwi³ przypieszenie globalnych interakcji. Sprzyja to natychmiastowemu przesy³aniu informacji werbalnych, wizualnych, fonicznych itp. pod ró¿n¹ postaci¹ (tzn. obrazu video, rysunków, tekstu, dwiêków, muzyki, mowy)
do ró¿nych krajów, w których s¹ usytuowane podmioty ugrupowañ gospodarczych. Nale¿y
przy tym zauwa¿yæ, ¿e rozwój technologii informatycznych i ich ci¹g³e usprawnianie (tzn.
systemów, programów u¿ytkowych, pakietów programowych, sieci informatycznych wewn¹trz
organizacji) powoduje, ¿e:
 powstaj¹ globalne sieci teleinformatyczne w ramach jednej lub kilku firm umiejscowionych w ró¿nych czêciach wiata,
 przes³anki decentralizacji, takie jak: d³ugi czas przekazywania informacji pomiêdzy podmiotami wchodz¹cymi w sk³ad wieloinstancyjnych organizacji, zak³ócenia przep³ywu infor-
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macji, wysokie koszty zwi¹zane z przesy³aniem i przetwarzaniem informacji ród³owych, odchodz¹ w cieñ, za rozwój technologii informatycznych umo¿liwia ³atwe, tanie, sprawne i szybkie jak nigdy dot¹d, scentralizowane przetwarzanie informacji, co wi¹¿e siê z szybkim
i sprawnym podejmowaniem scentralizowanych decyzji.
Prawdopodobnie rozwój technologii informatycznych bêdzie sprzyja³ centralizacji decyzji. Jednak jest to zjawisko nowe, podlegaj¹ce ci¹g³emu badaniu.
2. Czynniki centralizacji i decentralizacji decyzji
w zakresie realizacji funkcji marketingowej
W zakresie dzia³alnoci marketingowej, która w swej naturze jest bardzo zró¿nicowana
i obejmuje szeroki zakres funkcji bardziej szczegó³owych, mened¿erowie i pracownicy podejmuj¹ ró¿ne decyzje, które maj¹ wp³yw na funkcjonowanie wieloinstancyjnego podmiotu gospodarczego na rynku. Przedmiotem decyzji marketingowych s¹ stosunki przedsiêbiorstwa
z otoczeniem. Niew¹tpliwie najwa¿niejsze z nich dotycz¹ zaspokojenia aktualnych i przysz³ych potrzeb nabywców oraz rynków sprzeda¿y, które stanowi¹ ród³o rozwoju firmy. S³u¿by marketingowe uczestnicz¹ w podejmowaniu lub same podejmuj¹ decyzje, które dotycz¹
wprowadzania na rynek nowych produktów, strategii cenowych, wyboru kana³ów dystrybucji, przeprowadzenia badañ marketingowych etc.
Jak ju¿ wczeniej wspomniano  w czêci 1 artyku³u  istniej¹ czynniki wp³ywaj¹ce na
stopieñ decentralizacji decyzji. Determinuj¹ one miejsce podejmowania decyzji w zakresie
realizacji funkcji organicznych, a wiêc równie¿ w obszarze funkcji marketingowej.
Przegl¹d literatury marketingowej pozwala wytypowaæ tak¿e czynniki specyficzne okrelaj¹ce swobodê decyzyjn¹ w zakresie wykonywania funkcji marketingowej. Zaprezentowane je w tabeli 2. Znak plus (+) oznacza oddzia³ywanie czynnika w kierunku centralizacji lub
decentralizacji decyzji.
Tabela 2. Czynniki wp³ywaj¹ce na centralizacjê i decentralizacjê decyzji
w zakresie realizacji funkcji marketingowej
Czynniki wp³ywaj¹ce na centralizacjê
i decentralizacjê decyzji

Oddzia³ywanie czynnika
w kierunku:
decentralizacji

+

1. Jednolitoæ marketingu-mix (standaryzacja produktu, cen,
dystrybucji, promocji).
2. Ró¿nicowanie marketingu-mix (zró¿nicowany produkt,
cena, dystrybucja, promocja).

centralizacji

+

3. Uwzglêdnienie uwarunkowañ lokalnych:
a) czynniki kulturowe danego pañstwa (jêzyk, religia,
obyczaje, estetyka, wartoci i postawy moralne,
stosunek konsumentów do firm zagranicznych etc.)

+

b) wysoki poziom zamo¿noci spo³eczeñstwa

+

c) przepisy prawne (specyficzne)

+
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4. Zasiêg promocji:
a) promocja globalna
b) promocja lokalna

+
+

5. Zasiêg geograficzny dzia³ania firmy
+

a) du¿y
b) ma³y

+

ród³o: Opracowanie w³asne.

Zakoñczenie
Podsumowuj¹c powy¿sze rozwa¿ania dotycz¹ce czynników determinuj¹cych samodzielnoæ decyzyjn¹ w zakresie marketingu propozycja autora zmierza w kierunku wytypowania
listy czynników o charakterze zarówno uniwersalnym i specyficznym. Analiza tych czynników pozwoli wskazaæ, które z nich sprzyjaj¹ przekazywaniu uprawnieñ decyzyjnych w zakresie marketingu przez naczelne kierownictwo spó³ki nadrzêdnej mened¿erom ni¿szych
instancji. Zestawienie tych czynników przedstawiono w tabeli 3.
Tabela 3. Czynniki sprzyjaj¹ce wzrostowi samodzielnoci oddzia³ów
Czynnik

Stan/poziom lub kierunek zmiany
sprzyjaj¹cy decentralizacji

11. Zró¿nicowanie dzia³alnoci gospodarczej

ujêcie w jednym oddziale np. produkcji
ca³ego wyrobu

12. Koszty

niski

13. Ryzyko

niski

14. Kwalifikacje kierowników ni¿szych szczebli
i instancji

wysoki

15. Zaufanie do podw³adnych

wysoki

16. Z³o¿onoæ i niepewnoæ otoczenia

wysoki

17. Wielkoæ i tempo wzrostu organizacji

wysoki

18. Znaczenie podjêtej decyzji w przysz³oci

niski

19. Wp³yw decyzji na inne funkcji

niski

10. Styl zarz¹dzania dominuj¹cy w organizacji

demokratyczny

11. Historia organizacji

istnienie podzia³u w³adzy miêdzy wy¿sz¹
a ni¿sze instancje

12. Sytuacja finansowa ugrupowania gospodarczego bardzo dobra, dobra
13. Powtarzalnoæ decyzji

bardzo czêsto, czêsto

14. Kultura organizacji

brak lub znikome uto¿samianie siê
mened¿erów spó³ki nadrzêdnej ze wspólnymi normami, wartociami i pogl¹dami

15. Komunikacja informatyczna

brak lub tworzenie sieci informatycznej
w oddziale
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16. Poziom zamo¿noci spo³eczeñstwa

wysoki

17. Czynniki kulturowe danego kraju (jêzyk,
religia, obyczaje, estetyka, wartoci i postawy
moralne, stosunek konsumentów do firm
zagranicznych etc.)

dostosowanie oferty do uwarunkowañ
lokalnych

18. Przepisy prawne w danym pañstwie

zró¿nicowane w stosunku do kraju
pochodzenia oddzia³u

19. Zasiêg geograficzny dzia³ania ugrupowania
gospodarczego

terytorialne rozproszenie oddzia³ów

20. Zasiêg promocji

lokalnie

21. Ró¿nicowanie marketingu-mix

du¿e

ród³o: Opracowanie w³asne.

