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Wstęp
W 1998 roku ukazał sie pierwszy numer „Annales. Etyka w życiu
gospodarczym”. Redaktor naczelny, prof. dr hab. Czesław Domański, w słowie
wstępnym napisał:
Nie mam wątpliwości, iż zagadnienia etycznych aspektów życia
gospodarczego należy zaliczyć do najistotniejszych problemów współczesnej
rzeczywistości, w tym również polskich przemian polityczno-społecznogospodarczych.

Wyraził też przekonanie, że czasopismo przyczyni się do pełniejszego
zrozumienia trudnych zadań budowy gospodarki rynkowej i moralnych zalet
przedsiębiorczości. Redakcja „Annales” przez 15 lat starała się być wierna temu
przesłaniu.
Problematyka tekstów zamieszczanych w „Annales. Etyka w życiu
gospodarczym” koncentruje się wokół zagadnień dotyczących etycznych
aspektów kwestii ekonomicznych. Główne obszary tematyczne to etyczne
konsekwencje problemów mających miejsce w gospodarce światowej
i europejskiej, społeczna odpowiedzialność biznesu, etyka zawodowa, tworzenie
i egzekwowanie kodeksów etycznych oraz etyczne problemy środowiska
akademickiego.
Łączna objętość opublikowanych dotychczas woluminów obejmuje około
5 000 stron. W latach 1998-2012 w „Annales” ukazały się artykuły ponad 250.
autorów, zarówno z krajowych, jak i zagranicznych ośrodków naukowych.
Na temat etycznych aspektów gospodarowania na jego łamach wypowiadali się
czołowi polscy etycy gospodarczy (m.in. Aniela Dylus, Wojciech Gasparski,
Bożena Klimczak, Anna Lewicka-Strzałecka, Jacek Sójka), ekonomiści,
ekonometrycy, oraz przedstawiciele instytucji publicznych i politycy gospodarczy
(m.in. Jerzy Buzek, Jerzy Kropiwnicki, Jerzy Pruski).
Należy podkreślić, iż gros artykułów publikowanych w „Annales. Etyka
w życiu gospodarczym” powstaje w oparciu o referaty wygłaszane podczas
organizowanej w Łodzi od 1997 roku ogólnopolskiej konferencji „Etyka w życiu
gospodarczym”. Jest to największa w Polsce coroczna konferencja poświęcona
etyce w gospodarce. W 2012 roku zarówno organizacja tego wydarzenia,
jak i samo czasopismo zostały przekazane przez Salezjańską Wyższą Szkołę
Ekonomii i Zarządzania na rzecz Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego
Uniwersytetu Łódzkiego. Po przejęciu czasopisma przez Uniwersytet Łódzki
Komitet Redakcyjny pragnie zachować jego dotychczasowy charakter i tematykę.
Oddając w Państwa ręce kolejny, 16 tom „Annales” pragnę wyrazić nadzieję,
że publikacja ta będzie stanowić godną kontynuację 15-letniej tradycji.

Janusz Skodlarski

Etyka biznesu i odpowiedzialność społeczna
Business Ethics and Social Responsibility

Marcell Schweitzer
Eberhard-Karls Universität Tübingen
e-mail: marcell.schweitzer@uni-tuebingen.de

Plea for a Modular Design of Business Ethics –
Basics of The Ethical Substantiation of Economic
Decisions*

1. Introduction
Although concern with ethical questions in business administration has
increased in recent years, the actors involved are not agreed as to the scientific
status to be assigned to the ethical problems of economic decisions. There are
two main views to be found, each held by a particular group. The first group 1
is of the opinion that in business administration the concern with questions
of business ethics is superfluous, since business administration is already based
on ethical principles 2. The historically developed image of ‘the virtuous
merchant’, it is argued, has already for centuries embodied the most important
ethical values (virtues) of economic decision, and decision-makers have
acquired and lived the values of this ideal, together with their specialized
knowledge, for generations. In contrast, a second group endeavours to develop
the fundamentals of an academic discipline of business ethics, and to see this
as the ethical substantiation of business administration or of economic
decisions. This second group also includes most of the Anglo-American
approaches to ‘Corporate Social Responsibility (CSR)’ or ‘Business Ethics
(BE)’3 and the German and international approaches of ‘Corporate
* This article is the extended and updated English version of the German article published
2011 in Vienna/Austria. A reduced version has been published 2012 with Giuseppe Galassi
in Roma/Italy.
1
D. Schneider, Unternehmensethik und Gewinnprinzip in der Betriebswirtschafts-lehre,
„Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung” 1990, p. 869; H. Hax, Unternehmensethik,
Ordnungselement der Marktwirtschaft?, „Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung” 1993,
p. 769;
H. Albach,
Betriebswirtschaftslehre
ohne
Unternehmensethik,
„Zeitschrift
für Betriebswirtschaft“ 2005, p. 809; D. Klink, Der ehrbare Kaufmann – Das ursprüngliche Leitbild
der Betriebswirtschaftslehre und individuelle Grundlage für die CSR-Forschung 2008, „Zeitschrift
für Betriebswirtschaft/Journal of Business Economics”, Special Issue 3/2008, p. 57.
2
H. Albach, op. cit., p. 809.
3
Business Ethics as Practice. Representation, Reflexivity and Performance, eds. C. Carter
at al., Edward Elgar, Cheltenham/UK, Northampton/Mass 2007; A. Crane, D. Matten, Business
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Governance’4, which strive for the formulation of nationally and internationally
recognized standards of good and responsible management. The publications
of the second group treat descriptive, normative and analytical conceptions
of business ethics, with varying points of emphasis5.

2. Fundamentals of the ethical substantiation of economic
decisions
We analyse the ethical substantiation of decision oriented business
administration by placing economic decisions and actions at the centre
of the study. In section 2.1 we first define some basic concepts of ethics. In section
2.2 we then analyse the conditions of morally right economic decisions. Next,
in section 2.3, we introduce into the analysis a system of modules (research
conceptions) as the epistemological frame of reference of the ethical substantiation
of economic decisions.
2.1 Definitions of basic concepts of ethics
The terms ‘morals’ and ‘ethics’ are frequently used synonymously
in everyday speech, in the specialized language of business administration,
but sometimes also in the specialized language of philosophy. We will avoid this
synonymic usage for reasons of precision, and distinguish between morality
and ethics.
We define the concept of morals as a historically developed system of rules,
norms and values set up in common by a group of persons, and accepted
as binding per se. Following its establishment, the moral system
is to be understood as group morals that, first of all, are valid only for
the accepting group. It has the character of a code of behaviour and appeals
to the members of the group, to orient their decisions and actions to this system
of rules, and to judge their own decisions and those of others by it6. The canon
of values and rules of this system changes in the course of time as to its content,
with the historically changing understanding of liberty and the conditions of life
of the group.

Ethics. An European Perspective. Managing Corporate Citizenship and Sustainability in the Age
of Globalization, Oxford, New York 2004; M.G. Valesquez, Business Ethics: Concepts and Cases,
5th ed., Englewood Cliffs, NJ 2001.
4
A. v. Werder, Corporate Governance (Unternehmensführung), [in:] Handwörterbuch
Unternehmensführung und Organisation, 4th ed., Stuttgart 2004, p. 160.
5
H.-U. Küpper, Unternehmensethik, Hintergründe, Konzepte, Anwendungsbereiche, SchäfferPoeschel Verlag, Stuttgart 2006, p. 95; A.G. Scherer, A. Butz, Unternehmensethik und CSR
in betriebswirtschaftlichen Teildisziplinen – Eine Einführung, „Die Unternehmung” 2010, vol. 64,
nr 4, p. 370.
6
A. Pieper, Einführung in die Ethik, 6th ed., Tübingen, Basel 2007, p. 32.
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By morality we define the ‘will to be good’ as a fundamental attitude which
is elevated to the status of a principle of decision-making and practice7.
We define the concept of value as the guiding point of morality.
Finally we define norms as general prescriptions (value-judgments,
imperatives, instructions and affirmations of duties) for human behaviour. Norms
embody instructions for the implementation of ethical values, and are neither
logically provable nor empirically verifiable.
We define the concept of ethics as a system of statements speaking about
moral decisions and actions. Ethics itself is not morality, but makes statements
about morality and the reciprocal relations between morals and morality.
In contrast to morals, ethics passes no moral judgments on individual decisions
and actions, but analyses particularities of moral actions and decisions
on a superior, more abstract meta-level of language8. Pieper differentiates several
levels in the meta-ethics (epistemology of ethics). Moral decisions and actions are
thus subjects of ethics. As a philosophical discipline, ethics is the science of moral
decision and action. Ethics formally examines under what conditions human
decisions and actions – regardless of their content – can be understood as morally
right. ‘Ethics does not state what the Good in concrete cases is, but how we come
to judge something as good9.’ Insofar as an analysis shows under what and how
many conditions decisions and actions are morally right, we regard them
as ethically substantiated. Where the number of these fulfilled conditions is large,
the ethical substantiation of the decisions and actions is equally large, and vice
versa. It follows from this that decisions and actions, depending on the conditions
adduced, may be variously strongly ethically substantiated. This state of affairs
leads to the distinction between decisions and actions that are ethically strongly
substantiated (ethically perfect) and ethically weakly substantiated (ethically
defect). The intensity of the weakness in individual cases does not, however,
depend solely on the number of conditions, but also on the significance
(importance) attached to the individual conditions.
By analogy to the concept of ethics, we define the concept of business ethics
as a system of statements speaking about moral decisions and actions in the firm.
Business ethics itself is not morality in the firm, but makes statements about
morality and the reciprocal relations between morals and morality. In contrast
to morals in the firm, business ethics passes no moral judgments on individual
decisions and actions, but analyses particularities of moral actions and decisions
in the firm on a superior, more abstract meta-level of language. Moral decisions
and actions in the firm are thus subjects of business ethics.

7
8
9

Ibidem, p. 44.
Ibidem, p. 86.
Ibidem, p. 24.
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2.2 Conditions of morally right economic decisions
On the meta-level, the analysis of the conditions helps us to state more
precisely, from a suitable distance from the subject, criteria that permit a critical
assessment of the ethical substantiation. For the sake of linguistic simplification,
we include general actions in the decisions, and speak in the following only
of economic decisions. As the method of analysis, we select the critical-rational
method, which demands a clear formulation of the problem and a critical
examination (analysis) of the proposed options of solution 10. Among
the conditions that we include in the analysis are: confidence, responsibility,
ethical substantiation of moral actions, feasibility of values, consequences
of values and affirmation of duties.
Confidence is a fundamental condition under which an economic decision
is morally right11. Particularly in economies in which utility thinking
predominates, confidence is the basis of mutual community, continuity
and stability.
Confidence
in economic activity
means
believing
in the benevolence, the truthfulness, the fairness and reliability of the decisionmakers involved. However, economic activity itself may also create confidence 12.
In financial reporting, for instance, confidence involves readiness to believe
in veracious, fair and reliable reporting on business processes, i.e. true information
concerning the economic situation and the prediction of the economic situation
of the firm to be expected13. It is important that confidence is protected by bona
fide, and that infringements of the rules are sanctioned. There is a great need for
confidence in the economy, because it ensures truthfulness, fairness and reliability
in business transactions.
Together with confidence, responsibility is a further fundamental condition
for the moral rightness of an economic decision 14. In English-speaking countries,
responsibility, in the phrase ‘Corporate Social Responsibility’ is indeed the term
for business ethics. Responsibility is most closely linked to human decisions
and their consequences. Economic decisions give rise to effects that affect both
people and things. The consequences of these decisions are largely in the future,
and may be either intended or not intended, certain or uncertain. Decision-makers
must therefore have not only the freedom (the right to self-determination),
the qualification (ability) and the competence to make decisions, but must also
accept the duty to account for positive and negative consequences of their own
or others’ decisions, that is, to accept responsibility15. The importance
K.R. Popper, Logik der Forschung, 7th ed., Tübingen 1982, p. XV.
P. Koslowski,
Wirtschaftsund
Unternehmensethik,
[in:]
Allgemeine
Betriebswirtschaftslehre. Bd. 1: Grundfragen, 10th ed., eds. F.X. Bea, M. Schweitzer, UTB,
Stuttgart 2009, p. 453.
12
Ibidem, p. 454.
13
M. Schweitzer, Wirtschaftsunruhe und Rechnungsrisiken, [in:] Rechnungslegung
und Unternehmensführung in turbulenten Zeiten. Festschrift für Gerhard Seicht, eds. H. Haeseler,
F. Hörmann, LexisNexis, Wien 2009, p. 143.
14
A. Pieper, op. cit., p. 41.
15
H. Küng, Weltethos für Weltpolitik und Weltwirtschaft, 2nd ed., München und Zürich 1997,
p. 319.
10
11
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of responsibility is particularly large, since responsibility in business transactions
ensures the allocation of guilt and errors, answering for mistakes, and the reliable
performance of contracts. Commercial activity without confidence
and responsibility can cast firms back into an anarchic condition.
To an analysis of the conditions of a morally right decision, there also
belongs the ethical substantiation from the standpoint of morality. For this
substantiation, ethics has developed various methods, which include the logical,
discursive, dialectic, analogical, transcendental, analytical and hermeneutical
methods. We will briefly explain the problem of substantiation by the example
of the transcendental method: in ethics, substantiation means the reductive tracing
of moral decisions back from the perspective of morality to their constitutive
conditions (as far as their absolute origin). The best-known representative
of the transcendental method is Immanuel Kant (1724-1804)16. Kant is not
concerned with empirically explaining why one should or not should
do something, but with a general ethical substantiation of why people should act
morally at all. Proceeding reductively, he reconstructs as the origin of morality
the principle of freedom, which, to him, is the condition that all decisions must
satisfy that make a claim to morality17. The freedom principle, according to Kant,
is expressed in the prime rule of moral law, namely the categorical imperative
(kategorischer Imperativ). Since the moral law is valid without empirical
reservation, it is categorical (unreservedly valid) 18. Representatives of the other
methods of ethical substantiation as well have recourse to the freedom and arrive,
depending on cultural background, individual experience of life, or specialist
orientation, at partly fundamentally different processes of substantiation, and
differing final reasons of morality.
Among the conditions we include in the analysis is also the feasibility
of values. Testing the feasibility of values shows whether individual values
are attainable under certain aspects. The structural aspect of feasibility covers
the analysis of the relations between individual values with regard to their
compatibility. This can be explained using the example of goals (as values). Goals
may prove to be compatible or incompatible. Compatible goals may be neutral
or complementary in relation to one another, and in borderline cases identical.
Incompatible goals are competing (conflicting), and in extreme cases antinomian
(excluding each other). Under the economic-technical aspect of feasibility, the aim
is to establish whether the intended specificity of the goal (the degree of its
achievement, the level expected), has been, given certain conditions
of the stakeholder, the markets, capacities etc., selected realistically. Conflicting
relations between goals or values and their solution are of great importance for
the ethical analysis. Procedures of conflict solution are examined in detail
in decision theory. Among these procedures are dominance (where, from several
goals, a main goal is selected and the rest, as not being of importance,
I. Kant, Werke in zehn Bänden, vol. 6, ed. W. Weischedel, Darmstadt 1960, p. 140.
A. Pieper, op. cit., p. 228.
18
O. Höffe, Immanuel Kant, [in:] Klassiker der Philosophie, ed. O. Höffe, vol. 2, München
1995, p. 24.
16
17
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are eliminated or classified as side goals,); schism (where the decision field
is broken down into partial fields, each partial field being assigned an individual
partial goal), transformation (where, for the conflicting goals, a superior goal
is sought in which the individual goals are weighted), compromise (where
individual goals or all of them are weighted and their aspiration level lowered);
and goal sequence (where, according to urgency, individual goals are pursued
over time in a favourable (variable) sequence). In business ethics, too, procedures
of conflict solution are discussed, most of which have recourse to principles
of the ethics of discourse19.
We also include the different effects of values in the analysis. It is to be
empirically observed that on the one hand, economic decisions influence values,
while on the other, values also have effect on economic decisions and their results.
Of particular interest in business administration and business ethics are the effects
of values on economic decisions and their results, including the connected
responsibility. In stressing this line of investigation, there results an orientation
of the ethical analysis to the conception of the ethics of responsibility, in which
decisions are judged according to their effects. In this matter, the ethics
of responsibility and business administration decision theory are largely identical,
since in decision theory the preference of a decision alternative is also judged
(evaluated) according to33 its effects. Furthermore, by the orientation to the ethics
of responsibility, two important methodological questions are revealed which have
a theoretical and a pragmatic character. Theoretically, the question is posed
whether relations of cause and effect (end) can be formulated for the relation
between values, decisions and effects. Pragmatically, the question is posed
whether the general hypotheses can be transformed into means-and-goal-relations,
so that the causes can be interpreted as decision variables (means) and the effects
(ends) as goals. This transformation is of particular importance for the pragmatic
substantiation of economic decisions.
Among the conditions that we include in the analysis are also duties.
In economic activity, a system of decisions based on rationality, competition,
rivalry, the search for advantages, protection of existence, striving for power
and profit seeking, and from which greed, ruinous behaviour and cross-border
crime are not absent, it is not enough, for the analysis of the feasibility of ethically
substantiated economic decisions, to deliberate on praise of the good man; rather,
it is necessary to examine acute instruments (standards, measures and rules) that
go beyond voluntary acceptance and in cases of doubt also permit supervision.
Such supervisory tasks may be carried out by the public, by institutions close
to the world of business, by state institutions, or by supervision contractors20.
From a scientific perspective, one should in this context think of duties for which
19
G. Zäpfel, Managemententscheidungen bei schlecht strukturierten Handlungssituationen
im Spannungsfeld zwischen ökonomischer Rationalität und moralischer Verantwortung –
Möglichkeiten und Grenzen, [in:] Betriebswirtschaftslehre und Unternehmensethik,
eds. B. Feldbauer-Durstmüller, H. Pernsteiner, Wien 2009, p. 353.
20
E. Göbel, Unternehmensethik, Grundlagen und praktische Umsetzung, 2nd ed., Stuttgart
2010, p. 311.
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there are several levels of prevalence. From among these levels, the one is to be
selected which is, under and in conformity with the given conditions
of the economic system, most calculated to guarantee the implementation
of ethically substantiated decision-making.
2.3 Designing a system of modules as an epistemological frame of reference
for the ethical substantiation of economic decisions
For the integrated analysis of the ethical substantiation of economic
decisions, we require an epistemological frame of reference. This should organize
the formal analysis, classify the statements involved, cover the relations between
individual statements, align the results of the analysis to a superior goal,
and render possible the constituting of business ethics as a scientific discipline.
With these functions, it should be an order and integration frame which
determines the structure and function of the discipline of business ethics.
As a frame of reference that satisfies these requirements, we select the system
of research conceptions of business administration, which is capable
of performing a systematizing function (defining, for different aims of science,
the tasks of research and the degrees of the division of labour between theory
and practice), and accomplishing the integration of scientific statements
(it arranges in stages building on one another relevant statements to form a selfcontained system of statements of business ethics). In this way, the system
of research conceptions fulfils the tasks of modules, under which appellation
we include them in the net of concepts and the methods of business ethics.
They show our intention to give the system of statements of business ethics
an epistemological substantiation, and at the same time to give it a modular
design. In this sense, we see the modular design of the system of statements
as an approach to the safeguarding of the scientific character of the practicerelated discipline of business ethics. For the delimitation of the modules, we draw
as a frame of reference on the system of research conceptions according
to Chmielewicz and Schweitzer21.

21
K. Chmielewicz, Forschungskonzeptionen der Wirtschaftswissenschaft, 3rd ed., Stuttgart
1994, p. 8. Cf. M. Schweitzer, Plädoyer für eine modulare Strukturierung der Disziplin
Unternehmensethik, „Jahrbuch für Controlling und Rechnungswesen” 2011, ed. G. Seicht, p. 424.
On other dimensions of the study of Business Ethics see: H.-U. Küpper, Ph. Schreck,
Unternehmensethik in Praxis, Forschung und Lehre – Status quo und Perspektiven
im deutschsprachigen Raum, “Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung”
2008, Special Edition 58/08, p. 85; A. Soppe, Ethical Theory of the Firm, [in:] Ethics
in the Economy, Handbook of Business Ethics, ed. L. Zsolnai, Bern 2002, p. 89).
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Figure 1. Modules (frame of reference) of the ethical substantiation of economic decisions
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Fig. 1 contains four modules in row 1-4, which are explained in row 5-7
composed of columns. The four modules build on each other, and lay down
the ‘rules of the game’ in accordance with which a science functions. They give
help in exposing logical contradictions of a system of statements, are the basis
of a precise professional terminology, point the way to differentiated systems
of statements, sharpen the understanding of differing aims of science, and support
the search for hidden ideologies in scientific statements 22. It remains
for the scientists themselves to determine their science-based position by means
of the choice of module and aim of science. Business administration, however,
orients itself, as an applied empirical science, mainly to the pragmatic module
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A PLEA FOR A DESIGN OF BUSINESS ETHICS...

21

with a pragmatic aim of science, and therefore systematically includes relevant
statements of the descriptive, theoretical und pragmatic modules.

3. Modules of the ethical substantiation of economic decisions
3.1 Descriptive module: ethical substantiation of economic decisions
by means of a system of descriptive statements
3.1.1 Basics of the scientific description of ethical values
The simplest and oldest approach to the analysis of problems of business
ethics lies in the description of ethical values. In ethics, the distinction is made
between descriptive and normative ethics, according to which descriptive ethics,
with its various approaches (phenomenological, based on linguistic analysis,
evolutionary), pursues a descriptive aim of science. The subject of these
approaches is the question ‘how human practice as an empirical, historical process
can be described, analysed and interpreted in such a way that light is thrown
on the significance of the moralisation from the context of action’23. In detail,
the recognized moral code of a community, the ethical values, their claim
to universal validity, and assessments on the moral code of the community
are described, so as to state (identify) what values and claims to validity determine
in practice the behaviour and action patterns.
From a business edministration perspective, the description of values serves
linguistic coordination between researchers and users and gives indications
as to what empirical states of affairs relate to subsequent statements
(e.g. theoretical statements). As well as linguistic coordination (comprehension
and precision), the description serves to record the values actually lived in the real
firm. With the recording of these data, the empirical basis is laid for the later
modules. Within the frame of the description conception (descriptive module),
it is not required that given values are to be followed in practice, but only noted
what values are actually respected.
Following the precision of the description, it is possible to distinguish
between classificatory, comparative and quantitative descriptions (description
models). The description of values requires precise concepts, an arrangement
or systematization, and syntactic rules, in order to arrive at a description context.
Such a systematization takes place by classification or typification. In defining
the concept of value, it is necessary to pay attention to an appropriate scope
of the concept and an appropriate degree of precision. Where the scope
of the concept selected is too narrow, the generality of the statements in which
the concept of value is used in later modules is too small. If, on the other hand,
the scope of the concept selected is too large, the statement that uses the concept
value fails in relation to reality and is falsified.
23
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Values must also be defined as precisely as possible. Defining values
precisely means naming as exactly as possible their content and aspiration level.
When describing values, a structuring of values is also aimed at, in which
the values in question are arranged (ordered) hierarchically. The result is a number
of different value hierarchies: a teleological value hierarchy (arrangement
of the values according to their means-and-goal relations), a value hierarchy
according to the logic of definition (arrangement of the values according
to the design of the net of concepts used), a priority hierarchy (arrangement
of the values according to the urgency of their attainment), or a decision-related
goal hierarchy (arrangement of the values according to their significance for cases
of decision as main goals [goal functions] or side goals [constraints]).
3.1.2

The ideal of the virtuous merchant as a system of descriptive
statements

At the beginning of the ethical substantiation of economic decisions,
we place a description of ethical values in the form of a descriptive module. In the
introduction, it was already mentioned that one group of scientists sees a useful
approach to the description of ethical values in the historically developed ideal
of ‘the virtuous merchant’. This approach being recommended as an ethical
substantiation of economic decisions, we have recourse to it exemplarily
and formally analyze the extent to which it is suitable for the ethical substantiation
of economic decisions.
According to the representatives of the first group, a decision-maker behaves
morally right if, in his decisions, he orients himself to the socially accepted values
of an idealized person, a so-called ideal. Here the decision-maker assumes the task
of explaining and embodying this ideal to his employees. He conveys to them
the values of the ideal as a desirable and proven way of a common feeling,
thinking and acting within and outside of the firm. This ethical ideal has grown up
over a long period of time, has adopted relevant values from the cultural
conditions and experience of a number of ages, and finally embodies a guideline
for morally right decisions. The view of this ideal is based on the assumptions that
the canon of ethical values has changed little in the course of time, and that
the decision-makers (world-wide) are ready to accept this canon of values and
to pursue it consistently in their decisions, and to see and defend it lastingly
as the foundation of their professional honour.
The quality of respectability is eponymous and important
for the understanding of the ideal of the virtuous merchant24. For several centuries,
the ideal of the virtuous merchant has fulfilled the task of training young
merchants to be virtuous people who make more or less morally right decisions.
Current requirements of the virtuous merchant are that he should have a settled
character marked by the values (virtues) of probity, honesty, moderation,
orderliness, frugality, fairness, chastity and humility. The canon of these values
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is partly descriptive and partly prescriptive. It remains open, however, at what
level these values should be marked, and with what ranking they match the ideal.
The model of the virtuous merchant evidently depends on the basic moral
attitude determined by the goodwill and the character of the decision-maker,
and from which his decisions proceed. The ideal of the virtuous merchant is thus
to be described as the person-related conception of an ethics of conviction25. Since,
however, business administration is concerned centrally with complex decisions
and with scarce goods under constraints, the decisions are the natural connecting
factor for a modern conception of business ethics. Essential for decisions are,
together with the basic moral attitude of the decision-maker, his ability
and willingness to assume responsibility for the effects of his decisions. Under
these conditions, the decision-related conception of ethics must be formulated
according to its tasks and goals as an ethics of responsibility. However, the ethical
requirements of future complex global decision processes, and the responsibility
connected with them, do not correspond to the simple ideal of the virtuous
merchant, because it has recourse uncritically to partly religious, partly secular
virtues of mediaeval designs of thought and society. These designs need
to be updated; they may alter the ethos of the decision-maker, but cannot
do justice for the criterion of responsibility.
3.1.3

The significance of the ideal of the virtuous merchant
for the ethical substantiation of economic decisions

As we have mentioned before, a simple and old access to the analysis
of ethical problems of economic decisions is the ideal of the virtuous merchant.
We appreciate the significance of this ideal for the ethical substantiation
of economic decisions by critically judging to what extent the values covered
in this descriptive module satisfy the conditions formulated in section 2.2
for morally right decisions. The critical assessment should clarify the contribution
of the descriptive module to the ethical substantiation of economic decisions,
particularly for the reason that some representatives of business administration
already consider the ideal of the virtuous merchant the (sole) suitable ethical
substantiation of economic decisions26:
 The values (virtues) of the virtuous merchant covered by the descriptive
module are indeed able to create trust in firms, on condition, however,
that these are also lived;
 On the basis of ethics of conviction, the responsibility for the effects
of economic decisions can hardly or not at all be fulfilled;

25
M. Weber, Soziologie, Universalgeschichtliche Analysen, Politik, 6th ed., Stuttgart 1992,
p. 167; H. Kreikebaum, Grundlagen der Unternehmensethik, Stuttgart 1996, p. 282; H.-U. Küpper,
Unternehmensethik..., p. 842.
26
M. Schweitzer, Plädoyer für..., p. 429; M. Schweitzer, G. Galassi, German and Italian
Contributions to Business Ethics, „Contabilità e Cultura Aziendale”, ed. G. Catturi, vol. XII, nr 1,
p. 70.
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In the descriptive module, ethical substantiations as the reductive tracing
of moral decisions from the perspective of morality to their constitutive
conditions (as far as their absolute origin) are only sporadically
identifiable;
 An examination of the feasibility of ethical values is not attempted;
 The values of the virtuous merchant are partly prescriptive in character,
but levels of prevalence of duties for their practical application are not,
however, analyzed.
Supplementary explanations:
 The account of the values of the virtuous merchant is enumerative
in character and fails to provide a systematic descriptive context;
 The concepts of the values, which are classificatory throughout, do not
show, in their extent or precision, any connection with the generality
of the statements in the theoretical module;
 A description, be it ever so precise, and a normative postulation
of the values, do not solve the theoretical, pragmatic or normative
problems of the ethical substantiation of economic decisions;
 In the course of time, the historically developed ideal of the virtuous
merchant has to some extent faded into an abstract ideal that has lost
its power to integrate economic decisions in their social obligation,
or to provide ethical guidance to thinking and behaviour of modern
decision-makers;
 From a present-day perspective, it is no exaggeration to say that the ideal
of the virtuous merchant must be largely revised. In a time of frequent
and serious ethical offences, the management attaches great importance
to values such as conflict-free activities, fair reporting, humane labour
conditions, cooperative thinking and behaviour and an overall ethical
attitude. So it is not surprising that the ideal of the virtuous merchant
finds no mention at all in a number of recent publications on economic
and business ethics;
 The claim that in business administration studies on questions of business
ethics are superfluous because business administration is already founded
on ethical principles is not scientifically supportable. The analysis of the
descriptive module already leads to the realization that this historically
developed ideal possesses only a weak (ethically defective)
substantiation;
 To sum up, we can state that the description, analysis and interpretation
of values, particularly those of the ideal of the virtuous merchant,
are insufficient to reveal the significance of morals (moral problems)
and so to substantiate economic decisions with ethical force.
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Theoretical module: ethical substantiation of economic decisions
by a ‘theory of business ethics’
3.2.1 Fundamentals of a theory of business ethics

Epistemological analyses mostly aim to formulate a theory of the field
concerned. In general, the theory of a field is a system of statements which
is to fulfil a description, explanation and prediction function27. Scientific
statements are formulated in propositions, with the distinction between individual
(singular) statements and general (universal) statements. Singular statements refer
to concrete individual facts, whereas general statements give information about
universally valid relations between factors (similarities, regularities, laws).
Where dependencies are found in the subject of study, these may be covered
by the form of a general implication (if-then proposition). Such statements
are termed nomological hypotheses28, if they refer to an empirical field. In the case
of necessary rules, all implications contained in the basic propositions can
be derived by logical of transformation or deduction.
In judging the significance of a theory, the claim of validity of its statements
is of importance. If we differentiate a real and an ideal claim to validity
of the statements, real theories and ideal theories can be distinguished. Real
theories always relate to real subjects (elements of experiencable reality, which
are factually existent, and can be observed or measured); they possess a real claim
to validity. Ideal theories, in contrast, relate to ideal subjects (fictitious, imaginary,
thinkable or desired states of affairs, which are neither factually existent nor can
be observed); they have only an ideal claim to validity, and do not lead to insights
of an empirical nature29. Furthermore, theories may have an unlimited or limited
scope of validity. This limitation can in particular exist in their space-time
dimension. In such cases, we speak of quasi-laws or quasi-invariants30.
Requirements made of real theory (real theory statement systems) are: precise
and operationally defined concepts, simplicity of formulation, freedom from
contradictions, universality, empirical content, factual refutability, high testability,
and extensive scope of validity.
No self-contained theory of ethics has so far been developed. On this topic,
we can find statements such as: ‛(…) Ethics as a theory of the Morality
of decisions…’31, ‛Ethics as a discipline of philosophy considers itself as a science
27

K.R. Popper, op. cit., p. 31.
H. Albert, Probleme der Theoriebildung. Entwicklung, Struktur und Anwendung
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E. Kosiol, Betriebswirtschaftslehre und Unternehmensforschung. Eine Untersuchung ihrer
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der Betriebswirtschaftslehre, vol. 1 (Methodologie, Grundlagen und Organisation), Duncker
& Humblot, Berlin 1973, p. 13.
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H. Albert, op. cit., p. 40; G. Dlugos, Analytische Wissenschaftstheorie als Regulativ
betriebswirtschaftlicher Forschung, [in:] Wissenschaftstheorie und Betriebswirtschaftslehre,
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of moral behaviour’32, or ‘Ethics is (…) a theory of moral acting’33. There is,
however, agreement among ethicists that ethics is to be considered as a practicerelated science, that is, a system of statements relating to a practised moral code
and its effects. The term ‘ethical theory’ has traditionally been used as a collective
term for the doctrine of virtue, goods, and duty34.
The theory of business ethics can only satisfy current demands on economic
decisions if it is conceived on the basis of the ethics of responsibility35 and is able,
as a real theory, to fulfil the theoretical aim of science. Only then can
it be classified and understood as a system of theoretical statements. The first
contributions to the theoretical aim of science are being made in the debate
on ‘theoretical cognitive interest’36 and in business administration in analytical
business ethics37. The theory of business ethics comprehends as a rule a system
of singular and general statements. Whereas the singular statements cover
conditions of application, in the general statements cause-and-end relations
of business ethics are laid down38; they provide a critical survey of various models
of the ethical substantiation of economic decisions, and develop a conception
(interpretative frame) for the linking of ethical values with economic
effectiveness). In detail, the general statements are intended to explain in formal
terms: (1) How and why ethical values come into being or change; (2) The
influence of ethical values on economic decisions and their effects within the firm;
(3) The empirical relations between goals and ethical values, and (4) What
instruments of empirical research and decision theory can be applied for empirical
surveys and analyses of effects of values 39. Where the formulation of these general
statements is successful, the theory of business ethics can perform an explanatory
and prediction function in the ethical substantiation of economic decisions.
Then it embodies the fundamental system of statements for the following
pragmatic module of the designing conception. Its hypotheses should cover
as determinants the variables that are required in the statements of the pragmatic
module as decision variables40. With economic decisions as an independent
subject, with the above-mentioned aims of science, and with the singular
and general statements, approaches are given for the formulation of a theory
32

A. Pieper, op. cit., p. 17.
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of business ethics41, for the constituting of which, however, the formulation
and testing of the general statements (hypotheses) described must be further
developed42.
3.2.2 Significance of the theory of business ethics for the ethical
substantiation of economic decisions
We provide an appreciation of the significance of the theory of business
ethics for the ethical substantiation of economic decisions by giving a critical
assessment of the extent to which the values and hypotheses covered
in the theoretical module satisfy the conditions for morally right decisions
formulated in section 2.2. The critical assessment is to clarify the contribution
of the theoretical module to the ethical substantiation of economic decisions 43:
 The values and hypotheses included in the theoretical module are able
to create trust in economic and business activity;
 The responsibility for the effects of economic decisions is ascertainable
on the basis of the ethics of responsibility in the hypotheses
of the theoretical module;
 Ethical substantiations as the reductive tracing back of moral decisions
from the perspective of morality to their constitutive conditions (as far as
their absolute origin) can be carried out in the theoretical module;
 A test of the feasibility of ethical values is carried out;
 The confirmation of duties has no part in the theoretical module, being
reserved for the normative module.
Supplementary explanations:
 The theory of business ethics renders it necessary to formulate general
hypotheses on cause-and-end relations in business ethics, which form
the nucleus of the system of statements;
 The information content of the statements of a theory of business ethics
goes beyond the information content of the description of ethical values
in the descriptive module. The theory provides general insights into
cause-and-end relations in business ethics, with which decisions
are supported in a scientific and responsible manner;
 In these hypotheses, there appear as causes the determinants of ethical
values or alternative combinations of further developed (updated, more
topical) ethical values, whilst as effects (ends) their influences
on economic goals are formulated;
 A precondition for the formulation of the general hypotheses
is a systematic analysis of ethical determinants and their economic
effects;
41
Scruples have K.E. Aupperle, A.B. Carroll and J.D. Hatfield (An Empirical Examination
of the Relationship between Corporate Social Responsibility and Profitability, “Academy
of Management Journal” 1985, vol. 28, No. 2, p. 446).
42
H.-U. Küpper, Unternehmensethik..., p. 148.
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By means of empirically well established hypotheses on business ethics,
in addition to explanations predictions of consequences/effects also
become possible;
As a scientific basis for the pragmatic solution of the problem
of substantiation in the later pragmatic module, general hypotheses that
have empirically proven themselves should be used;
The statements of the theoretical module can be tested logically
or empirically;
A theory of business ethics should not contain recommendations
or directions for the implementation of values;
To sum up, we can say that a theory of business ethics founded
systematically on an updated description module, with its generalizing
functions of explanation and prediction, represents a scientifically
supported basis for casting light on the significance of the moral (moral
problems) in economic activities and thus provides a strong
substantiation for economic decisions.

3.3 Pragmatic module: ethical substantiation of economic decisions by means
of a designing conception (policy of ethics)
3.3.1 Fundamentals of a designing conception
Since business administration is an applied science, the aim
of epistemological analyses is, as well as the formulation of a theory, also
the formulation of a policy, that is, the formulation of an overall designing
conception by means of a system of pragmatic statements (cf. fig. 1). We use
the term ‘pragmatic’ in the sense of the science of right actions and decisions
and transfer this differentiation of the systems of statements to the system
of statements of business ethics, and in doing so pose the question that presents
itself for the ethical substantiation of economic decisions as to the optimal design
of the canon of values44:
A system of pragmatic statements about values and their effects (policy
of business ethics) includes, for different situations of decision, the following
tasks:
 Establishing (currently) generally accepted values,
 Combination of recognized values in feasible alternatives of designing,
 Formulation of economic-ethical hypotheses (as a theoretical basis),
 Formulation of a goal function or a system of goals,
 Evaluation (weighting) of the feasible alternatives of designing,
 Selection (choice) of the morally right designing alternative (‘optimum’
canon of values).
In the pragmatic module the designing conception takes up the prediction
function of the theory, transferring its hypotheses technologically, that is,
44
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the theoretical cause-and-end relations are formally transformed into instrumental
means-and-goal relations, where the causes are interpreted as designing variables
(means) and the effects as goals. The designing conception is complete when
it covers an explicit goal function and a system of problem-relevant constraints.
Since business administration is an applied empirical science, a goal such
as occurs in practice is as a rule assumed for the goal function. Meanwhile,
the goal function, which is however not seen as a practical
recommendation/instruction for design, is a fictitious assumed designing goal,
for which an exemplary ‘optimum’ solution is to be derived. This analysis can be
carried out for any goal functions, without giving preference to a concrete goal
and recommending or even demanding its implementation. In formal terms,
the formulation of a designing conception means the modelling of a theoretically
based problem of decision and planning. If, on the other hand, what is involved
is the practical consulting of a firm, for a real optimization problem a concrete
goal function with the concrete constraints of the firm is modelled, and both goal
function and the model solution count as normative recommendations
for implementation.
3.3.2 The significance of the designing conception for the ethical
substantiation of economic decisions
We assess the significance of the designing conception (policy of business
ethics) for the ethical substantiation of economic decisions by making a critical
assessment of the extent to which the values and hypotheses covered
in the pragmatic module satisfy the conditions formulated in section 2.2
for morally right decisions. The critical assessment is to clarify the contribution
of the pragmatic module to the ethical substantiation of economic decisions 45:
 The values and hypotheses covered in the pragmatic module are able to
create confidence in business;
 A scientifically based designing conception of the pragmatic module
builds on the ethically relevant statements of the descriptive
and of the theoretical modules;
 The responsibility for the effects of economic decisions can be captured
in the hypotheses of the pragmatic module, on the basis of the ethics
of Responsibility;
 Ethical substantiations as the reductive tracing back of moral decisions
from the perspective of morality to their conditions (as far as their
absolute origin) can be carried out in the pragmatic module;
 Testing of the feasibility of the ethical values is carried out;
 The affirmation of duties is not involved in the pragmatic module, being
reserved for the normative module.
Supplementary explanations:

45
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The designing conception should show what combination of values, i.e.
what canon of values has an ‘optimum’ effect on economic decisions
and their effects in the firm;
The goal function used in the designing conception should as far as
possible use a designing goal that occurs in practice, which however
is not to be seen as a recommendation for practical action,
but as a fictionally assumed designing goal for which an ‘optimum’
solution is exemplarily adduced;
The designing conception should provide assistance in the formulation
of and decision on an ‘optimum’ combination of ethical values under
given constraints of application;
The statements of the pragmatic module should be thoroughly checked
logically or empirically;
In sum, we may say that a policy of business ethics that is systematically
based in the descriptive and theoretical modules, with its goal-oriented
support of decision via ethical values, represents a basis ensured in terms
of description, theory, and decision theory that casts light
on the importance of morals in economic activity, and thus provides
a strong substantiation for economic decisions.