Wyniki badañ nad literatur¹ z zakresu marketingu i zarz¹dzania zaprezentowane syntetycznie w tabeli 3, a obszernie omówione w czêci pierwszej i drugiej artyku³u, potwierdzaj¹
wysuniêt¹ we wstêpie pracy hipotezê, ¿e istniej¹ czynniki sprzyjaj¹ce podejmowaniu decyzji
marketingowych w oddzia³ach i w firmie macierzystej.
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SUMMARY
The article presents crucial problems from centralization's and decentralization's
scope of the rights of decisions in an multiadministrative enterprise management and
factors which determine the independence's decision in marketing. The main focus is
on the presentation of results of researches refered to these factors.
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Portfel inwestycyjny otwartych funduszy emerytalnych
a interesy ich uczestników

ABSTRAKT
Referat powiêcony jest zagadnieniom dotycz¹cym prowadzenia dzia³alnoci inwestycyjnej przez otwarte fundusze emerytalne. Niew¹tpliwie fundusze emerytalne,
jako instytucje zaufania spo³ecznego, maj¹ w bezpieczny sposób pomna¿aæ rodki
zgromadzone przez ich uczestników. W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych kilkakrotnie pojawia siê okrelenie interes cz³onków funduszy. Rodzi siê w zwi¹zku z tym pytanie: jakiego typu lokowanie
rodków le¿y w interesie cz³onków funduszy?
W pierwszej czêci pracy przedstawiona jest krótko istota OFE oraz wskazane s¹
podstawowe ustawowo wyznaczone zasady dokonywania przez nie lokat. Nastêpnie
podjêta zosta³a próba interpretacji okrelenia interes cz³onków funduszy. Dalsze
analizy maj¹ na celu uzyskanie odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu dzia³ania
inwestycyjne OFE s¹ zbie¿ne z interesem ich uczestników.
Badanie obejmuje okres 19992005. Pokazana jest struktura portfela inwestycyjnego OFE i zmiany w jej sk³adzie w analizowanym okresie. Dla porównania zaprezentowana zosta³a te¿ struktura portfeli inwestycyjnych funduszy emerytalnych
w wybranych dwunastu krajach OECD w 2004 r. Nastêpnie szczegó³owo omówione
zosta³y dwa g³ówne elementy portfela polskich OFE, czyli obligacje i akcje. £¹cznie
te dwa instrumenty stanowi¹ ponad 90% portfela, co sprawia, ¿e mo¿e on byæ postrzegany w³aciwie jako portfel dwuelementowy. Na zakoñczenie nieco uwagi powiêcono inwestycjom zagranicznym dokonywanym przez OFE, a jest to aktualnie
przedmiotem burzliwych dyskusji. Aktywa funduszy emerytalnych rosn¹ z roku na
rok, skutkiem tego polski rynek finansowy staje siê zbyt ma³y i zagadnienie lokowania za granic¹ bêdzie nabiera³o coraz wiêkszego znaczenia.

1. Wstêp
Reforma systemu emerytalnego w Polsce zapocz¹tkowa³a funkcjonowanie otwartych funduszy emerytalnych, dzia³aj¹cych w ramach II filara systemu. Otwarte fundusze emerytalne
cechuje obligatoryjny charakter, stanowi¹ one obowi¹zkow¹ kapita³ow¹ czêæ przysz³ej emerytury, a ich dzia³alnoæ podlega nadzorowi ze strony pañstwa. Podmiotem maj¹cym uprawnienia do utworzenia otwartego funduszu emerytalnego jest Powszechne Towarzystwo
Emerytalne dzia³aj¹ce w formie spó³ki akcyjnej i zarz¹dzaj¹ce funduszem odp³atnie. Dzia³alnoæ funduszy emerytalnych zwi¹zana jest z lokowaniem rodków finansowych pochodz¹cych od osób oszczêdzaj¹cych w celach emerytalnych. Zadaniem niniejszego artyku³u jest
próba oceny struktury portfela inwestycyjnego otwartych funduszy emerytalnych w kontekcie jego mo¿liwego wp³ywu na wysokoæ przysz³ej emerytury. Jak wiadomo, lokaty o du¿ym
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stopniu bezpieczeñstwa nie zawsze cechuje du¿y stopieñ rentownoci, z drugiej strony mo¿liwoæ osi¹gniêcia du¿ych zysków z inwestycji wi¹¿e siê z ponoszeniem ryzyka. W zwi¹zku
z tym przed ka¿dym funduszem emerytalnym postawione zosta³o trudne zadanie poszukiwania optymalnego rozwi¹zania. Poniewa¿ OFE inwestuj¹ rodki powierzone przez przysz³ych
emerytów, naczeln¹ zasad¹ powinno byæ dzia³anie w sposób, który nie naruszy interesu
uczestników funduszu.
2. Istota otwartych funduszy emerytalnych
Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy
emerytalnych, otwarty fundusz emerytalny jest osob¹ prawn¹, której przedmiotem dzia³alnoci jest gromadzenie rodków pieniê¿nych i ich lokowanie, z przeznaczeniem na wyp³atê
cz³onkom funduszu po osi¹gniêciu przez nich wieku emerytalnego. Czas trwania funduszu
jest nieograniczony. Podmioty te s¹ instytucjami wspólnego inwestowania, dla których charakterystyczne s¹ nastêpuj¹ce cechy [8]:
a) wy³¹cznym celem jest inwestowanie rodków pozyskanych na drodze publicznej,
b) ryzyko inwestycyjne jest rozproszone,
c) inwestycje s¹ dokonywane na wspólny rachunek inwestorów.
Otwarte fundusze emerytalne spe³niaj¹ wszystkie z wymienionych cech. Punkty a) i c)
wynikaj¹ z samego przedmiotu dzia³alnoci funduszy warunkowanego ustawowo, natomiast
punkt b) jest zwi¹zany z polityk¹ lokacyjn¹ funduszy  co równie¿ jest okrelone w ustawie,
gdy¿ podaje siê, ¿e fundusz lokuje swoje aktywa, d¹¿¹c do osi¹gniêcia maksymalnego
stopnia bezpieczeñstwa i rentownoci dokonywanych lokat [9]. Zapis ten wyranie wskazuje na koniecznoæ dywersyfikacji lokat. Otwarte fundusze emerytalne s¹ specyficznym rodzajem instytucji wspólnego inwestowania, gdy¿ oprócz wymienionych w³aciwoci przypisuje
im siê wa¿ne zadanie spo³eczne, którym jest zabezpieczenie emerytalne w okresie staroci.
Warto zwróciæ uwagê na jeszcze jedn¹ istotn¹ rzecz, a mianowicie fundusze emerytalne dzia³aj¹ce w ramach II filara systemu emerytalnego cechuje otwarty charakter, a to oznacza, ¿e [5]:
 ka¿da osoba ma prawo swobodnego wyboru funduszu,
 fundusz nie mo¿e nikomu odmówiæ cz³onkostwa, ani nie mo¿e ograniczaæ prawa wyst¹pienia z funduszu,
 ka¿da osoba mo¿e zmieniæ fundusz bezp³atnie, o ile przez okres minimum 24 miesiêcy
op³aca³a sk³adkê w danym funduszu.
3. Interesy uczestników funduszy emerytalnych
W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych kilkakrotnie pojawia siê okrelenie interes cz³onków funduszy. Jest to pojêcie, które
nie zosta³o w przepisach prawnych cile sprecyzowane. Pojawia siê zatem pytanie, jak
nale¿y je interpretowaæ. Co oznacza interes cz³onków funduszy? Trudno jest udzieliæ jednoznacznej odpowiedzi. Bezporednio ze specyfiki otwartych funduszy emerytalnych wynika, ¿e jako instytucje zaufania spo³ecznego, maj¹ w bezpieczny sposób pomna¿aæ rodki
zgromadzone przez ich cz³onków. Czyli na pewno w interesie uczestników OFE le¿y dokonywanie inwestycji przez fundusze, ale z zachowaniem zasady maksymalnego bezpieczeñstwa
lokat. Jednak taka interpretacja wydaje siê nie w pe³ni oddawaæ znaczenie i wagê problemu.
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Nale¿y spojrzeæ na to zagadnienie z szerszej perspektywy. Zarówno wysokoæ sk³adek wp³acanych do funduszy, jak i wyniki inwestycyjne s¹ uzale¿nione od sytuacji makroekonomicznej kraju (poziom zatrudnienia, p³ace realne, stopy procentowe itp.), wiêc uczestnicy funduszu
musz¹ byæ zainteresowani dobr¹ koniunktur¹ gospodarcz¹ w chwili obecnej i w przysz³oci.
Nie mo¿na zapominaæ, ¿e z punktu widzenia spo³eczeñstwa, nawet przy finansowaniu kapita³owym, system emerytalny jest sposobem dokonywania podzia³u bie¿¹cego PKB miêdzy
pokolenie pracuj¹ce i pokolenie emerytów [2]. Wynika st¹d, ¿e im wy¿sze tempo wzrostu
PKB, tym realnie wy¿sze mog¹ byæ rodki finansowe na konsumpcjê emerytów w przysz³oci. Podsumowuj¹c, w interesie uczestników funduszy le¿y, po pierwsze, bezpieczne lokowanie rodków, po drugie, wysokie stabilne tempo rozwoju gospodarczego. Przedstawione
w dalszej czêci pracy analizy obrazuj¹, czy rzeczywicie te dwa zadania s¹ przez otwarte
fundusze emerytalne realizowane.
4. Portfele inwestycyjne funduszy emerytalnych w Polsce i w krajach OECD
Aktywa otwartego funduszu emerytalnego obejmuj¹ trzy pozycje bilansowe: portfel inwestycyjny, rodki pieniê¿ne i nale¿noci. G³ównym elementem aktywów w bilansie OFE jest
portfel inwestycyjny (tabela 1), który stanowi¹ wszystkie kategorie lokat dokonywanych
przez fundusze. Wartoæ portfela inwestycyjnego wzrasta systematycznie od 2,16 mld z³
w 1999 r. do 85,92 mld z³ w 2005 r., co jest efektem g³ównie przekazywania rodków przez
ZUS, chocia¿ coraz wiêkszego znaczenia zaczyna nabieraæ wynik finansowy wypracowany
przez fundusze. Udzia³ portfela inwestycyjnego w aktywach od pocz¹tku istnienia funduszy
by³ bardzo wysoki  na poziomie przekraczaj¹cym 95% (z wyj¹tkiem roku 2000)  a w ostatnich latach jeszcze ronie. Pozycja bilansowa rodki pieniê¿ne obejmuje rodki oczekuj¹ce
na przypisanie poszczególnym cz³onkom funduszu oraz kwoty, których fundusz nie zdo³a³
ulokowaæ. Nale¿noci natomiast to rodki nale¿ne m.in. w zwi¹zku ze zbywaniem sk³adników portfela inwestycyjnego, odsetki, dywidendy. Przy czym rodki pieniê¿ne oraz nale¿noci maj¹ nieznaczny i z roku na rok malej¹cy udzia³ w aktywach funduszy.
Tabela 1. Portfel inwestycyjny jako % aktywów otwartych funduszy emerytalnych
wed³ug stanu na koniec grudnia lat 19992005
Wyszczególnienie