3.4 Normative module: ethical substantiation by a conception of valuejudgment
3.4.1 Fundamentals of a value-judgment conception
A value-assessment conception is concerned with the substantial analysis
of concrete ethical norms. In ethics, the normative method, in contrast
to descriptive method, has a prescriptive character. By ethical norms
we understand general practical precise instructions (value-assessments,
principles, imperatives) for human behaviour. They embody the implementation
instruction for ethical values, and can be tested neither logically nor empirically,
but may be either accepted or rejected46. From a scientific point of view, we see
the analysis of norms as an examination of direct and practical instructions whose
results, however, we do not re-commend for real use. Instead, we see this analysis
as a procedure with the aid of which criteria to criticism for the moral assessment
of norms are developed. These criteria are to provide the decision-maker with
insights that assist him to perfect his moral awareness and to make his practical
decisions in a morally responsible manner.
In the sense of the critical method, we distinguish between formal
and material norms. We see the function of analysis as substantiating formal
norms in order to use them as a standard for the assessment of material norms47.
Positively judged material norms allow us to suppose that they lead in practical
46
47
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terms to a higher degree of acceptance and improve the quality of economic
decisions. If, in judging material norms, we also have recourse to the ‘optimizing’
insights of the pragmatic module, we define precisely the standard for measuring
material norms just mentioned, and thus the statement concerning the degree
of acceptance and the improvement of the quality of economic decisions.
In a market economy, both the market regulatory frame and the constitution
of the firm are normative regulations that give the firm and the employees
an appropriate ethical scope in their economic decisions 48. Both of these systems
of regulations are characterized by openness to ethical values and norms,
and are therefore the systematic domains of analyses of business ethics. In both
systems, values and norms can to a large extent be freely chosen and are thus also
designable. Besides the scope for ethical questions in the systems mentioned,
we find further scope in the systems of statements of the modules described above.
In the descriptive module, for instance, there is scope for the choice of values
specific to the firm, in the theoretical module scope for the formulation and testing
of ethical hypotheses, in the pragmatic module scope for the ‘optimization’
of the canon of values, and in the normative module scope for the degree
of stringency in conforming to and implementing individual norms 49.
An important instrument of behaviour control in business practice
is a concrete canon of material norms. Especially in critical economic situations
or in cases of frequent offences against ethical values and norms, industrial
associations, firms, or the law-maker require or tighten conformity with norms,
in order to serve the interests of the economy as a whole and of society 50. In such
cases, one may consider the instrument of the code of ethics, which gives within
the frame of the regulations of the firm explicit details of recognized standards
of morally right economic decisions. In firms one proceeds from the assumption
that a code of ethics produces morally right decisions, and creates confidence
in business relations. It is intended to increase readiness to take responsibility
for the effects of decisions that have been made, to confirm long-term potentials
for success, to support social coordination, and promote social welfare 51.
From the perspective of practical management, a code of ethics is expected to lead
to rules and principles for the correct solving of conflicts, the complementation
of the law by ethical self-obligation, the avoiding of conflict-producing effects
of strategies selected, and the promotion of the ethical or moral power
of assessment of all members of the firm.
The central challenge for the future for codes of ethics lies in the ethical
substantiation of the intercultural or ecumenical firm. With increasing
globalization, thousands of people worldwide, with differing religions, cultures,
norms of behaviour, and value convictions are brought together within individual
48
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firms in a global business community. In such a global firm, the code of ethics
must help the management to oblige all the people involved to adhere
to a minimum of common ethical values, a global economic ethos, where it is
not only a case of clarifying the formal conditions of an ethical discourse
or dialogue between the cultures, but of concretizing the general ethical attitude
of the people concerned in terms of practical detail. In this global business
community it is a matter of a new sense of responsibility: responsible management
that knows to connect economic strategies with ethical values52.
We find topical examples of ethical norms in practical business
in declarations of large firms on Corporate Governance (nationally
and internationally recognized standards of good and responsible business
management) and on Corporate Compliance (behaviour in conformity with
the law and the rules). In corporate compliance, the norms and principles
are as a rule not formulated with regard to persons, but to firms. For instance,
Bayer AG (in Germany) lays down the following norms (duties) for the concern
(corporate group)53: fairness in competition, integrity in business, principle
of sustainability, conformity with foreign trade law, respecting equality
of opportunity in securities transactions, proper file management and transparent
financial reporting, fair and respectful conditions of work, protection of its own
advantage in knowledge and respect for the legal claims of third parties,
separation of private interests from those of the firm, and cooperative dealings
with authorities. Even where these topical norms are operationalized with regard
to persons, there are clear differences from the above described traditional
values/norms of the virtuous merchant. We find comparable Codes of Ethics
for Business Administration passed by the Academy of Management (AOM),
the American Marketing Association (AMA) and the American Accounting
Association (AAA). Their members are bound to responsibility for students,
researchers, practical men and the general public.
In the normative module, problems of the practical application of ethical
norms are analyzed. Here norms are frequently only implicitly proceeded from
which are traced back reductively from the perspective of morality to a basic
norm. Possible users are to be persuaded of this basic norm, and its application
is to be enforced. A business ethics, however, that is fundamentally adapted to one
sole basic norm of the normative module runs the danger of being susceptible
to differing ideologies. From the scientific point of view, this one-sided and
personal fixation on one basic norm as the basis of the ethical substantiation of
economic decisions is questionable, because all those who do not share this basic
attitude, that is, who proceed from another basis which is individually ranked
higher, arrive at a different understanding of business ethics. Equally questionable
is the task of a business ethics to convince others of a given basic norm
and to enforce its implementation.
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3.4.2 The significance of the conception of value-judgment for the ethical
substantiation of economic decisions
We appreciate the significance of the conception of value-assessment
for the ethical substantiation of economic decisions by critically assessing the
extent to which the norms covered in the normative module satisfy the conditions
formulated in section 2.2 for morally right decisions. The critical assessment
should establish the contribution of the normative module to the ethical
substantiation of economic decisions54:
 The norms analyzed in the normative module are able to create
confidence in business;
 A scientifically substantiated conception of value-assessment
of the normative module should build on the ethically relevant statements
of the descriptive, theoretical, and pragmatic modules. However,
this does not as a rule apply to practical forms of a canon of norms;
 The taking of responsibility for the effects of economic decisions can,
in the normative module, be suitably expressed on the basis of the ethic
of responsibility;
 Ethical substantiations, as the reductive tracing back of moral decisions
from the perspective of morality to their constitutive conditions as far
as their absolute origin, are frequently not made. Where they are made,
however, the tracing back takes place to an individually accepted basic
norm of which potential users are to be convinced and whose practical
application is to be enforced;
 A test of the feasibility of ethical norms can be carried out;
 The affirmation of duties and obligations is involved in the normative
module insofar as the enforcement of the norms signals to the economic
environment that business measures are taken on an ethical basis,
it is indicated that responsibility is taken for negative effects, and that
checks on obligations are accepted.
Supplementary explanations:
 Norms of a conception of value-assessment are to be understood
as practical enforcement of ethical values. As the acceptance of norms
is not general, but relative, its extent being determined by the (broader)
acceptance of the superior basic norm, recourse should be had in its
substantiation to norms with a broad acceptance;
 The inward-looking function of norms is the enforcement of a practical
control of the thinking and behaviour of all employees in the sense
of moral business activities. The outward-looking function of norms
is to reinforce long-term potential for success, support social
coordination, and promote the public welfare. In order to achieve these
goals, norms must be susceptible of precise definition. There is, however,
frequently the problem that although the higher-ranking basic norm has
54
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a high degree of acceptance, it is of indefinite content, open or empty,
and thus cannot be precisely defined;
An example of a higher-ranking basic norm with indeterminate content
is the principle of justice, from which no practicable norm can be derived
without detailing its content with criteria of a situation of application.
Thus a fair wage in industry cannot be defined as a practicable basis for
remuneration (remuneration norm) without the criteria of the difficulty
of the job, performance on the job and social status of the employee.
Comparable considerations apply to the principle of social justice, which
from a macroeconomic viewpoint is termed inexact, ambiguous,
and poorly substantiated in all theoretical traditions55;
A practical example of a canon of norms is a code of ethics by which the
practical application and enforcement of the norms of conflict-free
business activity, fair re-porting, humane working conditions, modes
of thought and behaviour on the basis of partnership, and an overall
ethical (performance) attitude on the part of the employees are aimed at.
To be applied in the concrete case of an individual firm, these norms need
to be examined as to their freedom from contradiction, conceptual
precision, and practicability;
With its instrumental function, a concept of value-assessment ought in its
power of discrimination be able to transcend the description of values
and norms (e.g. of the values of the virtuous merchant), of the cause-andeffect relations of the theory of business ethics, and the policy of business
ethics. It should furthermore provide practical insights into
the application of evaluative prescriptions for human behaviour;
From the scientific point of view, we consider the insights derived from
the analysis of the normative module not as direct and practical designing
instructions, but as a procedure with the aid of which criticisable
(verifiable) conditions and criteria for the moral judgment of real
decisions in the firm are developed;
In sum, we may say that a (normative) conception of value-judgment
founded systematically on the descriptive, theoretical and pragmatic
modules is a basis that casts supplementary light on the significance
of morals in business from the aspect of enforcement, but which provides
only a weak (defect) substantiation of economic decisions. Furthermore,
a business ethics that fundamentally narrows itself down to one sole basic
norm of the normative module runs the danger of adopting ideological
elements. From the scientific point of view, therefore, a one-sided
individual fixation on one sole basic norm is questionable, since all those
who do not accept this basic norm and proceed from a different one
arrive at a divergent view of a normative ethics of the firm.
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4. Coordination of ethically relevant statements of the modules
for the discipline of ‘Business Ethics’
Contrary to the assertion that in business administration dealing
with questions to do with business ethics is redundant, since this discipline has
been based on ethical principles for centuries, the modular analysis of ethical
statements leads to the insight that, for the comprehensive (perfect) substantiation
of economic decisions, an open, effective and scientific instrument is required.
This insight is additionally confirmed by economic-technical-social-ecological
and electronic challenges56. A suitable instrument is business ethics. It is shown
to be a subdiscipline of business administration, which is able in both research
and teaching to increase lastingly the stock of knowledge of business ethics,
and to ensure a problem-relevant advancement of science.
In teaching arises the special question of the coordination of business
administration and business ethics. One possible way is to introduce relevant
statements of business ethics into business administration following the stages
of the value added process or the management instruments/functions of the firm.
Then, we arrive at differentiated and specialized ethical supplementations
for purchasing, production, marketing, planning or organization. An alternative
way is to establish a self-contained and overall discipline of business ethics
as a subject of study and research obligatory for all students of business
administration. This is the way we propose in this paper.
Preconditions for the formulation of a self-contained and overall discipline
of business ethics being understood as a discipline of business administration are:
a frame of reference differentiated according to aims of science, a common subject
of knowledge, and close relations between business administration and ethics57.
The broadness of the differentiation of the frame of reference according to aims
of science must satisfy the requirements of a practice-related discipline.
The common subject of knowledge must delimit a circle of questions that
is identical in its knowledge. The relations between the ethical problems and those
of business administration in detail and the methods of the two fields must
be close. These preconditions are thoroughly fulfilled by the modular design
of business ethics proposed in this paper. In it, the formulated modules
are at the same time classification principles of the findings and of the problems
of the discipline. A systematic complementation of business administration
by the discipline of business ethics, furthermore, raises no epistemological
conflicts, because, as already stated, its statements relate to the same decisions
on scarce goods that represent the subject of knowledge of business
administration58. Finally, there are neither empirical nor formal arguments against
a further differentiation and operationalization of statements within business ethics
56
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following the stages of the value added process or the management
instruments/functions of the firm.
The modules of business ethics make it clear that the ethical analysis
of economic decisions can be carried out on several levels. Above all, the modular
design of business ethics makes it transparent that:
 The levels of analysis of business ethics are delimited by the same aims
of science as the research conceptions of business administration,
 The analysis of questions relating to business ethics deals only partly
with normative statements,
 Logical and empirical methods of business administration can be adduced
for the analysis of non-normative statements of business ethics,
 Each module represents a possible starting-point to the constituting
of a discipline of business ethics,
 The analysis of the scopes in the ethical substantiation of economic
decisions shows the independent questions that business ethics raises
concerning its aims of science, its subject of knowledge, its methods
of research and substantiation and modules. This justifies its constitution
as an independent discipline within business administration.
The scientific progress of a discipline is rendered possible when its system
of statements is designed as open-ended. As well as in research, this openness
is also found in the teaching of business ethics59, as long as there is no generally
binding prescription as to which special ethical values, norms, principles
and approaches are to be taught, but only a frame of ethical principles ‘which are
located in one of the diverse possible ethical balances of consideration’60. Finally,
each scientist has the scope to orient his conception of science to the aim
of science and the problems of a module.
For completeness’ sake, we would point out that there are different
approaches for the designing of the relation between ethical and economic
statements. While we plead, from a microeconomic view, for a self-contained
and overall subdiscipline of business ethics within business administration,
Koslowski considers, from a general view, (business) ethics as a measure
of the ethical pre-coordination of individual decision behaviour 61, and Homann
proposes, from a macroeconomic view, a quite different composition of ethical
and economic statements62. In his draft, he speaks of an endogenization of ethics
in economics, by which he understands the economic interpretation of ethical
basic concepts and conceptions. Following an exposition of the absorptive
capacity of new theories in modern economics, he arrives at his central statement:
“Economics is Ethics with other, better means“63. This raises the question which
59
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other sciences are comparably capable of absorption. This is, for instance,
no doubt true of the sciences of ecology, engineering and medical science.
Are ecology, engineering and medical science, then, also to be defined as ‘Ethics
with other, better means’? A comparable point of view takes Albach summing up:
‘Business Administration is Business Ethics!’64

5. Summary and conclusions
We look upon our paper as a plea for the modular designe of practice-related
self-contained and overall subdiscipline of business ethics, which formally
investigates the conditions under which economic decisions – regardless of their
content – are seen as morally right. In detail, we discuss, on the basis
of the critical-rational method, what is to be understood by morally right economic
decisions, and by a theory and policy of the ethics of economic decisions.
As an answer to the question as to how the ethical substantiation of economic
decisions is to take place, we show that the traditional ideal of ‘the virtuous
merchant’ alone is too weak (defect) a basis for the ethical substantiation. It is too
weak, firstly, because it is based on the ethics of conviction which, together with
a descriptive function, only fulfils the task of a personal norm of behaviour
and value-assessment. On the other hand, it is too weak because it fails
to represent a systematic complementation of business administration by a selfcontained and overall subdiscipline. Instead, a comprehensive substantiation
of economic decisions should rest on the broader basis of the ethics
of responsibility, which at the same time permits a systematic complementation
of the system of statements of business administration. In this sense, we present
the practice-related subdiscipline of business ethics with a modular spectrum
of descriptive, theoretical, pragmatic and normative statements building on one
another. We support the systematic complementation of business administration
by business ethics by relating the two systems of statements to the same decisions
on scarce goods that form the subject of knowledge of business administration,
and point out close relations between the empirical problems and methods
of business ethics and business administration.
To avoid misunderstanding, it should in conclusion be once again stressed
that we do not regard the results of the formal analysis of problems of business
ethics as direct and practical designe and implementation instructions.
Special References to the Theme „Global Economic Ethic”
For readers who want to deepen their knowledge concerning ethical problems of globalization
and of global economic ethic we offer a list of special references:
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Apel o modułowe ujmowanie etyki biznesu. Podstawy etycznego
uzasadniania decyzji ekonomicznych
Streszczenie
Artykuł stanowi apel o modułowe ujmowanie etyki biznesu, dyscypliny uznawanej za naukę
stosowaną. W artykule analizujemy, w jakich warunkach decyzje i działania gospodarcze mające
miejsce w firmach – bez względu na ich istotę – powinny być postrzegane jako moralnie właściwe.
Wychodząc od doprecyzowania podstawowych pojęć związanych z etycznym uzasadnianiem decyzji
ekonomicznych opisujemy system modułów tworzących swoiste ramy epistemologiczne, w których
prowadzona jest następnie analiza formalna. Szczegółowo badamy, jaki wkład w etyczne uzasadnienia
decyzji i działań ekonomicznych wnoszony jest na gruncie modułów: opisowego (jako płaszczyzny
prezentacji idei), teoretycznego (jako płaszczyzny wyjaśniania i predykcji), pragmatycznego
(jako płaszczyzny projektowania konkretnych rozwiązań) oraz normatywnego (jako płaszczyzny
formułowania sądów wartościujących).
Bazując na analizie formalnej pokazujemy, że dla uzasadniania decyzji ekonomicznych ideał
cnotliwego kupca (ang. virtuous merchant) będący podstawą etyki przekonań stanowi w najlepszym
razie rozwiązanie niedoskonałe. Następnie przedstawiamy powody, dla których w zorientowanej
na praktykę dyscyplinie, jaką jest etyka biznesu, szczególnie skuteczne przy uzasadnianiu decyzji
ekonomicznych jest podejście oparte na etyce odpowiedzialności. Głównym tego powodem jest fakt,
iż dyscyplina ta integruje istotne twierdzenia (konstatacje) powstające na gruncie płaszczyzn opisowej,
teoretycznej, pragmatycznej i normatywnej, co prowadzi do stworzenia niezależnego systemu
twierdzeń. Jesteśmy przekonani, że nauki o zarządzaniu mogą być systematyczne uzupełnianie przez
etykę biznesu. Przekonanie to jest pochodną faktu, iż twierdzenia formułowane na gruncie obu tych
dyscyplin odnoszą się do tych samych decyzji dotyczących rzadkich zasobów, które stanowią
przedmiot badawczy zarządzania, a pomiędzy oboma systemami zachodzą związki o charakterze
zarówno treściowym, jak i metodologicznym.

Plea for a Modular Design of Business Ethics –
Basics of the Ethical Substantiation of Economic Decisions
Summary
We regard this article as a plea for the modular design of a practice-related discipline of business
ethics, in which we analyse under what conditions economic decisions and actions in firms – regardless
of their content – are to be understood as morally right. Following the clarification of certain
fundamentals of the ethical substantiation of economic decisions, we describe a system of modules
as the epistemological frame of reference that designs the formal analysis. We examine in detail
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the contribution of the descriptive module (as a conception of representation), the theoretical module
(as a conception of explanation and prediction), the pragmatic module (as a conception of designing)
and the normative module (as a conception of value-judgment) to the ethical substantiation
of economic decisions and actions.
As a conclusion of the formal analysis, we show that the ideal of the virtuous merchant as a basis
of the ethics of conviction for the substantiation of economic decisions offers, at best, an imperfect
solution. Following this, we give reasons why a practice-related discipline of business ethics as ethics
of responsibility for the substantiation of economic decisions is particularly efficient. The main reason
for this lies in the fact that this discipline integrates relevant insights (statements) from the descriptive,
theoretical, pragmatic and normative modules into a self-contained system of statements. We ensure
the systematic complementation of business administration by the discipline of business ethics
by relating the statements of both systems to the same decisions concerning scarce goods that form
the subject of business administration, and close factual and methodical relations between
the two systems.
Keywords: Business Ethics, ethical substantiation of economic decisions, modules of Business Ethics,
theory of Business Ethics, policy of Business Ethics, code of Business Ethics, Corporate
Governance, Corporate Compliance
JEL Classification: A13, L21, M14
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Moralność krańcowa jako przedmiot badania
oraz jako wiedza o sposobach osiągania przewagi
konkurencyjnej

1. Wstęp
Badacze życia gospodarczego rozpoznają dwuznaczność zawierającą się
w deklaracjach czynnych uczestników rynku o ich woli odpowiedzialnego
postępowania. Obawa kar wymierzanych przez społeczne otoczenie
przedsiębiorstwa zmusza jego włodarzy do dyscypliny moralnej. Kiedy jednak
dyscyplinę uzasadnia li tylko interes doraźny, moralność będąca jego następstwem
przybiera specyficzny kształt. Obejmuje te zobowiązania podmiotu
gospodarczego, których respektowania domagają się jego interlokutorzy.
Ponieważ zaś ci nie zawsze potrafią nazwać i uzasadniać swoje roszczenia,
ich adresat może utożsamić moralne uchylenia, jakie wobec nich stosuje,
z przepisem na sukces gospodarczy (stosując się do wskazań moralności
krańcowej „ogrywa” innych nie będąc przez nich postrzeganym jako nieetyczny
uczestnik życia gospodarczego).
Obawa
nadużycia
nie
przesądza
o
zachowaniu
gospodarza.
Nie do przecenienia wydaje się natomiast jako intuicja badawcza. Nie należy
lekceważyć tego, co zagraża. Mając to na względzie, najpierw zapytać trzeba
o charakter relacji łączącej przedsiębiorstwo z jego społecznym otoczeniem.
Skłonność menedżerów do obniżania poprzeczki moralnych zobowiązań w imię
zysku koresponduje z obecnością poznawczych ograniczeń społecznego aktora,
czyniących go marnym rzecznikiem interesu własnego, czy, tym bardziej,
egzekutorem normy poprawnościowej (z pozoru powszechnie akceptowanej).
Wyjaśnić więc trzeba jaką rolę odgrywa etyka w praktyce gospodarczej
uwzględniającej owo zapętlenie.
Charakterystyka dysfunkcji tożsamych z pojęciem moralności krańcowej
nie kończy badania. W kolejnym kroku jego przedmiotem jest mechanizm
piętnowania gospodarczych złoczyńców. Dynamika społecznych zmian sprawia,
że oferta „moralnie oszczędnych” przedsiębiorstw ulega przeszacowaniu
uwzględniającemu nowe oczekiwania ich adresata. Efektem takiego
przeszacowania jest spadek zaufania do gospodarczego partnera pociągający
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za sobą łatwe do przewidzenia, skutki ekonomiczne. Wynika z tego,
że w większym rozciągnięciu czasowym dyscyplina moralna decydować może
o powodzeniu strategii prewencyjnej, chroniącej przedsiębiorstwo przed karą,
lecz także przyczyniać się do powiększania przez nie przewagi konkurencyjnej
nad jego aspołecznie usposobionymi rywalami. Generalnie rzecz ujmując,
(dzielący ich) spór o to, czy etyka opłaca się, staje się konkluzywny dopiero w tej
perspektywie.

2. Moralność krańcowa w ujęciu empirycznym
Moralność krańcowa to problem badawczy, istotą którego jest rozróżnienie
postawy gospodarczego włodarza wobec jego społecznego otoczenia,
od aksjologii, przywiązanie do której włodarz ów deklaruje. Istotą moralności
krańcowej, wyjaśnia Dylus, jest nie tyle konsekwentne trzymanie się minimalnego
standardu etycznego, ile raczej jego bezustanne obniżanie po to, by poszerzać
obszar wolności przedsiębiorstwa 1. Wskazane rozróżnienie umożliwia
rozpoznawanie konsekwencji będących następstwem wyboru z pozoru podobnych
trybów postępowania. Minimalizm moralny w pierwszym znaczeniu wydaje się
społecznie ambiwalentny. Smithowscy „rzeźnik, piwowar i piekarz” służą
społeczeństwu pomimo tego – bądź właśnie dlatego – że nie kierują się względami
altruistycznymi. Kiedy jednak przeistaczają się w Ebenezera Scrooge`a, korzyść,
jaką społeczeństwo miało czerpać z ich działalności jest iluzoryczna. Decyduje
postawa, jaką w tych samych okolicznościach rynkowych gospodarczo aktywna
jednostka przyjmuje wobec wartości, docelowo zaś wobec ludzi, których owe
wartości miały chronić.
Posługując się zastosowanym przybliżeniem, gospodarza kierującego się
wskazaniami moralności krańcowej wyróżnia jego (1) konfrontacyjny stosunek
do społecznego otoczenia oraz (2) dbałość o pozory postępowania zgodnego
ze społeczną normą. Dwuznaczność charakterystyczna dla pierwszego ujęcia
znika, kiedy zachłanny gospodarz decyduje się na instrumentalizację kryteriów
rozjemczych. Budowany – z tym większym zapałem – wizerunek lojalnego
partnera społeczeństwa służy (de facto) przesłonięciu jego zamiarów. Demaskuje
go wprawdzie kontekst, w jakim uprawia swój proceder. Kontekst ów jednak
potrafią odtworzyć nieliczni.
W związku z ostatnią uwagą wyjaśnić należy niedomówienie dotyczące
przejrzystości działań będących następstwem wyboru standardów tożsamych
z pojęciem moralności krańcowej. Okrawanie zobowiązań moralnych
do ekstremalnie niskiego poziomu, okrawanie ich w celach profitowych, jest
czynnością, która – nominalnie rzecz biorąc – nie implikuje zarzutu
A. Dylus, Moralność krańcowa jako problem dla katolickiej nauki społecznej, Pallotinum,
Warszawa 1992; por. A. Dylus, Compliance-Management. Charakterystyka i warunki powodzenia,
[w:] Biznes, prawo, etyka, red. W. Gasparski, J. Jabłońska-Bonca, Wydawnictwa Akademickie
i Profesjonalne dla Akademii Leona Koźmińskiego, Warszawa 2009, s. 73-74.
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komunikacyjnej przewrotności podmiotu gospodarczego. Reprezentujący go
menedżerowie odrzucają zwykle podobne oskarżenia. Tłumaczą się tym, że jako
członkowie organizacji formalnej podejmują decyzje z uwzględnieniem jej
wewnętrznych standardów postępowania, jako obywatele natomiast są posłuszni
prawu zinterpretowanemu przez nich jako podstawowe kryterium rozjemcze.
To z pozoru przekonujące wyjaśnienie napotyka tymczasem przeszkodę. Wybór
moralnego krańca z pewnością nie przynosi chluby przedsiębiorstwu. Dlatego
jego moralnym uchyleniom dokonywanym „bez rozgłosu” towarzyszą inwestycje
w wizerunek firmy kierującej się (rzekomo) odmiennymi pryncypiami
zarządczymi.
Charakterystyce podmiotu kierującego się wskazaniami moralności
krańcowej towarzyszy pytanie o skalę zjawiska. Wszystko wskazuje na to,
że miarodajnych badań w tym zakresie dotąd w Polsce nie przeprowadzono.
Tym większe znaczenie mają obserwacje uzasadniające potrzebę uzupełnienia
braku. Te bowiem świadczyć mogą o powszechności zjawiska. Pierwszym
z brzegu przykładem uzasadniającym to domniemanie jest dział reklamacji.
W najbardziej typowym ujęciu, komórka ta zatrudnia pracowników
(1) pozbawionych uprawnień do podejmowania decyzji w spornych sprawach,
(2) poinstruowanych, by – bez względu na okoliczności – uniemożliwić klientowi
kontakt bezpośredni z osobami decyzyjnymi. Zwłaszcza w tych sprawach,
w których przedmiot sporu nie jest wart determinacji podmiotu upominającego się
o swoje, niedomówienia i nadużycia stają się tyleż opłacalne, co wolne
od konsekwencji. Pracownicy włączeni w proceder nie muszą obawiać się
druzgocących skutków własnych uczynków, przedsiębiorstwo zarabia, zaś jego
oponenci odkrywają własną bezsilność. Działając w rozproszeniu muszą liczyć się
z tym, że ich pretensje w najlepszym razie zostaną pominięte (przez arbitra
działającego anonimowo), w najgorszym zaś, zostaną wyszydzone bądź
zbanalizowane (przez specjalistów od wizerunku firmy nominalnie etycznej).

3. Moralność krańcowa w ujęciu spekulatywnym
Adam Węgrzecki objaśnia mechanizm zaniżania standardów moralnych
przez czynnych uczestników życia gospodarczego. Przeciwstawia w tym celu ich
wolność negatywną (wolność od zewnętrznych ingerencji) wolności pozytywnej –
bliskiej uprawnieniu do angażowania się w sprawy publiczne 2. Zdaniem
Węgrzeckiego skłonność wielu do wyboru standardów tożsamych z pojęciem
moralności krańcowej to nic innego jak redukcja wolności drugiego rodzaju
do pierwszej – negatywnej – grupy swobód. Węgrzecki wyjaśnia, iż:

A. Węgrzecki, Wolność i dowolność w działalności ekonomicznej, „Annales. Etyka w życiu
gospodarczym” 2002, vol. 5, s. 15-20; I. Berlin, Cztery eseje o wolności, przeł. H. Bartoszewicz,
PWN, Warszawa 1994, s. 185; R.T. De George, Competing with Integrity in International Business,
Oxford University Press, New York, Oxford 1993, s. 184-196.
2
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Wolność negatywna jedynie przygotowuje pojawienie się wolności
pozytywnej. Ułatwia zatem zaistnienie wolności, dla której charakterystyczne
jest już to, że sam człowiek, z własnej woli wszczyna pewne działanie oraz sam
je realizuje, nie przestając w żadnym momencie być podmiotem. Przeważnie
bowiem obszar możliwego działania musi być wcześniej odpowiednio
uformowany, jeśli ma ono nastąpić. Wprawdzie obszar ten jest „zewnętrzny”
wobec podmiotu działającego, ale stawia go w sytuacji, której przedtem nie
było. (…) W działalności ekonomicznej, która dochodzi do skutku w realnej
rzeczywistości, nie można obyć się bez wolności negatywnej. Inna już jednak
sprawa, czy wolność pełniej się rozwinie, czy więc pojawi się wolność
pozytywna i w jakim ewentualnie zakresie. Nie mniej istotnym bowiem
3
warunkiem jest inicjatywa podmiotu .

Stanowisko zbieżne z propozycją Węgrzeckiego zajmuje Kazimierz Sosenko.
Sosenko przyznaje, iż zadaniem ekonomii – jej pierwszym celem – jest
porządkowanie norm sprawnościowych użytecznych w pomnażaniu dóbr
materialnych. Ten cel jednak nie uzasadnia roszczenia do aksjologicznej izolacji
rzeczonej dziedziny wiedzy. Zachowując interpretacyjną konsekwencję
przypomnieć należy, iż gospodarowanie w ujęciu liberalnym to rywalizacja pojęta
jako modus społecznego porozumienia. Z tego powodu praktyka gospodarcza
prowadzona zgodnie z regułami chroniącymi ogół uczestników rynku tak czy
inaczej zakładać musi pierwszeństwo obowiązku moralnego nad intencją
pomnażania zysków4. Gospodarczo aktywny podmiot, wysyłając sprzeczne
sygnały dotyczące tego, kim jest oraz czego można się po nim spodziewać –
naraża się na niską ocenę adresata tychże sygnałów. Sosenko objaśnia ową
zależność w następujący sposób:
O ile ekonomia nie chce zatracić problematyki podmiotowości, to w kwestii
wolności musi wyjść poza właściwą myśli liberalnej interpretację negatywną,
sprowadzającą wolność do braku przymusu. Wolność podmiotu osobowego
w dziedzinie gospodarczej obejmuje znacznie rozleglejszy obszar: ani przymus
nie wyklucza wolności wewnętrznej, ani brak przymusu nie oznacza wolności
w pozytywnym znaczeniu. Oprócz podjęcia decyzji o wszczęciu postępowania
zgodnie z wymogami racjonalności ekonomicznej, człowiek kontroluje jego
przebieg, modyfikując funkcję użyteczności o wartości innych typów,
nie poddające się komercjalizacji. Wartości te odgrywają doniosłą rolę,
ponieważ ich występowanie w dobrach gospodarczych nadaje sens
gospodarowaniu w kontekście życia ludzkiego. Dla ekonomii istotne jest
podkreślenie, że pozytywna wolność gospodarcza jest daleka od arbitralności,
polega bowiem na działaniu uwzględniającym odniesienie do wartości, podczas
gdy działanie arbitralne jest iluzją autonomii i oznacza nieautentyczność bycia.
Gospodarowanie według wartości polega na respektowaniu pewnego ładu
aksjologicznego, w rezultacie którego w życiu podmiotu kształtuje się głębszy
A. Węgrzecki, op. cit., s. 16.
K. Sosenko, Ekonomia w perspektywie aksjologicznej, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 1998,
s. 15; por. K. Sosenko, Kwestia zastosowania etyki w ekonomii, [w:] Etyka biznesu, red. J. Dietl,
W. Gasparski, PWN, Warszawa 1997, s. 273-289; por. E. Lévinas, Etyka i Nieskończony, przeł.
B. Opolska-Kokoszka, Wyd. Nauk. PAT, Kraków 1991, s. 29.
3
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i trwalszy sens. Niemożliwe jest rozwinięcie tych zagadnień na gruncie teorii
operujących kategorią homo oeconomicus, determinowanego w swoim działaniu
przez rzeczywistość. Chociaż zagadnienie sensu gospodarowania wykracza poza
samą ekonomię, to jednak stanowi jej niezbędne uzupełnienie5.

Zaletą strategii obranej przez Węgrzeckiego i Sosenko jest to, że uwzględnia
ona liberalny przywilej rezygnacji z więzi z innymi (w granicach ich
bezpieczeństwa). Podmiot – również podmiot gospodarczy – nie musi
solidaryzować się z tymi, którzy chcieliby widzieć w nim partnera. Owi inni
jednak, czyniąc użytek z własnej wolności pozytywnej, mogą inicjować działania
zmierzające do rozpoznania rzeczywistych intencji tego, po którym – ze względu
na kontekst – oczekują wiele. Druga niejasność wskazana przez Węgrzeckiego
i Sosenko wiąże się z tym, czy przedsiębiorca może być postrzegany jako podmiot
uprawniony do rezygnacji z wolności pozytywnej. Inicjując działalność
gospodarczą włącza się w spór o wartości konstytuujący sferę publiczną.
Co więcej, włącza się w ów spór jako (surowy niekiedy) egzekutor określonych
reguł postępowania. Wreszcie trzecia wątpliwość wyrażona przez obu autorów
dotyczy czytelności deklaracji moralnych wypowiadanych przez przedsiębiorcę
rozpoznanego jako beneficjent liberalnych wolności. Nawet jeśli przyjąć,
że w pewnych okolicznościach, może obniżać poprzeczkę moralnych zobowiązań,
wysoce wątpliwe jest, czy wolno mu lekceważyć oczekiwania społecznych
interlokutorów, czy tym bardziej przewrotnie utwierdzać ich w przekonaniu
o szczerości jego deklaracji moralnych.

4. Moralność krańcowa jako wiedza o sposobach osiągania
przewagi konkurencyjnej
Zdrowy rozsądek podpowiada, że moralne zaniechania, jakich dopuszcza się
czynny uczestnik rynku, postrzegane są przez niego jako źródło korzyści.
W przeciwnym razie nie narażałby się na zarzut moralnej dezercji. Jak zatem
z wiedzy o moralności krańcowej uczynić przepis na osiąganie przewagi
konkurencyjnej użyteczny dla społecznie odpowiedzialnego przedsiębiorcy?
Odpowiedź na to pytanie składa się z dwóch części. Najpierw odtworzenia
wymagają długofalowe konsekwencje redukcji norm społecznych do celów
profitowych, zwłaszcza redukcji dokonywanej w sposób niejawny. W oparciu zaś
o te wskazać należy formułę społecznie odpowiedzialnego gospodarowania
umożliwiającą – częściowe choćby – szacowanie korzyści ekonomicznych,
będących nagrodą za jej (konsekwentne) stosowanie 6.
5

K. Sosenko, Ekonomia w perspektywie..., s. 15.
Śpieszę wyjaśnić, iż w ujęciu etycznym, postępowanie zgodne z pryncypium słuszności,
nie wymaga uzasadnienia profitowego. Zakłada się bowiem, że nagrodą satysfakcjonującą podmiot
jest – potwierdzane jego uczynkami – świadectwo jego prawości. Tymczasem w ujęciu
ekonomicznym roszczenie etyczne rozmiękcza norma sprawnościowa sama w sobie urastająca
6
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Zaniżanie standardów moralnych przez przedsiębiorców pociąga za sobą
spadek zaufania do nich. Działając wspólnie, poszukując u siebie nawzajem
moralnych inspiracji skłaniających ich do sukcesywnego obniżania poprzeczki
moralnych zobowiązań raczej prędzej, niż później rozpoznani zostają przez ich
społeczne otoczenie jako aktorzy usposobieni konfrontacyjnie. Zarzut wrogości
ewokuje z kolei opór. Mylą się ci, którzy ową groźbę kojarzą z (odległą) wizją
rewolucji. Opór, w powszednich realiach, stawiany jest w sposób rozproszony
i niejawny, co nie oznacza, że mniej dokuczliwy. Zerwanie moralnego sojuszu
ze społeczeństwem powoduje sukcesywne rozmontowywanie mechanizmów
rynkowych, zastępowanie ich aktami przemocy ukrytej, takimi jak piractwo
elektroniczne, okradanie sklepów wielkopowierzchniowych czy bumelanctwo
w pracy. Warto pamiętać i o tym, że społeczne przebudzenie przychodzi szybciej
niż mogłoby to wynikać z (pobieżnej) analizy przekonań utrwalonych
w gospodarczej
praktyce.
Dynamika
zmian
społecznych
sprawia,
że zniekształcenia pozostające wcześniej we względnym ukryciu, wychodząc na
światło dzienne, wyzwalają reakcję obronną tych, którzy karmieni byli
złudzeniem gospodarczego ładu.
Rozważania dotyczące moralności krańcowej inspirowane wizją wojny
powszechnej odłóżmy tymczasem na bok. Badawczo ciekawszy wydaje się
przykład przedsiębiorstwa stawiającego czoła moralnie oszczędnym konkurentom.
Czy wobec profitowej skuteczności omawianej strategii, cokolwiek przemawia
na jego korzyść? Czy istnieją przesłanki uzasadniające nadzieję na to, że poprzez
inwestycje w integralność (bliską pojęciu dyscypliny moralnej) podmiot osiągał
będzie przewagę konkurencyjną nad rywalami? Rozstrzygnięcie tej wątpliwości
wymaga czytelnego odróżnienia korzyści doraźnej, od profitów, na jakie może
liczyć odpowiedzialne przedsiębiorstwo w większym rozciągnięciu czasowym.
Nie ma sensu spór o to, czy czynny uczestnik życia gospodarczego może zarabiać
na tym, że pozbawia społecznych interlokutorów prawa do etycznej ochrony.
Nieuczciwość lub nierzetelność – jak świat światem – opłacały się. Wątpliwością
kluczową towarzyszącą temu postępowaniu są jego konsekwencje. Ofiary
wyznawcy moralności krańcowej rozpoznają swoje położenie nie tylko przez
powszednie zestawienie tego, czego domagają się (bądź, co spodziewają się
dostać) z tym, co (faktycznie) otrzymują, lecz, także, przez porównanie
gospodarczej oferty i jej wytwórców, często porównywanie dokonywane przy
wsparciu organizacji konsumenckich, mediów czy (wprost) społecznie
odpowiedzialnych oferentów7.
Warto ustalić, jaki rodzaj przewagi konkurencyjnej osiąga społecznie
odpowiedzialne przedsiębiorstwo. Zrozumiałe jest, że podnosi ono swoją
wiarygodność. Jego interlokutorzy potwierdzają prawdziwość jego deklaracji –
do miana zobowiązania (quasi-)etycznego. Między innymi dlatego menedżer występujący
w imieniu organizacji gospodarczej ma obowiązek łączenia obu aksjologii w sposób
uwzględniający jej cele profitowe.
7
A. Lewicka-Strzałecka, Etyczne standardy firm i pracowników, IFiS PAN, Warszawa 1999,
s. 142-160; por. Idem, Moralne standardy konsumentów: analiza empiryczna, „Annales. Etyka
w życiu gospodarczym” 2005, vol. 8, nr 1, s. 75-86.
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tych gospodarczych i tych społecznych. Ono samo natomiast eksponuje (powinno
eksponować) przewagę moralną, uzupełniając gwarancjami bezpieczeństwa
wysyłane przez siebie komunikaty gospodarcze. Doprecyzowując ostatnią myśl,
organizacja gospodarcza respektująca wymóg integralności i transparentności
własnych poczynań, przy odrobinie wysiłku, może gromadzić zasoby symboliczne
podlegające oczywistej konwersji na kapitał ekonomiczny. Zapewne to miał
na myśli Reinhard K. Sprenger głosząc, iż: „Przedsiębiorstwa sprzedają nie
produkty, lecz zaufanie”8.
Oprócz zaufania (zredukowanego do kwestii informacyjnych) uwzględnienia
wymaga inny rodzaj przewagi konkurencyjnej, na jaką liczyć może
przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne. Okrawaniu własnych zobowiązań
przez firmy moralnie oszczędne towarzyszą przecieki i skandale uświadamiające
ich interlokutorowi, jak wielkie znaczenie ma kultura organizacji gospodarczej.
Zintegrowana lepiej niż jej społeczne otoczenie, staje się zdolna
do manipulowania nim. To właśnie dostrzega owo otoczenie w sytuacji
kryzysowej. Pozory stabilności znikają, za nimi zaś ukazuje się podmiot skupiony
li tylko na celach profitowych. Brutalna prawda wyzwala w (niedoszłych) ofiarach
odruch obronny w postaci wyuczonej nieufności. Ci, którzy na co dzień gotowi są
wybaczać sobie drobne potknięcia, zachowują dystans wobec organizacji
formalnej (przedsiębiorstwa, urzędu). W przypadku organizacji wyposażonej
w środki umożliwiające jej odgradzanie się od społeczeństwa szczelnym
kordonem informacyjnym, jedyną bronią wobec niej jest perfekcjonistyczna
miara. Przeciek mianowicie rozpoznany zostaje jako świadectwo innych,
poznawczo
niedostępnych
nadużyć.
Oczekiwanie
nieskazitelności,
w Foucaultowskim sensie, staje się transgresyjną odpowiedzią na wcześniej
doświadczany rodzaj transgresji9. I vice versa. Przedsiębiorstwo, którego marka
w większym rozciągnięciu czasowym stała się gwarancją wytwórczej solidności
i społecznego zaangażowania, może liczyć na (zawsze stopniowe) uchylenie
rzeczonych rygorów. Osiąga w ten sposób przewagę jakościową na swoimi
rywalami.
Obietnica przewagi konkurencyjnej osiąganej za pomocą etycznych narzędzi
wiedzie na koniec do pytania o jej ekonomiczne uzasadnienie. Łechcą próżność
humanisty napomnienia moralne kierowane przez niego do praktyków
gospodarczych. Postępowanie to tymczasem nie ma szans powodzenia, jeśli nie
będzie uwzględniało okoliczności, w jakich ci ostateni podejmują decyzje
zarządcze. Po pierwsze, menedżerowie nie są bandą zbirów. Gdyby nią byli,
zwracanie im uwagi już w punkcie wyjścia uznane musiałoby zostać za monolog
głęboko zagubionego akademika. Po drugie, menedżerowie orientują się zwykle,
8
R.K. Sprenger, Zaufanie #1, przeł. M. Dutkiewicz, MT Biznes, Warszawa 2009, s. 38. Por.
R. Hardin, Zaufanie, przeł. A. Gruba, Sic!, Warszawa 2009; por: L. Garbarski, I. Rutkowski,
W. Wrzosek Marketing, PWE, Warszawa 2000, s.116-133; K. Kuciński, Gospodarka globalna, Wyd.
Kurpisz, Poznań 2002, s. 79-186.
9
M. Foucault, Trzeba bronić społeczeństwa, przeł. M. Kowalska, Wyd. KR, Warszawa 1998,
s. 47-48; por. S. Žižek, Wzniosły obiekt ideologii, przeł. J. Bator, P. Dybel, Wyd. Uniwersytetu
Wrocławskiego, Wrocław 2001, s. 42; S. Wróbel, Władza i rozum, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2002,
s. 88.
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że ich zadanie – w najogólniejszym ujęciu – polega na łączeniu nakazu
przyzwoitości z wymogiem gospodarczej sprawności (upodabniającym się
w wielu sytuacjach do etycznego pryncypium).
Po trzecie wreszcie, menedżerowie wcielający się w rolę zbiorowego
adresata wiedzy wytwarzanej przez etyków gospodarczych czy teoretyków
zarządzania, są reprezentantami organizacji gospodarczej. Tym, którzy ich
zatrudnili wyjaśniają, jak wywiązali się z zadania polegającego na maksymalizacji
korzyści ekonomicznej. Zarówno wtedy, gdy zarządzają przedsiębiorstwem, jak
wtedy, gdy zdają sprawę z zarządu, mają obowiązek posługiwać się językiem
ekonomii. Oznacza to, że ich doradcy, jeżeli chcą być słuchani, czy tym bardziej
poważnie traktowani, muszą uwzględnić ów wymóg. Kierując swoje apele
do menedżerów – rozpoznanych jako gospodarczy powiernik właścicieli
przedsiębiorstwa – muszą wyposażyć ich w narzędzie pozwalające
im na (szacunkowe choćby) wyliczenie zysków z inwestycji w etykę10.
Związek pomiędzy tym, co czynić warto, a tym, co czynić należy, wyraża
dialogowo
zinterpretowany
postulat
społecznej
odpowiedzialności
przedsiębiorstwa11. Ujmując rzecz skrótowo, zakłada on obecność dwóch aktorów
na bieżąco monitorujących poczynania przedsiębiorstwa. Choć nie mają oni
wglądu w sekrety organizacji gospodarczej, to wyciągają wnioski z tego, czego
doświadczają jako jej dialogowi partnerzy. Wiążącym kryterium ewaluacyjnym
jest dla nich postawa ich gospodarczego interlokutora. Właśnie jego postawa, jako
miarodajne kryterium dbałości o standardy komunikacyjne, podlega ocenie.
Tę zależność uzupełnia następujący komentarz. Mają rację autorzy
przypominający o nieregularności zachodzącej pomiędzy moralnymi
wyrzeczeniami przedsiębiorstwa a korzyściami osiąganymi przez nie z tego tytułu.
Łatwo wyobrazić sobie oferenta, którego dbałości o reguły postępowania –
z najrozmaitszych względów – nie doceniono. Nieregularność ta tymczasem znika
niemal zupełnie w ujęciu negatywnym. Zaniechania komunikacyjne
przedsiębiorstwa będą zwracały się przeciwko niemu, kiedy zostaną rozpoznane
przez jego społeczne otoczenie. Chodzi, w równym stopniu, o kwestie
prewencyjne, co integracyjne. Kto zawiódł w jednym, może też zawieść w innych
sprawach. Trudno ufać temu, kto zawiódł.
Postulat społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w ostatecznym
rozrachunku uzasadniają dwie przesłanki możliwe do wypowiedzenia językiem
teorii zarządzania. Z jednej strony, postulat ów odsyła do koncepcji interesariusza
(stakeholder policy) – aktora odczuwającego (destrukcyjne) skutki decyzji
podejmowanych przez innych uczestników życia gospodarczego 12. Interesariusz
może zwracać się przeciwko przedsiębiorstwu nie tylko wtedy, gdy naraziło
10
A. Lewicka-Strzałecka, Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym, Wyd. IFiS PAN,
Warszawa 2006, s. 22-26.
11
P. Rotengruber, Dialogowe postawy etyki gospodarczej, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2011,
s. 166-184; por. Idem, Deklaracje, narzędzia, czyny. Wokół wątpliwości towarzyszących postulatowi
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, [w:] Ku obywatelskiej rzeczpospolitej,
red. W. Gasparski i inni, Wyd. Poltext, Warszawa 2010, s. 151-161.
12
W.M. Evan, R.E. Freeman, Spółka i osoby żywotnie zainteresowane. Kapitalizm kantowski.
[w:] Etyka biznesu, red. L.V. Ryan, J. Sójka, Wyd. „W drodze”, Poznań 1997, s. 185-205.
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go ono na stratę, lecz także wtedy, gdy upomina się o krzywdę innych. W drugim
wypadku ma na względzie wymóg solidarności z nimi oraz własne, przyszłe
bezpieczeństwo13. Obecność interesariusza dowodzi, że ci, którzy dziś wydają się
przypadkiem bez znaczenia, jutro mogą inicjować działania odczuwane dotkliwie
przez gospodarczego agresora. Ta zależność urasta do rangi (wewnętrznego)
kryterium zawodowej przydatności menedżera. Zapobiegliwy gospodarz zrobi
wszystko, by uniknąć podobnej konfrontacji. Dopuszczając do konfliktu
przedsiębiorstwa ze społeczeństwem – poza wszystkim – narazi się bowiem
na zarzut krótkowzroczności i niekompetencji.
Nakaz troski o interesariusza uzupełnia postulat dbałości o procedury
alarmowe (whistleblowing policy). Jeżeli celem przedsiębiorstwa jest utwierdzenie
społecznych partnerów w przekonaniu o jego otwartości na krytykę, musi ono
utrzymywać w pełnej sprawności służący temu mechanizm komunikacyjny.
Mechanizm ów bardziej niż popełniane błędy, decyduje o opinii
o przedsiębiorstwie. O ile błędy zdarzają się wszystkim, o tyle niegotowość
reagowania na skargi będące ich następstwem świadczy o złej woli
dopuszczającego się ich podmiotu. Z tego względu dbałość o procedury alarmowe
uznać należy za (zewnętrzne) kryterium jego wydolności moralnej. Nie trzeba
dodawać, że także to postępowanie nie jest wolne od konsekwencji
ekonomicznych. W kwestiach spornych przedsiębiorstwo może spodziewać się
po jego społecznych interlokutorach tego, co samo im funduje.