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Aktywa*

2 257 419 10 033 699 19 520 321 31 752 109 45 439 257 63 039 519 86 319 200

portfel
inwestycyjny*

2 158 341

9 267 025 18 815 917 30 487 511 44 233 900 61 614 182 85 925 315

rodki pieniê¿ne*

13 887

387 013

119 889

484 336

431 311

582 659

303 356

nale¿noci*

85 191

379 661

584 515

780 262

774 045

842 678

90 530

Porfel
inwestycyjny
jako % aktywów

95,61%

92,36%

96,39%

96,02%

97,35%

97,74%

* w tys. z³

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie biuletynów kwartalnych KNUiFE.

99,54%
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Analiza sk³adników portfela inwestycyjnego otwartych funduszy emerytalnych pozwala
stwierdziæ, ¿e najwiêkszym zainteresowaniem OFE ciesz¹ siê obligacje (tabela 2). Ich udzia³
w portfelu przekracza 55% od pocz¹tku istnienia funduszy. Zauwa¿alne s¹ jednak nieznaczne
zmiany nastêpuj¹ce w strukturze portfela w ostatnich latach. Obligacje nadal s¹ instrumentem wyranie preferowanym, lecz coraz wiêkszego znaczenia nabieraj¹ akcje spó³ek notowanych na regulowanym rynku gie³dowym. Akcje te zajmuj¹ drug¹ pozycjê w portfelu funduszy,
a ich udzia³ waha siê od 29,7% na koniec 1999 r. do 32,1% na koniec 2005 r. £¹cznie akcje
i obligacje stanowi¹ ponad 90% portfela. Udzia³ depozytów bankowych i bankowych papierów wartociowych oraz bonów skarbowych i akcji NFI jest bardzo nieznaczny, co sprawia,
¿e portfel inwestycyjny otwartych funduszy emerytalnych mo¿e byæ postrzegany w³aciwie
jako portfel dwuelementowy.
Tabela 2. Struktura portfela inwestycyjnego OFE na koniec lat 19992005
Rodzaj inwestycji

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

0,0%

0,0%

0,4%

0,2%

0,1%

0,1%

0,0%

29,7%

33,9%

28,2%

26,8%

32,3%

33,6%

32,1%

Bony skarbowe

6,8%

1,7%

2,6%

1,9%

3,9%

2,8%

0,6%

Depozyty bankowe i bankowe
papiery wartociowe

2,1%

2,0%

2,9%

2,6%

3,8%

4,9%

3,8%

61,2%

61,3%

65,8%

67,0%

59,4%

58,1%

63,1%

0,2%

1,1%

0,0%

1,5%

0,4%

0,5%

0,4%

Akcje NFI
Akcje spó³ek notowanych
na regulowanym rynku gie³dowym

Obligacje
Inne lokaty
Razem

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych KNUiFE.

Dla porównania, rysunek 1 przedstawia strukturê portfela inwestycyjnego funduszy emerytalnych w 12 krajach OECD. W portfelach prezentowanych pañstw dominuj¹ 4 elementy:
bony skarbowe i obligacje, akcje, nieruchomoci oraz uczestnictwo w funduszach powierniczych. W wiêkszoci krajów te cztery pozycje stanowi¹ razem oko³o 8090% ca³oci inwestycji. Pi¹tym elementem w portfelu jest pozycja inne, do której zalicza siê m.in. gotówkê,
depozyty, po¿yczki, polisy ubezpieczeniowe.
W wiêkszoci krajów wybierane s¹ inwestycje o najwy¿szym stopniu bezpieczeñstwa, czyli
w bony skarbowe oraz obligacje  zarówno skarbowe, jak i korporacyjne. W pañstwach takich
jak Austria, Czechy i Wêgry inwestycje te stanowi¹ ponad 70% portfela, a w Danii, Finlandii,
Norwegii oraz Hiszpanii oko³o 5060%. Inwestycje w akcje s¹ preferowane w Niemczech oraz
USA. Pozycj¹ znacz¹c¹ w niektórych krajach s¹ udzia³y w funduszach powierniczych, np.
w Belgii 75,2% portfela, w USA 30,7%, a w Portugalii 22,4%. Inwestycje w nieruchomoci maj¹
du¿o mniejsze znaczenie  od 0,2% na Wêgrzech i w Hiszpanii do 10,8% w Portugalii.
Portfele inwestycyjne funduszy emerytalnych zaprezentowanych krajów maj¹ pewne cechy wspólne z portfelem polskich OFE. Przede wszystkim, zarówno w Polsce, jak i w wiêkszoci wybranych krajów, preferowane s¹ inwestycje bezpieczne w papiery d³u¿ne. Na drugiej
pozycji pojawiaj¹ siê akcje. W przypadku OFE obligacje s¹ elementem dominuj¹cym, a w po-
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Rys. 1 Struktura portfeli inwestycyjnych funduszy emerytalnych
w wybranych krajach w 2004 r.
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie OECD, Pension Markets in Focus, December 2005,
Issue 2, s. 8