5. Zakończenie
Spór o to, czy moralność krańcowa jest (profitowo) atrakcyjną dyrektywą
zarządczą, czy przeszkodą utrudniającą osiąganie przewagi konkurencyjnej
w większym rozciągnięciu czasowym pozostaje niepełny bez ilustracji
objaśniających obie hipotezy. Skandale gospodarcze ostatnich lat – z aferą
Biedronki na czele – nie pozostawiają złudzeń co do tego, że zaniżanie
standardów moralnych zwraca się przeciwko aspołecznemu gospodarzowi.
Albo, podążając tą samą ścieżką, przekracza granicę prawa, albo, w zmieniających
się okolicznościach społecznych rozpoznany zostaje jako agresor. Oczywiście,
tak pierwszy, jak drugi wariant są kwestią statystyki. Ta jednak wydaje się
nieubłagana. W sieć własnej zachłanności wpada wielu. Nie oni tymczasem
dostarczają argumentów uzasadniających potrzebę gospodarowania społecznie

Pomijam interesariuszy usposobionych konfrontacyjnie, podstawą roszczenia czyniących
własną natarczywość bądź siłę. W istocie jednak także ich obecność ma obowiązek uwzględnić
kompetentny menedżer. T. Mendel, Partycypacja w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, Wyd.
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001, s. 18-19; Por. R.K. Mitchell, B.R. Agle,
D.J. Wood, Toward a Theory of Stakeholder. Identification and Salience: Defining the Principle
of Who and What Really Counts, www.ronaldmitchel.org/publications/mitchel%20agle%20wood %20
1997 (dostęp: 13.10.2008).
13

PRZEMYSŁAW ROTENGRUBER
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odpowiedzialnego. Za wyborem tej strategii, oprócz troski o stan własnego
sumienia, przemawiają korzyści ekonomiczne.
Przedsiębiorstwo zapobiegliwe dokonuje selekcji własnych zobowiązań
najpierw w trybie prewencyjnym. To, co słuszne łączy z wiedzą o sprawach,
o które w pierwszej kolejności upomni się jego społeczne otoczenie. Roztropny
gospodarz zabiega następnie o drożność kanałów komunikacyjnych,
umożliwiających jego interlokutorom krytykę jego poczynań. To postępowanie
decyduje o skuteczności strategii prewencyjnej, nadto zaś utwierdza partnerów
przedsiębiorstwa, zwłaszcza tych niezadowolonych, o jego dialogowym
nastawieniu. Choć wybór strategii społecznie odpowiedzialnego gospodarowania
nie gwarantuje mu sukcesu ekonomicznego 14, to chroni je przed skutkami
konfrontacji z ofiarami jego moralnych zaniechań. Odwracając zależność,
podmiot atrakcyjny gospodarczo, osiąga przewagę konkurencyjną zabiegając
o dobrą opinię tych, do których się zwraca. To spostrzeżenie streszcza całość
rozważań. Na dobrą opinię, trzeba sobie zasłużyć.

Marginal Morality (die Grenzen der Moral) as an Ethical
Challenge and as Knowledge to Gain a Competitive Advantage
Summary
The aim of this article is to scrutinise the relationship between the moral attitude
of an entrepreneur and their possibility to gain a competitive advantage. This declaration leads
to the following question: Whether the everyday practice confirms or denies the economic usefulness
of the postulate of corporate social responsibility. On the one hand, moral desertion is obviously
profitable (also in an economic sense). Partners of the deserter, in most cases, are not able to avoid
(unexpected and expansive) the consequences of this new attitude towards them. On the other hand,
this strategy – in the long run – is unlikely to be profitable. The former victims adjust to their new
circumstances and become ready to face the attack. Therefore corporate social responsibility,
in the final calculation, should be taken as the only way to protect an active participant of the market
against the temptation to neglect his obligation towards people, who can punish or reward him
(as stakeholders or whistleblowers).
Keywords: marginal morality, corporate social responsibility, competitive advantage
JEL Classification: L21, M14, Z1
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Na sukces ekonomiczny składa się bowiem kilka dodatkowych składników.

Michał A. Michalski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
e-mail: mmichal@amu.edu.pl

Na dobre czy na złe? Wspólny kryzys a dobro wspólne

1. Wprowadzenie
W artykule tym – jak zapowiada tytuł – podejmuję refleksję na temat
kryzysu, który jest doświadczeniem, które zdołało już się wpisać w historię
ostatnich lat i w znacznym stopniu zdominowało dyskusje w najróżniejszych
kręgach. Niewątpliwie trudności, jakie to załamanie się systemów finansowych
i ekonomicznych spowodowało, są dotkliwe i domagają się działań właściwych
i podejmowanych nierzadko niezwłocznie. Co do tego wydaje się panować ogólna
zgoda i zrozumienie.
Choć doceniam wagę poszukiwania i skutecznego aplikowania rozwiązań
antykryzysowych, to koncentruję się na czymś, co wydaje się umykać dyskusjom
i stojącej u ich podstaw refleksji na temat samej natury kryzysu jako zjawiska,
oraz szerokiego tła społeczno-kulturowego wydarzeń, które zwróciły uwagę
światowej opinii publicznej w ostatnich latach. Jestem zdania, że staranna analiza
źródeł kryzysu winna sięgać głębiej niż tylko do przyczyn gospodarczych. W tym
miejscu otwiera się właśnie pole dla refleksji etycznej i kulturoznawczej, która
stara się poszukiwać wyjaśnienia zjawisk społecznych u ich podłoża, a więc
w sferze wartości oraz akceptowanej wizji człowieka i społeczeństwa.
Za tak pogłębioną analizą przemawia fakt, że tak – wydawać by się mogło –
dalekie sobie systemy gospodarcze jak socjalizm i kapitalizm stają się do siebie
podobne w niemożności odpowiedzenia na oczekiwania dotyczące bezpiecznego,
spokojnego i dostatniego życia. Sytuacja ta sugeruje, że problemy przejawiające
się tak wyraźnie w sferze gospodarowania w swej istocie nie są tylko natury
gospodarczej, a więc nie tylko „socjalistycznej” czy „kapitalistycznej”.
W artykule zostaje podjęta próba zwrócenia uwagi na te problemy
i przeanalizowanie ich w kontekście koncepcji dobra wspólnego, która
w perspektywie aktualnych – nierzadko niepokojących – zjawisk nie tylko
w sferze finansowej i gospodarczej okazuje się koncepcją posiadającą poważny
potencjał, który stanowić może adekwatną propozycję uporania się z kryzysem.

52

MICHAŁ A. MICHALSKI

2. Kryzys, czyli co?
Gdy chodzi o kwestię kryzysu to mamy do czynienia obecnie z problemem
podwójnej natury. Z jednej strony grozić może traktowanie go w sposób
nieadekwatny lub nieobiektywny, a więc w konsekwencji nierealistyczny.
Po drugie, co wynika poniekąd z pierwszej obserwacji, możemy mieć
do czynienia
z
niewłaściwym zdiagnozowaniem przyczyn
kryzysu,
a w konsekwencji z dobraniem środków zapobiegawczych, które być może
złagodzą „objawy”, ale nie wpłyną na faktyczne źródła patologii.
Obserwacja tego, jak poszczególne rządy państw i organizacje o zasięgu
międzynarodowym rozwiązują zaistniałe problemy wydaje się potwierdzać,
że uwaga skupiona została przede wszystkim na skutkach, podczas gdy przyczyny
nie zawsze zostają właściwie zdiagnozowane, co jest przecież warunkiem
niezbędnym dla podjęcia właściwych kroków, które mogłyby zapobiec podobnym
problemom w przyszłości.
Zastanawiając się nad tym, jak może być rozumiany kryzys można w sporym
uproszczeniu przyjąć, że konkurują tu ze sobą dwie odmienne koncepcje. Według
pierwszej z nich kryzys to sytuacja zbliżona do wjazdu w ślepą uliczkę, z której
jak najszybciej trzeba się wydostać. Dominuje tu logika według której trzeba
zrobić wszystko, by jak najszybciej wrócić na drogę poprzednio obraną.
W konsekwencji „wyjście z kryzysu” oznacza więc powrót do schematu wcześniej
obranego, który automatycznie zostaje uznany za właściwy. Gdy chodzi o kwestię
środków, za pomocą których ma się to dokonać, to wydaje się, że schodzi
ona na dalszy plan. Potwierdzeniem tego jest zapewne to, jak ogromnie
kosztownym sposobem starano się zaradzić kryzysowi np. w Stanach
Zjednoczonych. Tę bezprecedensową interwencję państwową w system
gospodarczy skomentowała była minister finansów Zyta Gilowska,
która stwierdziła, że „nigdy w historii gospodarczej tak wielkie środki finansowe,
bez użycia przemocy, nie przepłynęły z sektora publicznego do prywatnego” 1.
Gdy chodzi o drugi sposób podejścia do kryzysu, w którym to ujęciu
zjawisko to, choć nie jest postrzegane jednoznacznie pozytywnie, to jednakże jest
traktowane jako ważny sygnał na coś wskazujący i coś komunikujący. Kryzys
w tej optyce jest więc mimo wszystko jakąś drogą, która – choć stanowi
zaskoczenie i wyzwanie w stosunku do wcześniejszych oczekiwań – to jednak
może dokądś prowadzić. Wydaje się, że taka wizja – jako spójna
z chrześcijańskim dziedzictwem – powinna być bliższa kulturze zachodniej.
1
Wskazując na szczególny charakter tej sytuacji Z. Gilowska stwierdziła ponadto, iż „(…)
ratowanie rynków finansowych odbywa się kosztem wydatków publicznych, no i akonto przyszłych
dochodów publicznych. By to było możliwe, państwa muszą się zadłużać i robią to na tych samych
rynkach, które właśnie ratowały. Innymi słowy, państwa wspierają instytucje finansowe za wszelką
cenę po to, by u nich się zapożyczać ze środków, które wcześniej im przekazały. Z punktu widzenia
obywatela rzecz jest jeszcze bardziej paradoksalna. Rządy prędzej czy później odbiorą obywatelom –
w formie większych danin lub zmniejszonych wydatków publicznych – te same pieniądze, które
właśnie przekazują rynkom finansowym, by z kolei one zechciały obywatelom nadal pożyczać”.
T. Rożek, Fiesta na wulkanie, (wywiad z Zytą Gilowską), „Gość Niedzielny”, 17.05.2009, s. 29.
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Okazuje się jednak, co zarazem każe zastanowić się nad dominującą obecnie
w naszej cywilizacji inspiracją duchową i intelektualną, że takie postrzeganie
kryzysu nie jest przeważające.
Przyglądając się bliżej tej drugiej wizji kryzysu jako zjawiska
towarzyszącego od czasu do czasu ludzkim działaniom, warto przypomnieć
koncepcję, która choć nie wywodzi się z ekonomii, to może stanowić ważną
inspirację dla namysłu nad gospodarowaniem. Chodzi tu o koncepcję stanowiącą
element polskiego dorobku naukowego, której autorem jest psycholog i psychiatra
Kazimierz Dąbrowski. Sformułował on oryginalną koncepcję dezintegracji
pozytywnej, której wkład do rozumienia człowieka i jego rozwoju został
określony jako znaczący. Propozycja Dąbrowskiego może okazać się przydatna
dla adekwatnego podejścia do zjawiska kryzysu, w które wpisana jest właśnie
jakaś dezintegracja. Gdy chodzi o zasadniczy rys koncepcji Dąbrowskiego,
to pisze on, że:
w przeciwieństwie do integracji, która jest procesem unifikacji siebie,
dezintegracja oznacza rozluźnienie i rozbicie struktury psychicznej,
jej rozproszenie i rozłam. Termin ten stosuje się do wielu procesów, poczynając
od dysharmonii emocjonalnej po zdekompletowanie, fragmentaryzację struktury
osobowości. Prawie z reguły procesy te traktowane są jako negatywne. Autor
niniejszej książki reprezentuje pod tym względem zdecydowanie odmienny punkt
widzenia. Przyjmuje mianowicie, że dezintegracja jest – ogólnie biorąc –
pozytywnym procesem rozwojowym. Jej negatywny aspekt jest marginesowy
w stosunku do całości zjawiska, a przez to względnie nie tak ważny
w ewolucyjnym rozwoju osobowości. Ten dezintegracyjny proces – chociaż
rozluźnia, a nawet rozbija spoiste środowisko wewnętrzne i rodzi konflikty
w nim samym oraz konflikty ze środowiskiem zewnętrznym – jest podstawowy
dla tworzenia się i rozwoju wyższej struktury psychicznej. Dezintegracja jest
podstawą rozwoju ku górze, podstawą tworzenia nowych dynamizmów
rozwojowych, rozwoju osobowości w kierunku wyższego poziomu,
który znamionuje drogę do wtórnej integracji2.

Oznacza to więc, że w tej perspektywie kryzys to nie „koniec wszystkiego”,
ale „początek nowego”. Oczywiście sam w sobie kryzys nie ma mocy
doprowadzenia do rozwoju w pożądanym kierunku, lecz stanowi ku temu swoiste
zaproszenie i szansę. By jako taki został jednak właściwie wykorzystany, musi
najpierw zostać właściwie zdiagnozowany, aby na tej podstawie można było
dobrać odpowiednie środki i je skutecznie wdrożyć. Jeśli zaś sytuacja kryzysowa
nie zostanie adekwatnie rozpoznana, włączając w to wskazanie jej przyczyn,
to zarówno kwestia wyboru właściwego remedium i jego aplikacji okazuje się
wątpliwa, jak i możliwość wykorzystania potencjału i motywacji do przemiany
jakie wiążą się z kryzysem staje pod znakiem zapytania.

2
K. Dąbrowski, Dezintegracja pozytywna, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1979,
s. 10-11.
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3. Diagnoza kryzysu A.D. 2008
Doniesieniom o bankructwach, krachach na rynkach i różnym innym
załamaniom w ramach systemów gospodarczych ostatnich lat towarzyszyło często
hasło „kryzysu ekonomicznego i finansowego”. Oczywiście sformułowanie
to sygnalizuje, który obszar został dotknięty bezpośrednio problemami, o których
była mowa. Warto jednakże spróbować zastanowić się czy za wspomnianym
wyżej hasłem nie kryje się inny kryzys – a jeśli tak, to jaki. Dlatego też w tym
miejscu odróżniony zostanie kryzys ekonomiczny od gospodarczego. Pierwszy
to ten, który dotyczy myślenia o człowieku gospodarującym. W świetle
problemów gospodarczych ostatnich lat wydaje się, że w znacznym stopniu jego
źródła tkwią właśnie w ekonomii rozumianej jako sfera refleksji teoretycznej,
która nie tylko w coraz mniejszym stopniu wydaje się być nauką społeczną,
ale która także daleko odeszła od pierwotnego przedmiotu swych rozważań, jakim
było osiąganie szczęścia poprzez godziwe życie rodzinne, którego zasadniczą
częścią jest właściwe zarządzanie gospodarstwem domowym.
Rozmaite załamania w systemach gospodarczych, jakie obserwowane były
w ostatnim czasie pośrednio wykazują, że u ich podstaw tkwiły błędne
rozpoznania i rozwiązania teoretyczne. W tym kontekście kryzys jawi się jako
wezwanie do ponownego uspołecznienia ekonomii, które oznaczać by miało
zmianę mentalności dominującej w tej dyscyplinie wiedzy. W szczególności
oznaczałoby to na przykład odejście od ideologii wzrostu gospodarczego oraz
od takich „dogmatów” jak utożsamianie racjonalności z maksymalizacją3.
W ostatnich latach pojawiały się już zresztą propozycje alternatywnego podejścia
do ekonomii, które podejmowały dyskusję z dominującym nurtem. Jak pisze
Janina Godłów-Legiędź,
przewidywaną zmianę w ekonomii wyprzedził jednak nieoczekiwanie
kryzys w Stanach Zjednoczonych – w największej gospodarce, znanej
z innowacyjności i hołdowania idei gospodarki wolnorynkowej. W tej sytuacji
refleksja nad kierunkiem rozwoju współczesnej ekonomii nabrała szczególnego
znaczenia. Wyjątkowo wysoki poziom niepewności w gospodarce światowej
wywołał gorące dyskusje, w których rozważana jest nie tylko zawodność rynku
i państwa, ale także zawodność ekonomii. Okazało się przecież, że nauka która
cieszyła się opinią najbardziej rozwiniętej wśród nauk społecznych, w czasach
najtrudniejszych nie jest w stanie zaoferować odpowiedniej teorii, skazując
wszystkich na błądzenie po omacku. Uzasadnia to sformułowanie diagnozy,
że mamy do czynienia z „systematycznym błędem nauk ekonomicznych 4.

To, co wyłania się z powyższej analizy to wniosek, że kryzys ostatnich lat
wynika w pierwszej kolejności z niedostatków natury teoretycznej, a dopiero
potem niewłaściwych decyzji i działań. Bardzo dobrze oddaje to myśl Pawła VI,
3
Por. J. Godłów-Legiędź, Współczesna ekonomia. Ku nowemu paradygmatowi, Wydawnictwo
C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 42-43.
4
Ibidem, s. 42.
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którą przypomniał Benedykt XVI w swym dokumencie pt. Caritas in veritate.
Pisze on tam – jednocześnie jakby dając podpowiedź teorii ekonomicznej – że:
Paweł VI zauważył, że «świat cierpi z powodu braku myśli» (128). W tych
słowach zawiera się stwierdzenie, ale przede wszystkim życzenie: potrzebny jest
nowy wysiłek myśli, by lepiej zrozumieć, co wynika z faktu, że jesteśmy jedną
rodziną; wzajemne oddziaływanie na siebie ludów na Ziemi wzywa nas do tego
wysiłku, aby integracja mogła przebiegać pod znakiem solidarności (129)
a nie marginalizacji. Tego typu myśl zobowiązuje do krytycznego
i uwzględniającego wartości pogłębienia kategorii relacji. Zadania tego nie
mogą podjąć się tylko nauki społeczne, ponieważ wymaga ono wkładu takich
dyscyplin, jak metafizyka i teologia, aby w oświecony sposób ująć
transcendentną godność człowieka5.

Wniosek o tym, że interesujący nas kryzys jest konsekwencją niedostatku
w sferze myślenia prowadzi do stwierdzenia, że u podłoża kryzysu gospodarczego
leży kryzys kulturowy. W nawiązaniu do tego można wskazać, te głosy, które
wyraźnie wskazują na podłoże moralne obecnych problemów. Jest to o tyle
istotne, że w obliczu kryzysu znaczna część głosów krytycznych skierowana jest
przeciwko systemowi kapitalistycznemu jako czynnikowi sprawczemu tego „zła”.
Bardzo dobrze argumenty przeciwne takiemu podejściu – pokazujące etyczną
genezę problemów gospodarczych nie tylko w kapitalizmie – formułują tacy
autorzy jak J. Clark i A. Wildavsky6 oraz J. Larrivee7. W podobnym duchu pisał
także Jan Paweł II, gdy wskazywał, że „podstawowy błąd socjalizmu ma charakter
antropologiczny”8.
W kontekście tematu podjętego w tym artykule należy zwrócić uwagę
na dobro wspólne, które stanowi element dziedzictwa kulturowego tej części
świata, którą przede wszystkim dotyka dziś kryzys. Skoro stwierdziliśmy, że ma
on charakter kulturowy, to zasadne jest nazwać go także kryzysem dobra
wspólnego.

4. Od dobra wspólnego do solidarności
Przywołanie koncepcji dobra wspólnego w kontekście kryzysu domaga się
refleksji nad jej znaczeniem, które wydaje się być nieco zapoznane. Kolejnym
problemem, z jakim mamy do czynienia to lekceważenie koncepcji dobra
wspólnego z powodu postrzegania jej jako zbyt nieprecyzyjnej i wymagającej,
5

Benedykt XVI, Caritas in veritate, s. 53.
J. Clark, A. Wildavsky, Moral Collapse of Communism. Poland as a Cautionary Tale, ICS
Press, San Francisco 1990.
7
J. Larrivee, It’s Not the Markets, It’s the Morals: How Excessively Blaming Markets
Undermines Civil Society, [w:] Back on the Road to Serfdom. The Resurgence of Statism,
red. T.E. Woods, ISI Books, Wilmington 2010.
8
Jan Paweł II, Centesimus annus, s. 13.
6
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co w konsekwencji sprzyja jej ignorowaniu jako zbyt trudnej do praktycznej
realizacji9. Kwestię tą dobrze ilustruje wypowiedź Michaela Novaka, który pisze,
że:
zwrot „dobro wspólne” brzmi prosto i przyjemnie. Badanie tego dobra
ujawnia jednak, że składa się ono z wielu dóbr, a nawet wielu sfer czy obszarów
dobra. W każdej zaś sferze dobra te nie tylko nie są ze sobą w naturalnej
harmonii, ale często są w bezpośrednim konflikcie. Co więcej, nie jest łatwo
uszeregować te dobra według preferencji10.

Novak sygnalizuje w tym fragmencie ważny problem, który podjęty zostaje
z kolei przez Roberta G. Kennedy’ego. Zwraca on uwagę na kwestię terminologii,
jaka jest używana, pisząc, że „błędem może być mówienie o dobru wspólnym tak,
jak gdyby chodziło o jedno dobro (lub zbiór dóbr) które jest komponentem dobra
wspólnego”11.
Ukazuje to złożoność tej koncepcji, która nie tyle jest projektem, ile raczej
odzwierciedleniem rzeczywistości procesów społecznych, co sprawia, że dobro
wspólne jest w znacznym stopniu wyzwaniem, a nie gotowym do zastosowania
modelem. Dobrze tłumaczy to przywoływany już Novak, który pisze, że:
istoty ludzkie żyją w środowisku instytucji, tak jak ryby żyją w wodzie.
Tylko dzięki szczególnego rodzaju instytucjom wolne osoby mogą praktykować
swe wolności. Zrozumienie i ożywienie tych instytucji jest jedynym godnym
wolnych osób sposobem realizacji dobra wspólnego. (…) istotną cechą dobra
wspólnego są „korzyści współpracy”. Wolne społeczeństwa nie wymuszają
współpracy, lecz nauczyły się z doświadczenia, w jaki sposób ją wywoływać.
Istoty ludzkie są z natury zwierzętami współpracującymi („zwierzętami
politycznymi”, jak powiedział Arystoteles). Nie trzeba zmuszać ich
do współpracy. Istoty ludzkie potrzebują siebie nawzajem. Ich losy są wzajemnie
uwarunkowane12.

Fragment ten trafnie ukazuje twórczy potencjał, jaki zawiera w sobie
koncepcja dobra wspólnego, który daje się wyraźnie dostrzec w różnych okresach
historii ludzkości, a w dziejach cywilizacji zachodniej szczególnie.
Gdy spojrzymy chociażby na to, jak skonstruowane są założenia dominującego
w niej ładu politycznego, zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej,
oraz dokumenty je regulujące, to okazuje się, że dobro wspólne jest tym sposobem
myślenia, który wydaje się je przenikać w stopniu zasadniczym13.
9
Ciekawą próbę operacjonalizacji dobra wspólnego proponuje Barbara Sena w swym artykule
z 2006 roku. Por. B. Sena, How Can We Measure the Contribution of the Business to the Common
Good? Operationalising the Theoretical Concept of the Common Good, http://www.stthomas.edu/cath
studies/cst/conferences/thegoodcompany/Finalpapers/Sena%20Final%20paper.pdf (dostęp 1.10.2010).
10
M. Novak, Wolne osoby i dobro wspólne, tłum. G. Łuczkiewicz, Znak, Kraków 1998, s. 120.
11
R.G. Kennedy, The Good That Business Does, „Christian Social Thought Series” 2006, No. 9,
Acton Institute, Grand Rapids, s. 52.
12
M. Novak, op. cit., s. 161.
13
Por. np. Konstytucja RP (np. Preambuła) oraz Karta Narodów Zjednoczonych (np. art. 14).
Jeśli zwrócimy uwagę na dokumenty Unii Europejskiej, to okazuje się, że tam pojęcie dobra
wspólnego (lub jemu bliskie) nie jest już tak łatwe do odnalezienia.
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Gdy chodzi o sposób definiowania dobra wspólnego, to jest to koncepcja,
która uwzględnia współzależność istot ludzkich i odrzuca indywidualistyczne
postulaty wywodzące się z oświeceniowej koncepcji ludzkiej autonomii 14. Z kolei
w punkcie dwudziestym szóstym konstytucji Gaudium et spes czytamy, że dobro
wspólne to „suma warunków życia społecznego, jakie bądź zrzeszeniom, bądź
poszczególnym członkom społeczeństwa pozwalają osiągać pełniej i łatwiej
własną doskonałość”. Innymi słowami, koncepcja ta odnosi się do ludzkiego
doskonalenia i spełnienia, które realizuje się we wspólnocie w taki sposób,
że z jego dobrodziejstwa korzystają zarówno członkowie społeczności jako całość,
oraz indywidualnie w wymiarze osobowym15.
W porównaniu z alternatywnymi sposobami myślenia o ładzie w ramach
danej społeczności – takimi jak analizowane przede wszystkim w ramach refleksji
nad zarządzaniem teorie shareholders i stakeholders – koncepcja dobra
wspólnego oferuje jako jedyna propozycję całościowego podejścia do danej
zbiorowości. Oznacza to, że jeden uniwersalny system wartości przykładany jest
do działań każdego członka społeczności, zapewniając zarazem czytelny
i obiektywny punkt odniesienia dla podejmowania decyzji i oceny działań
poszczególnych osób i zbiorowości.
Ważnym aspektem koncepcji dobra wspólnego jest także to, że niejako
automatycznie wprowadza w relacje społeczne element solidarności, na który
warto zwrócić uwagę szczególnie w kontekście ostatniego kryzysu. Wydawać by
się mogło, że historia wieku dwudziestego w wielu różnych aspektach bardzo
wyraźnie ukazała, że nie tylko w obrębie poszczególnych wspólnot ich
członkowie są od siebie zależni, ale także na płaszczyźnie międzynarodowej różne
społeczeństwa wzajemnie na siebie oddziaływują i nieuchronnie dzielą wspólny
los. Zwrócił na to uwagę w roku 1987 Jan Paweł II, pisząc, że cechą naszych
czasów jest to, że:
torują sobie drogę przekonanie o radykalnej współzależności i,
w konsekwencji, potrzeba takiej solidarności, która by ją podejmowała
i przenosiła na płaszczyznę moralną. Dzisiaj bardziej chyba niż w przeszłości
ludzie zdają sobie sprawę z łączącego ich wspólnego przeznaczenia,
aby budować razem, jeśli chce się uniknąć zagłady wszystkich 16.

Kwestia współzależności, współodpowiedzialności i solidarności powraca
w świetle reakcji na kryzys i działań stanowiących nań odpowiedź. Sposoby,
którymi różne państwa starały się zaradzić problemom, sprowadzały się często
do wykładania ogromnych sum pieniędzy z budżetu na ratowanie prywatnych
Na ile faktycznie koncepcja dobra wspólnego jest współcześnie fundamentem działań pozostaje
kwestią, której tu nie rozstrzygniemy. W związku z tym nie neguję np. problemu, jakim jest
rozbieżność pomiędzy ładem politycznym deklarowanym a realizowanym.
14
Por. M.P. Hornsby-Smith, An Introduction to Catholic Social Thought, Cambridge University
Press, 2006, s. 105.
15
Por. H.J. Alford, O.P., M.J. Naughton, Managing as if Faith Mattered. Christian Social
Principles in the Modern Organization, University of Notre Dame Press, Notre Dame 2006, s. 41.
16
Jan Paweł II, Sollicitudo rei socialis, s. 26.
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podmiotów gospodarczych, budząc przez to wiele skrajnych emocji i reakcji.
W kontekście koncepcji dobra wspólnego i wpisanej w nią solidarności, wydaje
się zasadne wspierać tych, którzy wymagają pomocy. Pojawia się jednak pytanie,
na ile taka solidarność „po” jest uprawniona, gdy brakowało wcześniej
solidarności „przed”. Kwestię tę komentuje Andrzej Sadowski, który stwierdza,
że
kiedy prezesi banku Lehman Brothers zarabiali miliardy, nie dzielili się
zyskami ze zwykłymi obywatelami, teraz gdy część banków inwestycyjnych
(czyt. spekulacyjnych) poniosła klęskę, oni wyciągają rękę do zwykłego
podatnika, by ten sfinansował im poniesione straty17.

Opisana powyżej sytuacja ukazuje, że solidarność jako element koncepcji
dobra wspólnego jest skuteczna i ma sens o tyle, o ile przenika całość działań
społecznych, a nie jest stosowana w sposób wybiórczy i doraźny.

5. Skala działania a dobro wspólne
Z funkcjonowaniem rozmaitych społeczności i koncepcji osiągania w nich
ładu wiąże się problem realnych możliwości aplikacji rozmaitych rozwiązań.
O ile poprawnie wyglądać mogą one na poziomie budowania teorii i planowania,
to dopiero autentyczność szans ich aplikacji jest tym, co je ostatecznie weryfikuje.
Na tę kwestię prawdopodobieństwa powodzenia rozważanych rozwiązań można
patrzeć przez różne pryzmaty, z których często wybiera się – i słusznie moim
zdaniem – kryterium prawdziwości przyjmowanych założeń i horyzontu
aksjologicznego podmiotów działających. Jest to kwestia o zasadniczym
znaczeniu, gdyż przyjęte założenia będą determinowały właściwie cały proces
działania. Wspomina o tym Novak, pisząc, że
projektowanie ekonomii politycznej dla aniołów czy świętych jest
niedorzeczne. Projektowanie ekonomii politycznej dla ludzi takich, jakimi są,
oznacza projektowanie tej jedynej formy ekonomii politycznej, która ma szanse
na sukces; każda efektywna ekonomia polityczna musi być zaprojektowana dla
grzeszników. Umiejętność trzymania w ryzach najgorszych instynktów ludzkich
i sprzyjanie najlepszym z nich (za pomocą bodźców i nagród) nie jest najmniej
ważnym elementem sztuki projektowania instytucji, które mają w praktyce
przyczyniać się do wspólnego dobra18.

Gdy chodzi o inne propozycje analizowania adekwatności rozwiązań
w stosunku do zamierzonych celów, to zapewne mniej uwagi poświęca się
rozmiarom planowanych przedsięwzięć. Wydaje się jednak, że także właśnie skala
odgrywa istotną rolę w skutecznym realizowaniu tego, co uznane zostaje
za właściwe.
17

A. Sadowski, ”Nie” dla ratowania spekulantów, „Przewodnik Katolicki”, nr 3, 18.01.2009,

18

M. Novak, op. cit., s. 161-162.
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Jest to tym bardziej zrozumiałe w kontekście koncepcji dobra wspólnego,
która nie powinna być traktowana jako postulat dotyczący każdego miejsca
i czasu, co skazywałoby ją na abstrakcyjność, ale rozumiana jako wezwanie
do realizacji konkretnego stanu rzeczy, a więc „konkretnej wspólnoty
w konkretnym momencie”19. Oznacza to w konsekwencji, że skuteczność
realizacji dobra wspólnego wymaga wyznaczenia skali, w której osiągnięcie
pożądanych rezultatów będzie możliwe.
Kolejnych argumentów przemawiających za zwróceniem uwagi na skalę
działania i związane z tym konsekwencje dostarcza nam E.F. Schumacher – autor
książki Małe jest piękne, która już samym swym tytułem zwraca uwagę
na kwestię rozmiarów. W swej pracy, której podtytuł brzmi Spojrzenie
na gospodarkę świata z założeniem, że człowiek coś znaczy, zwraca on uwagę
na rzecz kluczową dla rozumienia ludzkiego działania, a w konsekwencji
realizacji celów w wymiarze społecznym. Pisze on, w kontekście wyzwań
związanych z postępem naukowo-technicznym, że
rozwojowi technicznemu można nadać nowy kierunek, który zaprowadzi
nas z powrotem do rzeczywistych potrzeb człowieka, co również oznacza:
do w ł a ś c i w e j m u s k a l i . Człowiek jest mały i dlatego to, co małe, jest
piękne. Postawić na gigantomanię, znaczy postawić na samozagładę20.

Oczywiście postulatu ujętego w tytule wspomnianej książki Schumachera nie
należy rozumieć jako jedynego słusznego rozwiązania, ale raczej jako
podpowiedź, która zwraca uwagę na znaczenie skali działania. Autor ten
potwierdza to w innym miejscu, gdy pisze, że
nie ma j e d n e j odpowiedzi na pytanie o właściwą skalę. Do różnorodnych
celów człowiek potrzebuje rozmaitych struktur – małych i dużych, zamkniętych
i otwartych dla każdego. (…) Tak więc skala zależy od tego, co chcemy robić21.

Widać więc tu wyraźnie, że Schumacher nie promuje minimalizacji kosztem
maksymalizacji, ale że właściwym sensem jego propozycji jest optymalizacja.
Innym autorem, który zwracał uwagę na kwestię skali i odporności systemu
gospodarczego na wstrząsy i kryzysy był Wilhelm Röpke. Analizując znaczenie
rolnictwa jako sektora szczególnego pod wieloma względami dla całej gospodarki,
wskazywał on na to, że prowadzenie działalności w tej sferze raczej w oparciu
o dużą liczbę mniejszych gospodarstw rodzinnych niż bazując na wielkich
przedsiębiorstwach rolnych sprzyja zachowaniu zdolności do radzenia sobie
z wahaniami koniunktury22.
19

Ibidem, s. 105.
E.F. Schumacher, Małe jest piękne. Spojrzenie na gospodarkę świata z założeniem, że człowiek
coś znaczy, tłum. E. Szymańska, J. Strzelecki, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1981,
s. 181.
21
Ibidem, s. 80-81.
22
Por. W. Röpke, International Economic Disintegration, William Hodge and Company,
London-Edinburgh-Glasgow 1942, s. 131, 155.
20
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Gdyby zastanowić się nad korzyściami, jakie daje mniejsza skala, to zapewne
wiąże się z nią mniejsze ryzyko, i to nie tylko dla samego podmiotu
gospodarującego. Co więcej, obniża się prawdopodobieństwo ukształtowania się
oligopolu i monopolu. Gdy chodzi o kontekst funkcjonowania organizacji,
to zmniejsza się zapewne zagrożenie występowania Prawa Parkinsona 23
a dominującym typem interakcji są relacje osobowe twarzą w twarz, których
obecność z kolei sprzyja realizacji koncepcji dobra wspólnego, skoro
„(…) prawdą jest, że wszyscy ludzie są braćmi, ale prawdą jest też,
że w osobistych kontaktach potrafimy być braćmi dla niewielu” 24. Także w tym
wymiarze środowisko działania sprzyja rozwojowi etosu, dla którego
„naturalnym” środowiskiem jest raczej wspólnota niż stowarzyszenie25. Oznacza
to więc, że właściwym podejściem dla teorii zarządzania będzie raczej koncepcja
„przedsiębiorstwa na miarę człowieka” niż „człowieka na miarę
przedsiębiorstwa”.
Oczywiście w tym miejscu pojawia się pytanie o to, jak tego dokonać.
Należy je zostawić bez odpowiedzi nie tylko dlatego, że jest to zadanie zbyt
złożone i trudne by móc zaradzić mu w kilku zdaniach, ale przede wszystkim
dlatego, że to same podmioty zaangażowane w określony kontekst i związane
z nim wyzwania i dylematy są tymi, którzy przede wszystkim są wezwani
do poszukiwania i udzielenia takiej odpowiedzi w tym miejscu i czasie, w którym
są postawieni, i na taką skalę, jaką wyznaczają ich potrzeby i możliwości.

6. Podsumowanie
Analiza obecnego kryzysu w kontekście koncepcji dobra wspólnego
wskazuje istotne kwestie, które warto wziąć pod uwagę. Okazuje się, że realizacja
pożądanego ładu społecznego w świetle tej perspektywy z konieczności związana
jest z ograniczeniami horyzontu czasowego oraz skali działania. Prowadzi
to do akceptacji faktu, że nie ma systemu zupełnie odpornego na kryzys oraz
że kryzys – choć przejawiać się może w sposób szczególny w jednym
podsystemie społecznym – to jednak przenika całe społeczeństwo. Oznacza to,
że rację należy przyznać tym głosom, które wskazują na kulturowe podłoże
obecnego kryzysu. Jednym z autorów, którzy wyrażają taki pogląd jest
Takeshi Umehara, który obserwując kondycję świata zachodniego pisze, że:

23
„Parkinsona (…) 2. prawo – żart. określające zasady automatycznego rozrastania się biur,
instytucji i urzędów: a) ilość pracy rośnie aż do całkowitego wypełnienia ram rozporządzalnego czasu,
b) wydatki (publiczne) rosną aż do całkowitego zrównania się z dochodem, c) rozrost oznacza
komplikację, a komplikacja – rozkład, d) organizm adm., zatrudniający przeszło tysiąc osób, może już
funkcjonować w obwodzie zamkniętym. (…)”. W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów
obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa 1968, s. 558.
24
E.F. Schumacher, op. cit., s. 79.
25
Por. D. Mele, The Firm as a “Community of Persons”: A Pillar of Humanistic Business Ethos,
„Journal of Business Ethics” 2012, vol. 106, nr 1, s. 89-101.
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jeśli nie ma niczego poza śmiercią, to cóż złego jest w oddawaniu się
w pełni przyjemności w tym krótkim czasie, jaki człowiekowi pozostaje
do przeżycia? Utrata wiary w ‘pozaziemski świat’ obciążyła społeczeństwo
Zachodu śmiertelnym problemem moralnym26.

Wypowiedź ta potwierdza, że nie tylko w aspekcie gospodarczym
czy finansowym, ale przede wszystkim w fundamentalnym wymiarze kulturowym
cywilizacja zachodnia znajduje się w kryzysie. Gdy chodzi o inne sygnały
potwierdzające tę diagnozę, to wystarczy zwrócić uwagę na sytuację
demograficzną która wskazuje, że jeśli obecne trendy populacyjne będą
kontynuowane, to większość państw zachodnich po prostu wymrze.
Konkludując, można stwierdzić, że warunkiem wyjścia z kryzysu, które nie
byłoby tylko tymczasowe, ale takie, które stałoby się fundamentem trwałego
rozwoju i wzrostu, jest najpierw staranne przemyślenie kondycji kulturowych
fundamentów, które w przeszłości umożliwiły tej cywilizacji wspięcie się
na niespotykany wcześniej szczebel rozwoju społeczno-gospodarczego. Oznacza
to więc ponowne zwrócenie uwagi na takie kwestie jak moralność, rodzina i jej
znaczenie dla funkcjonowania społeczeństwa na wielu płaszczyznach oraz
koncepcja dobra wspólnego, która między innymi wskazuje, że prawdziwy rozwój
nie jest wynikiem arbitralnych decyzji administracyjnych, ale konsekwencją
realnego zaangażowania każdego członka w zakresie indywidualnych możliwości
i odpowiedzialności w ramach rozmaitych wspólnot w organizmie społecznym.