³¹czeniu z akcjami stanowi¹ ponad 90% portfela inwestycyjnego. W tak skonstruowanym
portfelu w³aciwie nie ma ju¿ miejsca na inne instrumenty. Fundusze wiêkszoci pañstw maj¹
portfele du¿o bardziej zdywersyfikowane. Poza tym nale¿y wskazaæ jeszcze jedn¹ istotn¹
ró¿nicê  OFE nie posiadaj¹ w swym portfelu nieruchomoci, gdy¿ polskie prawo nie przewiduje takiej mo¿liwoci inwestycyjnej. I chocia¿ w wiêkszoci pañstw nieruchomoci stanowi¹
niewielki procent portfela, to przyczyniaj¹ siê do jego dywersyfikacji i mog¹ byæ atrakcyjne
ze wzglêdu na d³ugi horyzont inwestycyjny funduszy emerytalnych.
5. Wybrane elementy portfela inwestycyjnego OFE
Skoro g³ównym elementem portfela inwestycyjnego otwartych funduszy emerytalnych
w Polsce s¹ obligacje, jest to niew¹tpliwie portfel bezpieczny, tym bardziej ¿e ponad 97%
obligacji stanowi¹ obligacje skarbowe b¹d gwarantowane lub porêczane przez Skarb Pañstwa (tabela 3). Od roku 2004 fundusze emerytalne mog¹ lokowaæ aktywa w nowe kategorie
lokat, m. in. po raz pierwszy pojawiaj¹ siê w portfelu obligacje zamienne na akcje spó³ek,
a w 2005 r. obligacje przychodowe. Na kszta³t portfela inwestycyjnego otwartych funduszy
emerytalnych wp³ywa niew¹tpliwie sytuacja makroekonomiczna kraju. Lata 20002002 to
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okres bessy na Gie³dzie Papierów Wartociowych w Warszawie i wysokie realne stopy
procentowe, czego efektem jest du¿e zainteresowanie funduszy obligacjami, a mniejsze akcjami. Poprawa koniunktury gospodarczej w 2003 r. korzystnie zmieni³a sytuacjê gie³dow¹,
powoduj¹c zwiêkszenie zainteresowania akcjami daj¹ce siê zauwa¿yæ w 2003 r. i kontynuowane w 2004 r.
Tabela 3. Struktura portfela obligacji OFE na koniec lat 20002005
Rodzaje obligacji

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Niezabezpieczone ca³kowicie obligacje
spó³ek publicznych dopuszczone lub
niedopuszczone do publicznego obrotu

0,00%

1,71%

1,34%

0,86%

0,27%

0,15%

Obligacje komunalne o zmiennym
oprocentowaniu dopuszczone
lub niedopuszczone do publicznego obrotu

0,04%

0,02%

0,01%

0,01%

0,00%

0,05%

Obligacje zamienne na akcje spó³ek

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,34%

0,23%

Obligacje skarbowe

99,76% 97,93% 98,19% 97,14% 97,56% 98,18%
0,00%

0,00%

0,00%

0,02%

0,13%

0,09%

Zabezpieczone ca³kowicie obligacje
dopuszczone lub niedopuszczone
do publicznego obrotu

0,19%

0,35%

0,10%

0,10%

0,26%

0,21%

Obligacje przychodowe

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,08%

Obligacje zagraniczne

0,00%

0,00%

0,35%

1,87%

1,43%

1,02%

Obligacje gwarantowane lub porêczane
przez SP

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych KNUiFE.

Rys. 2. Struktura portfela akcji w ujêciu sektorowym na koniec lat 19992005
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych KNUiFE.
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Najmniejszy, ma³o znacz¹cy udzia³ w portfelu akcji OFE maj¹ akcje NFI (zob. rysunek 2
i tabela 4), najwiêkszy za jest udzia³ akcji spó³ek sektora przemys³owego  od 33,6% na
koniec 2000 r. do 43,75% na koniec 2003 r. Wród nich najwiêkszym zainteresowaniem ciesz¹
siê akcje spó³ek przemys³u chemicznego (15,521,3% wartoci portfela), metalowego (ok.
58,5% wartoci portfela) oraz budownictwa (314% wartoci portfela).
W latach 20012002 zauwa¿alny jest spadek zainteresowania sektorem us³ug na rzecz
sektora finansowego, w 2003 r. sytuacja ulega zmianie  akcje sektora finansowego stanowi¹
24,14% ca³ego portfela, podczas gdy akcje sektora us³ug wzrastaj¹ do 31,78%. Proporcje te
ulegaj¹ zmianie znowu w 2004 r.  udzia³ sektora finansowego wzrasta do 31,6%, g³ównie za
spraw¹ prywatyzacji PKO BP, a w 2005 r. s¹ na zbli¿onym poziomie.
Tabela 4. Struktura portfela akcji OFE wed³ug sektorów na koniec lat 19992005
Wyszczególnienie

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Finanse

19,1%

21,6%

28,8%

34,2%

24,1%

31,6%

28,6%

banki

19,0%

20,5%

28,5%

34,0%

24,1%

31,6%

28,6%

ubezpieczenia

0,1%

0,2%

0,3%

0,3%

0,0%

0,0%

0,0%

pozosta³e

0,0%

1,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Przemys³

48,4%

33,6%

37,7%

35,8%

43,8%

40,3%

42,2%

budownictwo

14,7%

4,0%

3.9%

2,9%

3,2%

5,5%

7,2%

chemiczny

15,5%

16,3%

18,0%

19,0%

21,3%

18,9%

19,7%

drzewny

1,5%

2,1%

3,2%

3,0%

4,4%

3,2%

3,1%

elektromaszynowy

4,0%

0,9%

1,5%

0,9%

0,5%

0,4%

0,7%

lekki

0,2%

0,5%

0,2%

0,1%

0,0%

0,3%

0,3%

materia³ów budowlanych

1,6%

1,7%

1,7%

1,8%

2,5%

2,9%

2,8%

metalowy

8,5%

7,4%

6,7%

4,7%

8,5%

5,8%

6,6%

spo¿ywczy

2,4%

0,5%

2,2%

3,0%

2,8%

2,7%

1,5%

pozosta³e

0,0%

0,2%

0,1%

0,4%

0,6%

0,6%

0,3%

Us³ugi

32,2%

42,0%

32,2%

29,1%

31,8%

27,8%

29,1%

handel

2,0%

1,3%

3,2%

2,6%

3,3%

4,4%

4,7%

informatyka

7,4%

12,7%

10,3%

7,3%

7,3%

5,6%

5,8%

3,%

5,1%

4,5%

3,1%

2,2%

1,8%

2,4%

12,)%

19,7%

12,1%

14,5%

17,2%

14,2%

10,9%

media
telekomunikacja
pozosta³e
Akcje NFI

7,2%

3,2%

2.1%

1,7%

1,8%

1,8%

5,2%

0,5%

2,8%

1,3%

0,8%

0,3%

0,3%

0,1%

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych KNUiFE.

Jedn¹ z dozwolonych prawem mo¿liwoci lokowania rodków przez otwarte fundusze
emerytalne s¹ inwestycje zagraniczne. 5-procentowy limit tych inwestycji nie jest przez otwarte
fundusze emerytalne w pe³ni wykorzystywany. W pocz¹tkowym okresie dzia³ania  w latach
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19992000  fundusze w ogóle nie inwestowa³y za granic¹. Dopiero w dniu 22 marca 2000 r.
wesz³o w ¿ycie rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2000 r. w sprawie zezwolenia na lokowanie aktywów poza granicami kraju*.
Tabela 5. Inwestycje zagraniczne otwartych funduszy emerytalnych
w latach 20012005
Wyszczególnienie
Akcje spó³ek notowanych
na gie³dach pañstw obcych