For Better or Worse? The Common Crisis and Common Good
Summary
Crisis, sometimes associated with historically distant times or centrally planned economies,
has turned out to be one of the main contemporary issues. Hence different systems like socialism
and capitalism become similar in their inability to reply to expectations for a safe, peaceful
and abundant life. It means that economic problems are more complex in their nature.
Thorough analysis of the roots of different crises should therefore reach deeper than just
economic explanations. This is the point where ethical and cultural explanations may be useful because
they strive to explore the socio-cultural fabric at its foundations in the hierarchy of values and vision
of human beings and society.
When it comes to contemporary crisis the problem is twofold: firstly, there is the threat
that the crisis will be treated inadequately and not realistically in consequence. Secondly, the roots
of the crisis may not be diagnosed properly, which may lead to false ‘treatment’.

26
T. Umehara, The Civilization of the Forest „New Perspectives Quarterly”, vol. 16, Issue 2,
Spring 1999, s. 46.

62

MICHAŁ A. MICHALSKI

This article is an attempt to highlight the above issues and analyse them in the context
of the common good approach, which seems to offer valuable potential to understand the difficulties
properly and offer a reasonable plan for recovery.
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Problematyka społecznej odpowiedzialności
w nauczaniu historii biznesu w Harvard Business School

1. Uwagi wstępne
Krytycy prezentystycznego charakteru współczesnego kształcenia
menedżerskiego postulują szersze uwzględnienie w nim perspektywy historycznej,
widząc w tym drogę do wyczulenia zarządzających przedsiębiorstwami na odległe
w czasie następstwa społeczne podejmowanych decyzji i uzmysłowienia
im odpowiedzialności za dorobek swoich poprzedników, los pracowników
oraz społeczności, w których działają1. Szersza wiedza historyczna miałaby
ustrzec menedżerów przed akceptowaniem nadmiernego ryzyka i orientacją
na krótkoterminowy zysk, dać umiejętność analizowania otoczenia,
przewidywania działań poszczególnych interesariuszy przedsiębiorstwa
oraz identyfikowania potencjalnych pól konfliktów i rozwiązywania ich 2. Powinna
również wyczulać ich na rolę czynników kulturowych i społecznych
w działalności jednostek i grup, a także uświadamiać, że motywacji ludzkich
działań nie można sprowadzać wyłącznie do dążenia do zysku 3.
W nauczaniu historii widzi się także sposób na kształtowanie wśród
menedżerów postawy aktywizmu, otwartości wobec potrzeb społecznych
i gotowości do odpowiadania na nie. Przeszłość miałaby dostarczać pozytywnych
wzorców osobowych. Przykłady dawnych przedsiębiorców i firm mogłyby
pokazać, że przestrzeganie wysokich standardów etycznych okazuje się w dłuższej
perspektywie opłacalne4. Historia wraz z innymi przedmiotami humanistycznymi,
1
P. Górski, Perspektywa historyczna w teorii i badaniach w dziedzinie organizacji
i zarządzania, „Współczesne Zarządzanie” 2007, nr 4, s. 27; M. Ratajczak, Wyższe szkolnictwo
ekonomiczne w Polsce wobec wyzwań kryzysu, „Master of Business Administration” 2011, nr 6,
s. 18-20.
2
T. Sobczak, Polskie doświadczenia w badaniach organizacji i zarządzania w perspektywie
historycznej, „Współczesne Zarządzanie” 2010, nr 3, s. 113-123.
3
J. Duda, W kręgu paradygmatu historyzmu (o zmieniającej się roli refleksji historycznej
w myśli ekonomicznej), [w:] Historia gospodarcza i historia myśli ekonomicznej a teoria ekonomii,
red. J. Skodlarski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 18-29.
4
B. Marks, J. Skodlarski, Uwagi dotyczące nauczania historii na kierunkach ekonomicznych,
„Studia Prawno-Ekonomiczne” 1995, s. 223-240.
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miałaby nie tylko rozszerzać wiedzę ogólną studenta i budować fundament,
w oparciu o który będzie on mógł zdobywać wiedzę specjalistyczną, ale także
kształcić umiejętność patrzenia na działalność firmy w kontekście całej
gospodarki
i
rozwiązywania
nietypowych
problemów.
Uczyłaby
go nieschematycznego myślenia, a więc przygotowywała do podejmowania
decyzji, a nie jedynie pełnienia funkcji wykonawczych w przedsiębiorstwie 5.
Historycy chcieliby, aby przyszły menedżer traktował wiedzę historyczną jako
klucz do zrozumienia teraźniejszości i ważne narzędzie analityczne pozwalające
trafnie prognozować przyszłość, a więc redukować niepewność 6.
Zainteresowaniu przeszłością nie sprzyjają jednak racjonalistyczne,
technokratyczne koncepcje w naukach o zarządzaniu, wyrastające z ducha
pozytywizmu i mające swe źródła jeszcze w XIX wieku, w okresie kształtowania
się zarządzania jako dyscypliny naukowej. Ich elementem było przekonanie,
że można wypracować uniwersalne reguły podejmowania decyzji, świadomie
i w zasadzie dowolnie kształtować struktury organizacyjne przedsiębiorstw
w oparciu o kryterium efektywności oraz zarządzać personelem, który ową
orientację efektywnościową będzie podzielał, a zatem w przewidywalny sposób
reagował na bodźce. Konsekwencją takiego myślenia jest właśnie wspomniany
na wstępie prezentyzm, przekonanie, że dziedzictwo przeszłości nie jest istotne
z punktu widzenia teraźniejszości i przyszłości organizacji7. Do częściowego
przełamywania takiego podejścia przyczynia się rosnące w ostatnim czasie
zainteresowanie specjalistów od zarządzania kulturą organizacyjną,
mechanizmami zapamiętywania i zapominania działającymi wewnątrz
organizacji, stanem świadomości jej uczestników, ich systemami wartości,
emocjami, sposobami definiowania sytuacji, w jakich się znajdują, czynnikami
wpływającymi na przebieg procesów zmian organizacyjnych czy ograniczeniami
napotykanymi przez zarządy przy podejmowaniu decyzji strategicznych.
W swoim artykule chciałbym przeanalizować wybrane studia przypadków
przygotowane (czyli nowo napisane lub skorygowane) w latach 2010-2012
w Harvard Business School i prezentowane tam studentom w ramach zajęć
z historii biznesu. Spróbuję pokazać, w jaki sposób opisuje się w nich relacje
między biznesem a społeczeństwem. Będzie mnie interesowało to, czy studentów
skłania się do dyskusji nad moralnymi dylematami wynikającymi z decyzji
strategicznych podejmowanych przez menedżerów. Czy nakłania się ich
5
J. Chłopecki, Nauki humanistyczne – potrzebne czy zbędne?, „Zeszyty Naukowe Wyższej
Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie” 1999, nr 4, s. 9-17; R. Kluska, Rola nauk
społeczno-humanistycznych w kształceniu menedżerów, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły
Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie” 1999, nr 4, s. 208; W. Morawski, Czy historia
gospodarcza jest jeszcze potrzebna, [w:] Historia gospodarcza…, s. 16.
6
R. Matera, Czy odwrót od historii?, [w:] Z historii myśli ekonomicznej i historii
gospodarczej. Księga jubileuszowa prof. Wiesława Piątkowskiego, red. J. Skodlarski, Wydawnictwo
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006, s. 99-103.
7
P. Górski, Menedżerowie, ich władza i wiedza w perspektywie ideologicznej,
[w:] Humanistyka i zarządzanie. W poszukiwaniu problemów badawczych i inspiracji
metodologicznych, red. P. Górski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009,
s. 43-56; P. Górski, Zarządzanie w perspektywie humanistycznej, „Organizacja i Kierowanie” 2009,
nr 4, s. 110.
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do zastanowienia, jak wpływały one na losy różnych grup interesariuszy
przedsiębiorstwa? Jak prezentuje się problem odpowiedzialności osób
zarządzających: czy traktuje się je jako zobowiązane jedynie do troszczenia się
o zysk dla właścicieli, czy też uznaje się, że mają szersze obowiązki?
Czy na zajęciach jest miejsce na refleksję nad tym, jak powinien się zachowywać
odpowiedzialny przedsiębiorca w kraju biednym, albo posiadającym
niedemokratyczny system sprawowania władzy?
Standardy obowiązujące na Harvardzie są istotne, ponieważ ta właśnie
uczelnia wyznacza trendy w zakresie kształcenia menedżerskiego i stanowi wzór
do naśladowania dla innych. Tam też narodziła się historia biznesu, co nie jest bez
znaczenia również dlatego, że sposób traktowania kwestii etycznych wydaje się
związany z ewolucją, jaką przeszła ta dziedzina wiedzy. Zacznę więc od jej
skrótowego przedstawienia.

2. Czym jest historia biznesu?
Historia biznesu bada dzieje firm lub całych branż oraz ludzi związanych
z biznesem (właścicieli, menedżerów, pracowników) 8. Jej narodziny przypadają
na lata dwudzieste dwudziestego wieku. W 1927 roku na Harvardzie, utworzono
pierwszą na świecie katedrę historii biznesu. Objął ją Norman S. B. Gras, historyk
zajmujący się m.in. dziejami angielskiej polityki celnej i rynku zbożowego
oraz amerykańskiej bankowości. Rok przed uzyskaniem profesury na Harwardzie,
Gras zaczął redagować „Business History Review” (pierwotnie pod innym
tytułem), pierwsze pismo naukowe zajmujące się dziejami przedsiębiorstw. Także
w Harvardzie zawiązało się pierwsze stowarzyszenie historyków biznesu 9.
Początkowo historię biznesu uprawiano w Stanach Zjednoczonych. Po drugiej
wojnie światowej zainteresowano się nią także w Europie Zachodniej i w Japonii.
Badania koncentrowały się przede wszystkim na wewnętrznych dziejach firm
i to głównie tych największych, działających globalnie oraz na biografiach
czołowych biznesmenów.
Rozwój badań nad historią przedsiębiorstw wynikł nie tylko z zainteresowań
osób zatrudnionych na uniwersytetach, ale również z zapotrzebowania środowisk
biznesowych. Zanim business history trafiła na uniwersytety, a później równolegle
z badaniami akademickimi, dziennikarze, emerytowani menedżerowie
lub wynajęci do takiego zadania zawodowi historycy pisywali historie dużych
przedsiębiorstw na zlecenie ich zarządów. Przedsięwzięcia te miały zwykle
charakter okolicznościowy, najczęściej związany z obchodami ważnych dla firm
rocznic. Służyły kształtowaniu ich pozytywnego wizerunku. Odegrały zapewne
8
D.J. Jeremy, G. Tweedale, Introduction, [w:] Business History, red. D.J. Jeremy,
G. Tweedale, Sage, London 2005, s. xiii.
9
T.C. Barker, R. H. Campbell, P. Mathias, Business History, The Historical Association,
London 1960, s. 23; L. Galambos, American Business History, Service Center for Teachers
of History, Washington D.C. 1967, s. 1.
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swoją rolę w budowaniu ich kultur organizacyjnych. Nie były jednak
bez znaczenia również dla sposobu uprawiania historii biznesu na uczelniach:
wzmacniały trend do zajmowania się głównie największymi firmami i pisania
o nich w pozytywnym kontekście.
Do utrwalenia w historii biznesu tendencji do koncentrowania się na dziejach
wielkich korporacji, wywodzących się z centrum światowego kapitalizmu, a więc
ze Stanów Zjednoczonych bądź Europy Zachodniej, przyczyniły się także prace
najważniejszego przedstawiciela tej dziedziny wiedzy, Alfreda Chandlera 10.
Chandler sprawił, że historia biznesu wyszła z getta wydziałów zarządzania
i że zainteresowali się nią historycy badający inne aspekty życia społecznego.
Pisał o amerykańskich spółkach kolejowych, producentach stali, koncernach
naftowych, firmach motoryzacyjnych, zbrojeniowych, chemicznych czy wielkich
przedsiębiorstwach handlowych. Wskazywał na czynniki, przede wszystkim
techniczne, które, począwszy od drugiej połowy XIX wieku, umożliwiły
im szybki rozwój. Uważał, że Stany Zjednoczone i Europa Zachodnia
zawdzięczały wzrost gospodarczy właśnie działalności wielkich korporacji
i że to właśnie one decydowały o postępie technicznym. Przedstawiał
okoliczności, w jakich zarządzanie dużymi firmami profesjonalizowało się oraz
następstwa tego procesu.
W opinii Chandlera w nowoczesnej gospodarce wielkie korporacje zaczęły
odgrywać szczególną rolę. Wprawdzie rynek w dalszym ciągu tworzył popyt
na dobra i usługi, ale to korporacja stała się koordynatorem ich przepływu,
ona także zaczęła decydować o alokacji zasobów ludzkich i finansowych,
determinując w ten sposób kierunki rozwoju gospodarczego 11. Tezy Chandlera
były krytykowane. Zarzucano mu schematyzm i determinizm – jednowymiarowe
tłumaczenie zmian organizacyjnych czynnikami technologicznymi i pomijanie
społeczno-kulturowego kontekstu ewolucji zarządzania 12. Pomimo krytyki,
zaproponowany przez Chandlera model wyjaśniający silnie wpłynął zarówno
na dalsze badania, jak i na sposób nauczania historii biznesu. Badania Chandlera
koncentrowały się na strategii wielkich firm i ewolucji ich struktur
organizacyjnych w reakcji na zmieniające się warunki rynkowe. Ten właśnie
aspekt jego prac okazał się inspirujący dla specjalistów z zakresu zarządzania 13.
Następcy Chandlera szli więc jego tropem: analizowali strategię opisywanych
przez siebie firm i następujące w nich zmiany organizacyjne. Mniej uwagi
poświęcali relacjom pomiędzy biznesem a jego otoczeniem.
Historia biznesu zaczęła być wykładana na Harvardzie po objęciu katedry
przez Grasa. W latach siedemdziesiątych Alfred Chandler i jego współpracownicy
10
„Strategy and Structure. Chapters in the History of the Industrial Enterprise” (1962),
„The Visible Hand. The Managerial Revolution in American Business” (1977).
11
A.D. Chandler, The Visible Hand. The Managerial Revolution in American Business,
The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge (Mass.) – London 2002 (1977), s. 1.
12
A. Colli, The History of Family Business 1850-2000, Cambridge University Press.
Cambridge, 2003, s. 9-10; S.W. Usselman, Still Visible: Alfred D. Chandler’s ‘The Visible Hand’,
„Technology and Culture” 2006, vol. 47(3). s. 584-596.
13
A.K. Koźmiński, D. Latusek-Jurczak, Rozwój teorii organizacji. Od systemu do sieci,
Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 57.
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wprowadzili do programu kurs The Coming of Managerial Capitalism, a jego
tematem przewodnim, w zgodzie z zainteresowaniami Chandlera, stała się
profesjonalizacja zarządzania – jej przyczyny oraz wpływ na różne aspekty życia
gospodarczego. Jest on oferowany studentom do dziś 14.
Popularność wśród studentów kursu dotyczącego ewolucji kapitalizmu
menedżerskiego sprawiła, że w 1996 roku pojawił się kolejny, obowiązkowy
dla wszystkich rozpoczynających program MBA: Creating Modern Capitalism.
How Countries, Companies and Enterpreneurs Triumphed in Three Industrial
Revolutions. W systematyczny sposób przedstawiał on budowę gospodarki
kapitalistycznej w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Stanach Zjednoczonych
i Japonii oraz omawiał dzieje dwóch wielkich firm z każdego z tych państw,
aby zilustrować zachodzące tam procesy gospodarcze15.
Przedmiot ten w kolejnych latach wypadł z programu, ale został zastąpiony
przez kolejny kurs historii, oferowany jako przedmiot do wyboru, zatytułowany
Enterpreneurship and Global Capitalism. Jego tematyka koncentruje się na tym,
w jaki sposób przedsiębiorcy budowali globalną gospodarkę w dziewiętnastym
wieku, tworząc organizacje zdolne do operowania na odległych rynkach
i transferowania zasobów przez granice państw, a następnie, jak trend
ku globalizacji gospodarki odwrócił się w okresie wojen światowych i Wielkiego
Kryzysu Gospodarczego. Jeden z modułów tego przedmiotu traktuje o tym,
jak przedsiębiorcy przyczynili się do odbudowy międzynarodowych powiązań
gospodarczych po II wojnie światowej. Inny zaś – tego, jak w orbitę tej
gospodarki w ostatnich dziesięcioleciach włączają się Indie, Chiny, Brazylia
czy Rosja i państwa dawnego bloku radzieckiego. Analiza wydarzeń
historycznych ma zatem posłużyć zrozumieniu przez studentów szans
otwierających się przed współczesnymi przedsiębiorcami oraz zagrożeń,
które autorzy kursu widzą w pojawiających się w ostatnich latach trendach
deglobalizacyjnych16.
Prócz omawianych wyżej, Harvard Business School oferuje również swoim
studentom zajęcia zatytułowane Creating Modern Financial System, dotyczące
rozwoju rynków i instrumentów finansowych, pośrednictwa finansowego oraz
przemian ludzkich zachowań związanych ze sferą finansów. Obejmują one
chronologicznie okres od schyłku XVIII wieku do współczesności. Poświęcają
szczególnie dużo miejsca Stanom Zjednoczonym, choć zwracają uwagę również
na zjawiska charakterystyczne dla innych krajów świata. Historycy współtworzą
też i współprowadzą obowiązkowe zajęcia poświęcone rządowej polityce
gospodarczej, Business, Government and International Economy. Dodatkowo
oferowane jest także seminarium doktorskie z zakresu historii biznesu.
W sumie zatem zajęć historycznych w Harvardzie jest dość dużo. Żadne nie
mają charakteru systematycznego, chronologicznego wykładu. Wybiera się
po prostu dzieje określonych firm, selektywnie przedstawia niektóre problemy,
14

T.K. McCraw, Teaching History Courses to Harvard MBA Students: Building Enrollment
from 21 to 1,300, „Business and Economic History” 1999, vol. 28(2), s. 154-156.
15
Ibidem, s. 157.
16
http://www.hbs.edu/businesshistory/curriculum.html (dostęp: 30.06.2012).
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przed którymi stały one w przeszłości, aby dać studentom sposobność do ich
zanalizowania przy użyciu narzędzi i pojęć, z którymi zapoznano ich na zajęciach
z innych przedmiotów. Koncentrują się na okresie od początków rewolucji
przemysłowej do współczesności, a obszarami peryferyjnymi w gospodarce
światowej interesują się prawie wyłącznie z punktu widzenia ekspansji wielkich
międzynarodowych koncernów.