Wartoæ wyceny w tys. z³ na dzieñ 31 grudnia
2001

2002

2003

2004

2005

55 133,9

365 207,1

175 734,9

574 914,6

580 592,8

Bankowe papiery wartociowe dyskontowe emitowane
przez banki zagraniczne

0,0

0,0

0,0

0,0

58 288,1

Bankowe papiery wart.
o zmiennym oprocent. emitowane przez banki zagraniczne

0,0

0,0

0,0

249 130,0

295 615,5

Obligacje indeksowane
emitowane przez banki
zagraniczne

0,0

0,0

50 000,0

0,0

0,0

Obligacje indeks. emitowane
przez EBRD, EIB, IBRD

0,0

0,0

280 000,0

0,0

0,0

Obligacje o sta³ym oprocentowaniu emitowane przez zagr.
spó³ki gie³dowe

0,0

199,0

300,9

263,1

0,0

Obligacje o zmiennym
oprocentowaniu emitowane
przez EBRD, EIB, IBRD

0,0

0,0

80 000,0

413 741,4

451 186,2

Obligacje zerokuponowe
emitowane przez zagraniczne
spó³ki gie³dowe

0,0

71 887,5

81 607,5

86 577,1

94 279,7

13 514,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 033,4

0,0

68 648,4

437 293,6

Depozyty w bankach
zagranicznych
Zagraniczne obligacje skarbowe o sta³ym oprocentowaniu
Razem
Aktywa
Inwestycje zagraniczne
jako % aktywów

667 643,3 1 334 659,6 1 479 962,4

19 520 321,0 31 752 109,0 45 439 257,0 63 039 519,0 86 319 200,5
0,35%

1,38%

1,47%

2,12%

1,71%

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych KNUiFE.
* Obecnie obowi¹zuje Rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie
ogólnego zezwolenia na lokowanie aktywów funduszy emerytalnych poza granicami kraju (Dz. U.
z 2003 r. Nr 229, poz. 2286).
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Pierwsze inwestycje zagraniczne dokonane zosta³y w roku 2001, kiedy to OFE PZU Z³ota
Jesieñ i ING Nationale-Nederlanden Polska OFE zainteresowa³y siê akcjami spó³ek notowanych na gie³dach pañstw obcych, a AIG OFE w³¹czy³ do swojego portfela depozyty w bankach zagranicznych. Jednak w roku tym inwestycje zagraniczne stanowi³y bardzo ma³y procent
aktywów  jedynie 0,35% (tabela 5). W kolejnych latach udzia³ inwestycji zagranicznych
w ca³oci aktywów funduszy emerytalnych systematycznie wzrasta³, na koniec 2004 r. stanowi³y one ju¿ 2,12% aktywów, jednak na koniec 2005 r. udzia³ ten spad³ do 1,71%. W roku 2001
inwestycji poza granicami kraju dokonywa³y wspomniane ju¿ trzy fundusze. W roku 2002
do³¹czy³ Commercial Union OFE, w 2003 r. kolejne dwa: OFE DOM i OFE Skarbiec-Emerytura,
a w 2004 r. Pekao OFE. Widaæ wiêc wyranie, ¿e fundusze poszukuj¹ coraz to nowych mo¿liwoci lokowania swych rodków. Zmienia siê te¿ sk³ad portfela inwestycji zagranicznych.
W roku 2001 znalaz³y siê w nim jedynie dwa instrumenty, ale w latach 20022005 portfel ten
zosta³ rozbudowany i pojawi³y siê w nim zagraniczne obligacje skarbowe, obligacje emitowane przez zagraniczne spó³ki gie³dowe i banki zagraniczne oraz bankowe papiery wartociowe
emitowane przez banki zagraniczne. Otwarte fundusze emerytalne inwestuj¹ g³ównie na dobrze rozwiniêtych rynkach europejskich, a tak¿e w Azji i Stanach Zjednoczonych. Wyra¿aj¹
swoje zainteresowanie akcjami tych sektorów, które nie maj¹ silnej reprezentacji na Gie³dzie
Papierów Wartociowych w Warszawie, np. przemys³ farmaceutyczny.
6. Zakoñczenie
Podsumowuj¹c dzia³ania inwestycyjne otwartych funduszy emerytalnych, wyranie mo¿emy dostrzec, ¿e instrumentem preferowanym s¹ obligacje skarbowe, które gwarantuj¹ stabilne pomna¿anie rodków uczestników funduszu. Wydawaæ siê mo¿e, ¿e jest to dobry pomys³
na prowadzenie dzia³alnoci w sposób bezpieczny, z jednoczesnym osi¹ganiem odpowiedniego stopnia rentownoci. Czyli spe³nione s¹ podstawowe wymagania ustawowe. Jednak
emisja skarbowych papierów wartociowych, czyli zaci¹ganie przez pañstwo d³ugu publicznego, jest jednym ze sposobów pokrywania deficytu bud¿etowego. W ten sposób wiêkszoæ rodków, którymi dysponuj¹ fundusze, nie jest przeznaczana na zakup aktywów
w sektorze prywatnym, a przecie¿ to w³anie takie inwestycje s¹ korzystne dla rozwoju gospodarczego. Przypomnieæ nale¿y, ¿e wysokie stabilne tempo wzrostu gospodarczego na
pewno le¿y w interesie uczestników funduszu. Sk³adki wp³ywaj¹ce do funduszy emerytalnych powinny byæ przeznaczane na inwestycje w sektorze prywatnym, gdy¿ jest to korzystne dla gospodarki [2] i [3]. G³ównym celem dzia³alnoci funduszy nie jest wprawdzie sprzyjanie
rozwojowi gospodarczemu kraju, ale inwestowanie rodków w sposób najkorzystniejszy dla
przysz³ych emerytów. Jednak trzeba zauwa¿yæ, ¿e te dwa elementy s¹ ze sob¹ w rzeczywistoci bardzo powi¹zane. Innymi s³owy, je¿eli nie bêd¹ wykonywane dzia³ania prowadz¹ce do
stabilnego wzrostu gospodarczego, wysokoæ wiadczenia emerytalnego w przysz³oci mo¿e
siê okazaæ zbyt niska w stosunku do potrzeb. A otwarte fundusze emerytalne, jako dysponent du¿ej czêci rodków pieniê¿nych, mog¹ stymulowaæ rozwój gospodarczy kraju. Niew¹tpliwie jednak nale¿y zwróciæ uwagê na jeszcze inne wa¿ne aspekty. Po pierwsze, obowi¹zuj¹ce
regulacje prawne w znacznym stopniu ograniczaj¹ dzia³ania inwestycyjne funduszy. Po drugie,
rynek kapita³owy w Polsce jest jeszcze zbyt ma³y w stosunku do wysokoci sk³adek trafiaj¹cych do OFE. Bez zmian w tych dwóch obszarach niemo¿liwe bêdzie stymulowanie korzystnego wp³ywu funduszy emerytalnych na gospodarkê. Poniewa¿ jednak OFE dysponuj¹ ogromnymi
rodkami, warto wiêc stworzyæ odpowiednie mo¿liwoci do ich wykorzystania.
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SUMMARY
The investment portfolio of open pension funds
and the interest of their members
This article deals with the problem of investment activities undertaken by open
pension funds. The main purpose of open pension fund is the accumulation of monetary
funds and their investment in order to protect the fund's members after they reach the
age of retirement. The act on the Organization and Operation of Pension Funds dated
28th August 1997 uses words the interest of the fund's members, so there is
a question which investment activities are due to the interest of their participants?
The first part describes law requirements of the investment activities of open
pension funds. Then the author tries to interpret the words the interest of the fund's
members. The analyses shown in this paper aim at answering the question if the
investment activities of open pension funds are in accordance with the interest of their
participants.
The research contains data from years 1999-2005. It shows the investment portfolio of open pension funds and its changes during analysed years. The pension funds'
assets in Poland are invested mainly in bonds issued by the State Treasury and
equities. The results are compared with the investment portfolios of pension funds in
12 OECD countries in 2004. The conclusion is that open pension funds should think
about diversification of their portfolios. Open pension funds may invest a small part
of their assets abroad. Because funds' assets are growing fast, the Polish financial
market seems to be too small. It allows to say that investment abroad would become
more important in the future.
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Wykorzystanie gier symulacyjnych w nauczaniu
jêzyka angielskiego dla celów zawodowych

ABSTRAKT
W nauczaniu jêzyków obcych dla celów zawodowych nale¿y zwróciæ wielk¹
uwagê na wzmaganie motywacji. Dotyczy to w szczególnoci studentów trybu stacjonarnego, którzy nie maj¹ jeszcze okrelonego dowiadczenia zawodowego.
Skuteczn¹ metod¹ zwiêkszenia wewnêtrznej i zewnêtrznej motywacji ucz¹cych
siê s¹ gry symulacyjne, naladuj¹ce autentyczne ¿ycie zawodowe. Zaaran¿owane
æwiczenie sprawia, ¿e uczestnicy czuj¹ siê zaanga¿owani emocjonalnie i postawieni
w centrum sytuacji celowej. Wykreowana sytuacja mobilizuje studentów do jak najlepszego sprostania obowi¹zkom i odpowiedzialnoci, jakiej wymagaj¹ wybrane przez
nich role. O ile gra symulacyjna jest æwiczeniem bardziej skomplikowanym i anga¿uj¹cym ani¿eli zwyk³y dialog, wymaga ona odpowiedniego przygotowania siê od nauczyciela, jak i od studentów. Podczas etapu przygotowawczego konieczne jest
dok³adne zapoznanie siê z wyimaginowan¹ sytuacj¹ i wprowadzenie kluczowych
wyrazów. Oby studenci traktowali swoje obowi¹zki z nale¿ytym zaanga¿owaniem,
nauczyciel powinien unikaæ s³ów kojarz¹cych siê z odgrywaniem roli.
Stworzenie otoczenia symulacyjnego oznacza wykluczenie ingerencji wiata na
zewn¹trz sali jêzykowej w symulowan¹ realnoæ. wiadome sytuacyjne odizolowanie
siê od realiów zewnêtrznych jest podstawowym krokiem do zredukowania zahamowañ ucz¹cych siê i czynnikiem usprawniaj¹cym swobodne wypowiadanie siê w jêzyku obcym. Dodatkow¹ zalet¹ gier symulacyjnych jest mo¿liwoæ ³¹czenia tzw.
ogólnego angielskiego z jêzykiem angielskim u¿ywanym dla celów zawodowych.
Gry symulacyjne s³u¿¹ wykorzystaniu przez studentów ju¿ istniej¹cej wiedzy,
tworzeniu nowych pomys³ów w trakcie mylenia zespo³owo-integracyjnego oraz
usprawnieniu p³ynnoci mówienia, co jest znacz¹cym krokiem ku polepszeniu kompetencji mówienia w jêzyku obcym.

1. Potrzeba wzmagania zewnêtrznej i wewnêtrznej motywacji studentów
Mimo i¿ angielski jêzyk biznesu nie ró¿ni siê drastycznie od tak zwanego ogólnego
angielskiego, wielu studentów uwa¿a go za ca³kowicie odmienn¹ i bardziej skomplikowan¹
formacjê. Dodatkowy problem stanowi niewystarczaj¹co wysoki poziom motywacji zawodowej, wynikaj¹cy z braku dowiadczenia studiuj¹cych. Jêzyk specjalistyczny jako nie u¿ywany staje siê w pojêciu ucz¹cego siê abstrakcyjnym (dotyczy to zw³aszcza studentów
stacjonarnych, którzy nie maj¹ jeszcze dowiadczenia pracy w pewnym zawodzie). Zmieniæ
to nastawienie mog¹ specjalne metody pracy, zmierzaj¹ce do uczynienia jêzyka dla celów
zawodowych przydatnym, czynnym i realnym.
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W tej sytuacji rosn¹ wymagania wobec nauczyciela-anglisty, który poprzez dba³oæ o atrakcyjnoæ æwiczeñ mo¿e i powinien uwiadomiæ studentom, ¿e miêdzy jêzykiem biznesu i ogólnym angielskim nie ma ra¿¹cej ró¿nicy. Najlepsz¹ metod¹ prowadz¹c¹ ku temu celowi jest
postawienie studentów w centrum procesu nauczania, tzn. uczynienie z nich aktywnych,
twórczych wspó³uczestników dzia³añ dydaktycznych. Niezmiernie wa¿ne jest, aby uwiadomiæ m³odzie¿y praktyczne znaczenie tej specjalnej materii jêzykowej (okrelonego jêzyka zawodowego), która w ich przysz³ym ¿yciu bêdzie spe³nia³a istotn¹ rolê.
W warunkach nowej, dynamicznie rozwijaj¹cej siê i otwartej Europy znajomoæ wszelkich odmian jêzyka angielskiego mo¿e okazaæ siê nieocenion¹ pomoc¹. Udzia³em dzisiejszych studentów stan¹ siê nie tylko zagraniczne wycieczki, lecz równie¿ ró¿nego typu
wyjazdy s³u¿bowe. Doskonale wykszta³ceni fachowcy bêd¹ nierzadko uczestnikami rozmów
o charakterze zawodowym i handlowym, sympozjów i miêdzynarodowych konferencji specjalistycznych.
Warto wiêc zainwestowaæ w ucz¹c¹ siê m³odzie¿ nie tylko w³asn¹ wiedzê i dowiadczenie,
lecz równie¿ energiê i entuzjazm. Postawa emocjonalnie zaanga¿owanego nauczyciela powinna udzielaæ siê s³uchaczom. Musimy jednak mieæ wiadomoæ, ¿e adresujemy swe wysi³ki do
poszczególnych studentów, stanowi¹cych odrêbne osobowoci intelektualne i emocjonalne.
Dlatego w³anie nale¿y wypracowaæ ca³y wachlarz ró¿norodnych i atrakcyjnych æwiczeñ,
których wykonywanie przynosi prócz umiejêtnoci satysfakcjê i przyjemnoæ.

2. Gra symulacyjna ród³em nowych mo¿liwoci
Do takich w³anie czynnoci dydaktycznych nale¿¹ gry symulacyjne, naladuj¹ce prawdziwe sytuacje z ¿ycia biznesu. Zaaran¿owana gra sprawia, ¿e ucz¹cy siê przestaj¹ myleæ
o sobie jak o studentach i czuj¹ siê zaanga¿owani emocjonalnie i postawieni w centrum
sytuacji celowej. Jest to dzia³anie mobilizuj¹ce do jak najlepszego sprostania obowi¹zkom
i odpowiedzialnoci, jakiej wymaga stworzona sytuacja. Nale¿y podkreliæ, i¿ gra symulacyjna (lub, jak j¹ nazywaj¹ niektórzy specjalici z metodyki nauczania jêzyka biznesu, symulacja)
jest bardziej skomplikowana, zatem te¿ bardziej anga¿uj¹ca ani¿eli zwyk³a konwersacja z podzia³em na role (np. zakup sprzêtu komputerowego, zamawianie posi³ku w restauracji czy
rezerwacja miejsca w hotelu). Dlatego wa¿ne jest przygotowanie siê studentów do roli, które
zostan¹ zaprezentowane w stworzonej przez nich sytuacji. Wyobramy sobie, ¿e student
bêdzie siê zajmowa³ agroturystyk¹. W tym celu rozwa¿a niezbêdne wydatki i dokonuje zakupu piêknie po³o¿onej posiad³oci. Musi równie¿ zwróciæ uwagê na stan techniczny budynków i mo¿liwoæ dostosowania ich do potrzeb turystycznych (budowa kuchni, sto³ówki,
wyposa¿enie ³azienek itp.). Niezbêdna mo¿e okazaæ siê pomoc ksiêgowego, kierownika zaopatrzenia, projektanta wnêtrz, in¿yniera budowlanego czy nawet architekta. Wszystkie te
role zostan¹ odegrane przez innych uczestników. Dodatkow¹ atrakcj¹ dla studenta jest mo¿liwoæ wyst¹pienia w wybranej przez siebie roli w zale¿noci od indywidualnych sk³onnoci
i upodobañ, czêsto  w swoim wymarzonym zawodzie. Na etapie przygotowawczym bêdzie
korzystne powtórzenie kluczowych s³ów i wyrazów. Wa¿ne jest uprzedziæ studentów, ¿eby
uniemo¿liwiæ im czytanie ról z wczeniej przygotowanych notatek lub uczenie siê ich na
pamiêæ, poniewa¿ mówienie powinno byæ naturalne. Oby ucz¹cy siê traktowali swoje obowi¹zki z nale¿yt¹ powag¹ i zaanga¿owaniem, nauczyciel powinien unikaæ s³ów kojarz¹cych
siê z odgrywaniem roli. Na przyk³ad, zamiast studenci lepiej powiedzieæ uczestnicy, za-
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miast æwiczenie czy gra  sytuacja, zamiast rola  funkcja. Podstawowym wymaganiem do pomylnego przebiegu symulacji jest odpowiedni poziom kompetencji s³uchaczy,
umo¿liwiaj¹cy aktywne uczestnictwo w konwersacjach. Cel zostanie osi¹gniêty, jeli grê wprowadzi siê na poziomie rednio zaawansowanym lub wy¿szym (wyj¹tek stanowi¹ relatywnie
proste æwiczenia, np. uk³adanie hase³ reklamowych, które mo¿na wykonaæ na poziomie nieco
s³abszym).
W trakcie przygotowania siê do symulacji nie jest potrzebne pracoch³onne wykonywanie
materia³ów pomocniczych. Kreacja otoczenia symulacyjnego nie oznacza zastosowania du¿ej
iloci rekwizytów, lecz wyklucza jak¹kolwiek ingerencjê ze strony wiata na zewn¹trz sali
jêzykowej w symulowan¹ realnoæ (np. jeli nauczyciel ma wa¿ne sugestie dotycz¹ce dalszego toku gry, to powinien wyst¹piæ w roli asystenta personalnego lub sekretarki i poprosiæ
studentów o mo¿liwoæ zabrania g³osu, nie mo¿e natomiast wyst¹piæ w swojej zwyczajnej
roli dydaktyka). Tymczasowe wiadome odizolowanie siê od codziennoci jest podstawowym krokiem do zredukowania zahamowañ ucz¹cych siê. Studenci mog¹ wypowiadaæ siê
swobodnie i spontanicznie. Jeli symulowana rzeczywistoæ jest niezale¿na od zewnêtrznego
wiata, b³êdy uczestników gry wydaj¹ siê mniej istotne, poniewa¿ nie mog¹ spowodowaæ
¿adnych realnych konsekwencji.
W wytworzonej przez grupê swobodnej sytuacji, osoba prowadz¹ca nie upomina uczestników za b³êdy gramatyczne ani leksykalne. Wa¿niejsze b³êdy (zanotowane przez nauczyciela) stanowi¹ materia³ do analizy i dalszych æwiczeñ w toku nastêpnych zajêæ dydaktycznych.
Pomy³kê nale¿y poprawiæ natychmiast w tym wyj¹tkowym przypadku, jeli przeszkadza ona
przebiegowi dalszej dyskusji. Wa¿ne jest, ¿eby nauczyciel nie interweniowa³ niepotrzebnie
w dyskusjê, mimo ¿e z pocz¹tku æwiczenie mo¿e studentom wydawaæ siê trudne. Proces
podjêcia optymalnej decyzji te¿ nale¿y pozostawiæ studentom. Jest to proces integruj¹cy
i mobilizuj¹cy do naturalnego u¿ycia s³ownictwa z zakresu jêzyka zawodowego. Nauczyciel
mo¿e dyskretnie pomóc tylko wtedy, gdy czêæ studentów nie odnajduje siê w swoich rolach
i nie jest wystarczaj¹co aktywna. Oczywicie, nale¿y zachowaæ powci¹gliwoæ i ca³y czas
dzia³aæ w ramach wykreowanej sytuacji. Na przyk³ad, osoba prowadz¹ca mo¿e wyst¹piæ w roli
konsultanta rynkowego, który zabierze biernych uczestników gry na konferencjê. Podczas tego
spotkania konsultant rynkowy doradzi niezdecydowanym klientom, jak mog¹ siê zachowaæ
w danej sytuacji. (Podobne spotkanie oka¿e siê pomocnicze równie¿ w innym skrajnym przypadku, gdy jeden czy dwóch uczestników przejmie ca³¹ inicjatywê, pozbawiaj¹c innych studentów mo¿liwoci wypowiadania siê i uczestniczenia w procesie podjêcia decyzji).
Od razu po tym, jak decyzja zostanie podjêta (co sygnalizuje koniec æwiczenia), warto
przeanalizowaæ wypowiedzi studentów pod wzglêdem sprawnego komunikowania siê, interakcji a nawet wzajemnej pomocy. Stosownym by³oby przesuniêcie b³êdów lingwistycznych
na drugi plan, wówczas mo¿na unikn¹æ pomniejszenia osi¹gniêtych podczas gry efektów.
A oto kilka przyk³adów sprawdzonych przeze mnie gier symulacyjnych, które przynios³y
studentom zarówno pewne korzyci jêzykowe, jak i satysfakcjê.
Rozmowa kwalifikacyjna
Przychylaj¹c siê do potrzeb m³odzie¿y maj¹cej przed sob¹ perspektywê rozpoczêcia dzia³alnoci zawodowej, postanowi³am przeprowadziæ æwiczenia symulowanej rozmowy kwalifikacyjnej. Taka sytuacja wyzwala zaanga¿owanie, zmusza do u¿ycia wielu form
grzecznociowych, a tak¿e mobilizuje do popisu wiedz¹ i umiejêtnociami zawodowymi.
W autoprezentacji musz¹ byæ zastosowane równie¿ przymiotniki opisuj¹ce osobowoæ i cechy charakteru niezbêdne do wykonania wybranego zawodu, czyli s³ownictwo z zakresu
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psychologii. Na przyk³ad Sylwia (studentka specjalnoci administracja publiczna) wyst¹pi³a
w roli osoby ubiegaj¹cej siê o stanowisko recepcjonistki w legnickim hotelu Qubus. Opowiedzia³a o swoim wykszta³ceniu i zdobytych umiejêtnociach, o ukoñczonym kursie komputerowym, posiadaniu prawa jazdy i znajomoci jêzyków obcych (angielskiego, niemieckiego
i rosyjskiego). Pytania, które zada³a jej oponentka Alicja (odgrywaj¹ca rolê pracodawcy), nie
by³y ³atwe. Oto kilka przyk³adów: What are your main strengths and weaknesses? Would
you agree to spend at least half a year as a trainee? Why did you decide to look for a job
in our hotel? How do you work under pressure? Why did you select the Higher State
Vocational School in Legnica? Do you have plans for further study? Have you ever learnt
anything from your mistakes? How would you describe yourself? Niemniej jednak Sylwia
udzieli³a wyczerpuj¹cych odpowiedzi na wszystkie pytania zadane przez pracodawcê. Na
probê o opisanie cech swojego charakteru odpowiedzia³a, ¿e jest osob¹ sumienn¹, pracowit¹ i odpowiedzialn¹, potrafi szybko nawi¹zywaæ kontakty. Za najwiêksz¹ za swoj¹ wadê
uwa¿a niewystarczaj¹ce poczucie pewnoci siebie. W nastêpnej rozmowie kwalifikacyjnej
Magdalena, studentka tej¿e specjalnoci, stara³a siê o stanowisko koordynatora do spraw
marketingu. Nie by³a jedyn¹ kandydatk¹, ale pierwszy etap symulowanej rozmowy kwalifikacyjnej zakoñczy³ siê pomylnie: Magdalena zosta³a w³¹czona do listy ostatecznej.
Tworzenie hase³ reklamowych
Ciekawym i anga¿uj¹cym æwiczeniem jest tak¿e uk³adanie wszelkiego rodzaju reklam.
Tworzenie hase³ reklamowych (które mo¿na zaproponowaæ nawet studentom o poziomie
s³abo zaawansowanym) wyzwala w ucz¹cych siê kreatywnoæ, pomys³owoæ i poczucie humoru. Dodatkowym czynnikiem motywuj¹cym do zdrowej rywalizacji bêdzie zapowiedziany
przez nauczyciela konkurs na najlepsz¹ reklamê produktu lub us³ugi. Podzieleni na podgrupy
od 3 do 4 osób studenci do³o¿¹ starañ, aby ich has³a reklamowe by³y atrakcyjne, oryginalne
i przekonuj¹ce. A podstaw¹ ku temu bêdzie pos³ugiwanie siê przez studentów odpowiednim
zakresem s³ownictwa, które zostanie u¿yte we w³aciwym kontekcie. Na przyk³ad studenci
zarz¹dzania przedsiêbiorstwem w trakcie przygotowania reklamy napoju u¿yli wyrazów rich
in vitamins, sparkling, green product, it reminds us of a sunny fruit garden.
Negocjacje
Æwiczeniem trudniejszym, wymagaj¹cym wy¿szego poziomu kompetencji jêzykowej s¹
symulowane negocjacje. Sytuacja negocjacji wymaga od obu stron asertywnoci, taktu,
umiejêtnoci po³o¿enia nacisku na wa¿ne dla firmy problemy, a tak¿e  w razie potrzeby 
u¿ycia perswazji. Istotnym celem prowadzenia negocjacji jest satysfakcja obu kontrahentów
i dojcie do konsensusu. Æwiczenie powinno obejmowaæ nastêpuj¹ce fazy:
1) rozpoczêcie rozmowy, zapoznanie siê z problemem,
2) ukazanie obustronnych korzyci p³yn¹cych z transakcji, która zostanie dokonana,
3) wys³uchanie racji dotycz¹cych trudnoci i kontrargumentów,
4) pokazanie mo¿liwoci pokonania problemów,
5) sprecyzowanie warunków transakcji,
6) podsumowanie i zawarcie transakcji.
Æwiczenie to u³atwia zapamiêtywanie s³ownictwa o tematyce Business English (niezbêdnym np. mo¿e okazaæ siê u¿ycie wyrazów i zwrotów bargain, deal, wholesale, to meet the
deadline, insurance cover) oraz odpowiednich konstrukcji gramatycznych (np. u¿ycie pierwszego okresu warunkowego w zdaniach typu: If we meet you half-way, will you give our
company a 10% discount?).
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Fuzja
Studenci administracji publicznej z grupy rednio zaawansowanej zaprezentowali grê symulacyjn¹ o nazwie Fuzja (A Merger). Uczestnicy symulacji (którzy prezentowali dwie
firmy produkuj¹ce ubrania) postanowili po³¹czyæ swoje przedsiêbiorstwa. Rozwa¿yli nastêpuj¹ce zalety tej fuzji: 1) nowo powsta³a firma bêdzie wiêksza i bardziej potê¿na; 2) wzronie
jej obrót; 3) pojawi¹ siê nowe mo¿liwoci zatrudnienia pracowników; 4) asortyment produkowanych przez firmê towarów bêdzie wiêkszy i bardziej urozmaicony, co z pewnoci¹ doceni¹
klienci; 5) wzronie ogólny zysk firmy. Uwzglêdnione zosta³y równie¿ potencjalne ryzyka,
a tak¿e nowe zapotrzebowania. W trakcie zebrania s³u¿bowego uczestnicy wspólnie znaleli rozwi¹zanie podstawowych problemów, które mog¹ powstaæ po dokonaniu transakcji.
Wyzwaniem dla personelu bêdzie potrzeba dokszta³cenia siê i zdobycia nowych kwalifikacji.
Firma zabezpieczy pracownikom odpowiednie kursy i szkolenia w miejscu pracy, pokrywaj¹c
ich koszty. Nowo powsta³e przedsiêbiorstwo bêdzie potrzebowa³o dobrej promocji. Trzeba
bêdzie zainwestowaæ w reklamê, a tak¿e wykreowaæ pozytywn¹ renomê marki produkowanych przez firmê ubrañ (to increase brand-awareness). Wizerunek marki (brand image) dla
klientów bêdzie asocjowa³ siê z ubraniami bardzo wysokiej jakoci, uszytymi przewa¿nie
z naturalnych ekologicznych tkanin, o nowoczesnych, modnych fasonach. Zostan¹ zatrudnieni wykwalifikowani eksperci od zarz¹dzania przedsiêbiorstwem, a tak¿e projektant mody.
Uczestnicy dyskusji wspólnie wypracowali plan organizacji zjednoczonej firmy, który zosta³
naszkicowany i wywietlony z pomoc¹ rzutnika z zachêt¹ do dalszego omówienia. W trakcie
æwiczenia studenci wykazali siê dobr¹ znajomoci¹ s³ownictwa, w tym z zakresu jêzyka angielskiego dla celów zawodowych (miêdzy wieloma innymi zosta³y u¿yte wyrazy: white-collar
workers, agenda, representative manager, profit, supply and demand, turnover, to take the
minutes, any other business, logo, to lower expenses, raise funds, to fight back counterfeit,
health and safety procedures etc., a tak¿e s³ownictwo z zakresu tzw. ogólnego angielskiego 
ubrania). Oto fragment, w którym uczestnicy gry symulacyjnej omawiaj¹ koniecznoæ u³o¿enia
planu biznesowego i finansowego oraz ich znaczenie dla promocji nowo powsta³ego biznesu:
MONIKA: Why do we need to prepare a business plan?
KRZYSZTOF: The business plan is necessary to show whether the business is capable
of succeeding. It is important that our ideas and plans should be supported with facts and
figures.
MARIA: Why is it so?
KRZYSZTOF: First of all, we will be able to present a reasoned case to the potential
lenders and investors in our business. In fact, the banks will not give us anything without
a convincing financial and business plan.
MARCIN: Are the plans only for outsiders?
IZABELA: No, not at all. A business plan is the key management tool which can be used
to monitor the progress of the business. The actual results of the business can be measured
in terms of the business objectives and the financial projects.
DAWID: What does one include in a business plan?
DOROTA: A business plan is a formal document which can be relatively large. It should
include the description of the business and its history. There should be a description of the
product or service, the market, marketing strategy, operations and management. Finally and
essentially, for our fund requirements there must be a financial plan.
ANNA: You mean that we have to describe the company, the industry and the product.
We must describe how the product is made, who is involved in the company and how much
money the company needs and what we will do with the money.
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IZABELA: That is right. It is important that the business plan should be well prepared
and presented.
BARBARA: What should we include in the financial plan?
JOANNA: Firstly, we must outline the amount and type of funding that is required. This
is the funding request. There are four elements in the funding request: the desired financing,
capitalisation, use of funds and future financing.
Jak widaæ z fragmentu symulacji, æwiczenie to uaktywni³o znajomoæ wielu s³ów i wyrazów z zakresu Business English, w tym terminów finansowych. Wszyscy uczestnicy zostali
zaanga¿owani w grê, skutkiem czego by³a sprawna komunikacja i satysfakcja z procesu
wykonywania æwiczenia.
Reasumuj¹c, mo¿na stwierdziæ, ¿e gry symulacyjne pomagaj¹ studentom spo¿ytkowaæ
posiadan¹ ju¿ wiedzê, rozwin¹æ nowe pomys³y w trakcie mylenia zespo³owego-integracyjnego i wzmóc p³ynnoæ mówienia, co jest znacz¹cym krokiem ku polepszeniu ogólnej sprawnoci mówienia w jêzyku obcym.
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ABSTRACT
In teaching English for specific purposes much attention should be paid to enhancing motivation. It is especially the case with teaching pre-experience students
who often lack external motivation.
An effective method of increasing both both external and intrinsic motivation are
simulations which closely imitate authentic professional situations. A simulation makes
the learners emotionally engaged and puts them into the centre of the learning process.
A target situation allows the students to select their roles, makes them feel responsible
and stimulates the participants to use their abilities to the best advantage. A simulation
game is a more complex and engaging activity than a simple role play. Therefore, it
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