3. Case Studies
Charakterystycznym elementem programu nauczania historii biznesu
w Harvard Business School jest posługiwanie się metodą studiów przypadków.
Metodę tę praktykuje się od początku obecności przedmiotu na tej uczelni.
Przygotowywanie case studies było i jest jednym z ważniejszych obowiązków
zatrudnionych na Harvardzie historyków.
Proponowane studentom studia przypadków skłaniają ich do analizowania
konkretnych decyzji strategicznych podejmowanych przez przedsiębiorców.
Dość często poruszane są w nich kwestie aktywności wielkich firm z Europy
Zachodniej i Stanów Zjednoczonych na rynkach państw słabo rozwiniętych.
Nie dyskutuje się jednak przy tej okazji problemu stosowania przez
nie podwójnych standardów – wysokich na rynku rodzimym i niskich w kraju
ubogim – w odniesieniu do warunków pracy, jakości wyrobów, czy ochrony
środowiska. Uwarunkowania zewnętrzne traktowane są jako dane i niezależne
od firmy. Od przedsiębiorców nie wymaga się, aby zmieniali świat na lepsze.
Ich misją jest po prostu maksymalizacja zysku, w warunkach społecznych
i politycznych, jakie stworzyli im inni. Nie oczekuje się od zarządów firm
etycznego maksymalizmu. Mają stosować się do wymagań prawnych kraju,
w którym prowadzą działalność, płacić pracownikom pensje odpowiadające
miejscowym warunkom rynkowym, choćby były one bardzo niskie i nie traktować
ich gorzej niż konkurenci. Odwołajmy się do przykładów: Geoffrey Jones
i Lisa Bud Freidman przedstawiają działalność Weetmana Pearsona,
wywodzącego się z Wielkiej Brytanii przedsiębiorcy, który od końca lat
osiemdziesiątych XIX wieku realizował w Meksyku wielkie kontrakty budowlane,
a także zaangażował się w eksploatację tamtejszych złóż ropy naftowej. Tłem jest
sytuacja na światowym rynku naftowym przed pierwszą wojną światową,
burzliwa historia Meksyku w tamtym okresie oraz polityka międzynarodowa:
zabiegi Stanów Zjednoczonych o interesy firm amerykańskich i wpływy
polityczne w Meksyku oraz wiążące się z tym komplikacje w stosunkach z Wielką
Brytanią. Autorzy wspominają o panujących w Meksyku nierównościach,
programach modernizacyjnych, które usiłowały wcielać w życie tamtejsze władze
oraz o wybuchających tam konfliktach społecznych i wzroście nacjonalizmu.
Kwestie te traktowane są jednak marginalnie. Nie próbuje się odpowiadać
na pytanie o ich przyczyny. Pearson, faworyzowany przez władze Meksyku
w okresie dyktatury Porfirio Diaza, był jednym z najważniejszych działających
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tam obcych inwestorów. Autorzy nie zachęcają jednak studentów do dyskusji
o tym, jak zdobył taką pozycję ani o tym, czy sposób traktowania przez niego
pracowników zwiększał, czy zmniejszał napięcia społeczne, albo jak firma
Pearsona odnosiła się do społeczności lokalnych w miejscach, w których
prowadziła działalność. Zadaniem studentów jest ocena, czy Pearson powinien
sprzedać swój zyskowny meksykański biznes w sytuacji, gdy państwo
zdecydowało się znacjonalizować bogactwa naturalne, czy też pozostać
w Meksyku, mimo niekorzystnego z jego punktu widzenia rozwoju sytuacji
politycznej. Społeczne skutki działalności przedsiębiorcy nie są przedmiotem
zainteresowania17.
Podobnie skonstruowane jest studium przypadku opisujące działalność
rodziny Guggenheimów w Chile. W końcu XIX wieku należąca do nich firma
rozpoczęła eksploatację złóż srebra, a następnie także miedzi i saletry w tym
kraju. Autorów interesują w tym wypadku stosunki pomiędzy rządem ubogiego
kraju, zależnego od eksportu bogactw mineralnych, a wielkimi przedsiębiorcami.
Drugą istotną kwestią jest to, jakie konsekwencje dla firmy zaangażowanej
w eksploatację surowców naturalnych miał szybki rozwoju technologii
chemicznej, która pozwoliła m.in. na tanie syntezowanie amoniaku i kwasu
azotowego, które wcześniej otrzymywano z saletry. Autorów nie interesuje
natomiast na przykład rozziew między zachowaniami biznesmenów w USA,
gdzie Guggenheimowie znani byli z szerokiej działalności charytatywnej
i licznych inicjatyw społecznych, a ich postawą w krajach peryferyjnych, takich
jak właśnie Chile czy Meksyk, gdzie nie tylko nie podejmowali podobnych
działań, ale utrzymywali płace swoich pracowników na poziomie ledwie
pokrywającym minimum potrzeb biologicznych 18.
W studium dotyczącym mniej odległej historii, bo okresu po II wojnie
światowej, przedstawiającym historię United Fruit Company i jej działalności
w Kolumbii pojawia się problem opłacania się przez firmę działającym tam
grupom paramilitarnym. Nie chodzi jednak o kwestię natury moralnej, lecz o to,
że od roku 1977 amerykańskie prawo zabroniło takich praktyk. Studentów stawia
się wobec pytania, w jaki sposób pozostać w zgodzie z amerykańskimi
regulacjami, nie narazić wizerunku firmy na uszczerbek, a jednocześnie pozostać
konkurencyjnym, w sytuacji, gdy konkurenci nie mają skrupułów wobec płacenia
haraczu i gdy odmowa może narazić na szwank bezpieczeństwo pracowników.
Rzecz charakterystyczna jednak, że nie rozważa się w ogóle pytania o ewentualne
wycofanie się z rynku19.
Studium przypadku dotyczące załamania gospodarczego Dubaju w 20082009 r. za punkt wyjścia przyjmuje historię tego miasta od czasu pojawienia się
tam Brytyjczyków. Opowiada o wpływie odkrycia złóż ropy naftowej na jego
17
G. Jones, L.B. Freidman, Weetman Pearson and the Mexican Oil Industry, HBS Case Study
9-804-085, Harvard Business School Publishing, Boston 2010, s. 1-11.
18
G. Jones, F.T. Fernandes, The Guggenheims and Chilean Nitrates, HBS Case Study 9-810141, Harvard Business School Publishing, Boston 2012, s. 4-14.
19
J. Mead, A.C. Wicks, H. White, Chicquita in Columbia, University of Virginia, Darden
School Publishing, Case Study UV 4265, Darden Business Publishing, 2010, s. 1 -11.
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rozwój, a następnie o działaniach, uniezależniających Dubaj od przychodów
z jej wydobycia. Obejmowały one rozwój komunikacji morskiej i lotniczej
oraz turystyki, a także tworzenie zachęt do inwestowania dla firm z sektora
finansowego oraz związanych z mediami i reklamą. Autorzy opisują również
stosunki społeczne w Dubaju: napływ pracowników z zagranicy, mechanizmy
kontroli nad nimi oraz skłaniania ich do szybkiego wyjazdu do domu w przypadku
utraty pracy. Pytania o konsekwencje społeczne takiego modelu rozwoju nie
padają. Nie ma też próby szukania odpowiedzi na pytanie, czy można było przyjąć
wariant bardziej zrównoważony, obarczony mniejszym ryzykiem i dlaczego tego
nie zrobiono. Studenci mają się po prostu zastanowić, co rządząca Dubajem
rodzina powinna przedsięwziąć, by wyprowadzić miasto z kryzysu20.
Studenci Harvard Business School stykają się również ze studiami
przypadków dotyczącymi działalności przedsiębiorców w systemach totalitarnych.
Opowiedzenie o funkcjonowaniu producenta kremu Nivea, koncernu Beiersdorf,
pod rządami Hitlera, ma na celu dyskusję nad prawnymi sposobami chronienia
firmy przed ryzykiem politycznym. Nie rozważa się etycznych aspektów działań
związanych z jej „aryzacją”. Odnotowany zostaje fakt, że w swojej działalności
promocyjnej dostosowała się ona w latach trzydziestych do propagowanego przez
nazistów wzorca kobiecości i ideału germańskości. Przedstawia się to jednak jako
konieczność21. Podobny wydźwięk ma studium dotyczące działalności
w hitlerowskich Niemczech koncernu IBM: według jego autorów musiał
on utrzymywać poprawne stosunki z władzą, ponieważ uzyskiwał od niej
zamówienia, a do działań antyżydowskich włączał się tylko na tyle, an ile było
to nie do uniknięcia22. Studia przypadków wydają się skłaniać ku tezie stawianej
przez autorów prac powstałych kilka-kilkanaście lat temu, na fali badań
związanych z głośną sprawą roszczeń ofiar Trzeciej Rzeszy. Zwykle dowodziły
one, że menedżerowie starali się pozostać wierni utartym praktykom, prowadzić
business as usual. Jeśli korzystali z pracy robotników przymusowych, to dlatego,
że nie mieli innego wyjścia. Jeśli przejmowali firmy należące do „niearyjczyków”,
to starali się potraktować ich właścicieli po ludzku. Jeśli wykonywali zamówienia
zbrojeniowe, to tylko dlatego, że nie mogli odmówić poleceniom władz,
a ich przedsiębiorstwa zostały wprzęgnięte w mechanizmy państwowego
planowania gospodarczego. Jeśli wstępowali do NSDAP, to zwykle czynili
to dla dobra firmy, a nie z przekonania23.
Opisywane tu studia przypadków charakteryzują się silną orientacją
biograficzną. Autorzy chętnie kreślą portrety przedsiębiorców, którzy odnieśli
20
N. Maurer, Dubai in Crisis, HBS Case Study, 9-710-061, Harvard Business School
Publishing, Boston 2011, s. 1-6.
21
G. Jones, C. Lubinski, Willi Jacobshon and Beiersdorf: Managing Expropriation and AntiSemitism, HBS Case Study 9-811-060, Harvard Business School Publishing, Boston 2011, s. 9-15.
22
G. Jones, A. Brown, Thomas J. Watson, the IBM and Nazi Germany, HBS Case Study 9807-133, Business School Publishing, Boston 2011, s. 7-8.
23
Por. m. in.: G.D. Feldman, Allianz and the German Insurance Business 1933-1945,
Cambridge University Press, Cambridge 2001; H.A. Turner, General Motors and the Nazis.
The Struggle for Control over Opel, Europe’s Biggest Carmaker, Yale University Press, New Heven
– London 2005.

PROBLEMATYKA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI…

71

sukces. W duchu korporacyjnego kulturyzmu, są oni przedstawiani jako postaci,
których osobowości okazywały się kluczowe dla kształtowania kultury
organizacyjnej firmy24. Nie wszyscy byli kryształowi. Autorzy case studies
unikają jednak ocen etycznych. Jeśli opisywani przez nich przedsiębiorcy
budowali swoje kariery w oparciu o łapownictwo lub operacje czarnorynkowe,
albo jeśli wykorzystywali braki rynkowe, przymusowe położenie kontrahentów
czy pozycję monopolistyczną do uzyskania nadzwyczajnie wysokich zysków,
przedstawia się to jako wynik okoliczności od nich niezależnych: miało
to wynikać z warunków, w jakich przyszło im działać. Jako podmiot
odpowiedzialny za ich stworzenie często wskazuje się państwo. Podkreśla się,
że zachowania opisywanych osób nie odbiegały od przyjętej w danym czasie
i miejscu normy. Ich konkurenci postępowali podobnie25.
Jednym z biznesmenów, którego sylwetkę zdecydowano się zaprezentować
studentom jest Rupert Murdoch. Dzieje jego rodziny możemy prześledzić
od okresu międzywojennego i pierwszych inwestycji w tytuły prasowe
i rozgłośnie radiowe dokonywanych przez jego ojca, aż do współczesności.
Autorzy studium piszą o kontrowersjach dotyczących Murdocha: zaangażowaniu
politycznym należących do niego mediów i zarzutach, że nabywane tytuły
prasowe przekształcał w tabloidy pełne plotek, erotyki i brutalności. Wspominają
o oskarżeniach o niedotrzymywanie obietnic i nierzetelność w stosunkach
z partnerami biznesowymi, czy o bezwzględne traktowanie pracowników.
Znów jednak – nie te problemy są przedmiotem zainteresowania autorów
poświęconego mu studium. Dla nich istotna jest kwestia utrzymania przez rodzinę
kontroli i efektywnego zarządzania wielkim koncernem medialnym 26.
Case study poświęcone Wernerowi von Siemensowi szczegółowo omawia
jego, rozpoczęte w latach czterdziestych XIX wieku, inwestycje w budowę sieci
telegraficznych. Jego przypadek został wybrany, aby pokazać studentom
zagrożenia związane z inwestycjami w nowe, zawodne jeszcze i nie do końca
sprawdzone technologie. Jest też wykorzystywany do stawiania pytań o szanse
i niebezpieczeństwa wynikające dla firmy z realizacji zamówień rządowych
oraz ze zmieniających się przepisów prawnych. Komunikacja telegraficzna,
ze względu na polityczne i wojskowe znaczenie możliwości szybkiego przesyłania
informacji na odległość, wkrótce po swoich narodzinach, stała się bowiem
przedmiotem regulacji, w tym także międzynarodowych. Charakterystyczny jest
natomiast brak refleksji nad metodami zdobywania zamówień rządowych.
Wspomina się o tym, że Siemens polegał na osobistych kontaktach
z wpływowymi osobami. Pisze się też, że inwestując w Rosji, zmuszony był
kupować sobie przychylność carskich urzędników. Wspomina się o tym jednak
jedynie marginalnie i nie traktuje jako problemu, lecz jako element racjonalnej
24
M. Ludescher, R.A. Burgelman, DKSH in 2011, Stanford Graduate School of Business,
Case SM 204, 2012, s. 2-15.
25
A.M. Koplan, G. Jones, Vehbi Koc and the Making of Turkey’s Largest Business Group,
HBS Case Study 9-811-081, Harvard Business School Publishing, Boston 2011, s. 1-18.
26
G. Jones, H.B. Ishna, Rupert Murdoch, The Last Tycoon, HBS Case Study 9-811-017,
Harvard Business School Publishing, Boston 2012, s. 2-15.

72

MARIUSZ JASTRZĄB

strategii działania. Autorzy sugerują, że przedsiębiorca podjął słuszna decyzję
o wejściu na rynek rosyjski, ponieważ ze względu na rozległość kraju i słaby
rozwój infrastruktury, otwierał on ogromne możliwości tworzenia sieci
komunikacyjnych, a wszedłszy – musiał zaakceptować obowiązujące tam reguły
gry, a więc również korupcję27.
Studium przypadku poświęcone Johnowi D. Rockefellerowi wspomina
wprawdzie o stosowanych przez niego wątpliwych moralnie metodach walki
konkurencyjnej: tajnych porozumieniach ze spółkami kolejowymi, dzięki którym
odcinał konkurentów od dostaw ropy naftowej i uzyskiwał zniżki taryfowe
dla Standard Oil, o kupowaniu informacji o transportach ropy do niezależnych
rafinerii, zastraszaniu odbiorców i utrudnianiu dystrybucji ich produktów.
Analizowane case study zajmuje się jednak przede wszystkim problemem
postępującej koncentracji w amerykańskim przemyśle naftowym oraz zmianami
struktur organizacyjnych Standard Oil. Autorzy studium zwracają uwagę
na zaadaptowanie przez Rocekefellera instytucji prawnej trustu, funkcjonującej
wcześniej w prawie rodzinnym (rada zarządzająca majątkiem osieroconego
małoletniego dziecka), do kierowania wielką organizacją gospodarczą. Pozwalało
to na nieujawnianie władzom kluczowych informacji i ukrywanie powiązań
pomiędzy kontrolowanymi przez Rockefellera firmami. Prowadzanie takich
działań przedstawia się jako etycznie neutralne. Tłumaczy się je w kategoriach
racjonalnej odpowiedzi biznesmena na ograniczenia działalności narzucane
mu przez tworzące się za jego czasów amerykańskie ustawodawstwo
antymonopolowe. Jednocześnie studium poświęcone Rockefellerowi, podobnie
jak inne zajmujące się biografiami wielkich biznesmenów, dużo miejsca poświęca
jego wychowaniu i sytuacji rodzinnej. Źródeł jego decyzji biznesowych,
w tym także tych związanych z zaangażowaniem społecznym, szuka się
w czynnikach psychologicznych28.
Wyjątkiem na tle innych jest case study przedstawiające działalność lidera
grupy U2, Bono, na tle rozwoju rynku muzycznego w Europie i Stanach
Zjednoczonych na przestrzeni ostatnich pięćdziesięciu lat. Szeroko omawia ono
jego aktywność na rzecz zwalczania głodu w Afryce, walki z apartheidem
i rasizmem, wsparcie udzielane organizacji Amnesty International, czy akcje
charytatywne podejmowane w związku z wojną w Jugosławii. Przede wszystkim
jednak pokazuje sposoby pozyskiwania poparcia politycznego dla idei oddłużenia
najuboższych krajów świata oraz zdobywania środków finansowych na walkę
z AIDS i chorobami zakaźnymi w Afryce. Autorzy opracowania nie uciekają
również od stawiania pytań o wpływ działalności społecznej lidera
na funkcjonowanie zespołu na rynku muzycznym29.

27
G. Jones, B. von Siemens, Werner von Siemens and the Electric Telegraph, HBS Case
Study 9-811-004, Harvard Business School Publishing, Boston 2011, s. 7-18.
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N.C. Koehn, K. Miller, John D. Rockefeller and the Creation of the Standard Oil, HBS
Case Study 9-807-010, Harvard Business School Publishing, Boston 2010, s. 1-3, 21-30.
29
N.F. Koehn, K. Miller, R.K. Wilcox, Bono and U2, HBS Case Study 9-809-148, Harvard
Business School Publishing, Boston 2011, s. 10-41.
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Podobnie wyróżniające się na tle innych jest studium poświęcone
Sarah Breedlove (Madam C.J. Walker), uważanej za pierwszą czarnoskórą
milionerkę w Stanach Zjednoczonych. Była córką niewolników, pracowała
w młodości jako praczka i kucharka, a w 1906 r. założyła firmę wytwarzającą
środki do pielęgnacji włosów. Autorzy analizują otoczenie, w którym przyszło jej
działać, wskazując na ograniczenia obyczajowe, prawne czy ekonomiczne, jakie
musiała pokonywać. Jednocześnie piszą o jej zaangażowaniu na rzecz czarnej
społeczności. Nakłanianiu agentów, za pośrednictwem których sprzedawała swoje
wyroby, do podejmowania akcji charytatywnych, organizowaniu samopomocy,
opieki nad czarnymi imigrantami z Południa, napływającymi do miast Północy
Stanów Zjednoczonych, a także prób doprowadzenia do tego, aby przedstawiciele
ludności kolorowej uzyskali wpływ na amerykańską politykę zagraniczną 30.
Przypadek Madam C.J. Walker istotnie otwiera więc szerokie pole do dyskusji
nad wieloma istotnymi problemami społecznymi: solidarnością i barierami
rasowymi, organizowaniem instytucji samopomocy, mechanizmami awansu
społecznego, czy uwarunkowaniami sukcesu ekonomicznego przedstawicieli grup
dyskryminowanych.

4. Wnioski
Podobnych przykładów, kiedy autorzy materiałów dydaktycznych podejmują
wysiłek zwrócenia uwagi studentów na ważne procesy społeczne
czy ekonomiczne, nie koncentrując się wyłącznie na decyzjach menedżerskich,
jest jednak mało. Dlatego historię biznesu w takim ujęciu, w jakim prezentuje się
ją studentom Harvardu, uznać należy raczej za obszar niewykorzystanej szansy.
Kurs nie promuje aktywnych postaw społecznych, nie uwrażliwia na krzywdy
i nierówności, nie przestrzega przed ich konsekwencjami, nie wykorzystuje też
swojego potencjału jeśli idzie o wyjaśnianie genezy współczesności. Zarówno
tematyka zajęć, jak i sposób ujęcia przedstawianej na nich problematyki są silnie
związane z tradycją uprawiania historii biznesu. Wzięła ona swój początek
z zainteresowania biografiami wybitnych przedsiębiorców oraz z pisania historii
korporacyjnych. Eksponowanie wątków biograficznych oraz nacisk na dzieje
dużych firm w tematyce zajęć uniwersyteckich nie powinny więc dziwić.
Historia biznesu uprawiana jest głównie na wydziałach zarządzania, bądź
przez historyków zatrudnionych w muzeach, zarówno publicznych, najczęściej
specjalizujących się w dziejach przemysłu i technologii, jak i tworzonych przez
duże firmy. Takie warunki instytucjonalne sprawiają, że historycy biznesu
przedstawiają konkurencję i prywatną przedsiębiorczość jako czynniki postępu
społecznego. Procesy globalizacyjne jawią się jako prowadzące do wzrostu
wydajności pracy, nienotowanego wcześniej przyspieszenia rozwoju technologii
30
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i poprawy warunków życia31. Kurs historii biznesu staje się w efekcie wielką
pochwałą wolnego rynku. Niewiele w związku z tym miejsca w nim na troskę
o tych, którzy na tym rynku przegrywają.
Historia jest nauką idiograficzną. Siła narracji historycznej polega
na przedstawianiu zjawisk życia społecznego w ich bogactwie i zniuansowaniu.
Nauki o zarządzaniu mają z kolei charakter nomotetyczny. Poszukują reguł
i prawideł. Posiadają też wymiar praktyczny. Muszą odpowiadać
na zapotrzebowanie ludzi biznesu, poszukujących nieraz prostych, uniwersalnych
recept na sukces. Historia wprzęgnięta w służbę zarządzania powściąga swoje
dążenie do bogactwa opisu i chwytania niuansu. Studia przypadków
przygotowywane na materiale historycznym mają za zadanie kształcić
u studentów zdolność do praktycznego rozwiązywania problemów, podpowiadać
im, jak działać w określonej sytuacji. Mają im dać umiejętności i wiedzę typu
„know how”, pozwalającą reagować na zagrożenia czy wykorzystywać szanse,
a nie „know why”, pozwalającą wyjaśniać przyczyny i w pełni rozumieć
skomplikowane procesy ekonomiczne 32. Opis rzeczywistości społecznej nosi
w nich zwykle charakter szkicowy. Nie otwiera więc pola do dyskusji
o odpowiedzialności społecznej biznesu, czy dylematach moralnych stojących
za decyzjami strategicznymi. Ten właśnie redukcjonizm sprawia, że potencjał
edukacyjny tych materiałów i zajęć, na których się je omawia, pozostaje
nie w pełni wykorzystany.

Social Responsibility in Business History Teaching
at Harvard Business School
Summary
Based on case studies prepared at the Harvard Business School, the article analyses the content
of university courses on business history. Its aim is to answer the question whether or not business
history courses are used for discussing the problems of CSR or moral dilemmas behind strategic
decisions made by managers.
The article argues that the chance of enhancing the understanding of social problems on the part
of the managers and shaping their responsiveness to them, created by the presence of courses
on history in the academic curriculum, remains, to a large extent, unrealised. Teaching materials
are still influenced by the Chandlerian paradigm and thus focus on changes in organisational structures
and strategies of large multinational companies. They pay little attention to the social environment
of business, rarely pose questions on the motivations of human actions or value hierarchies and avoid
discussions on the social consequences of management decisions.
Keywords: business history, Harvard Business School, management education
JEL Classification: L21, M14, N80
31

T.K. McCraw, American Business 1920-2000. How It Worked, Harlan Davidson, Arlington
Heights, Ill. 2000, passim.
32
Por. P. Górski, Kształcenie menedżerów wobec zjawiska kryzysu. Perspektywa historyczna,
„Master of Business Administration” 2011, nr 6, s. 28.
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Dziesięciu największych oszustów XXI wieku

Wstęp
Jednym ze znaków naszych czasów są nieetyczne zachowania uczestników
życia gospodarczego zaliczanych do finansowej elity świata. Powstało już kilka
list, swoistych „rankingów”, owych oszustów, gdzie za kryterium przyjmowano
albo wysokość zawłaszczonych sum albo rozmiary strat spowodowanych
w stosunku do własnej instytucji lub jej klientów. Jedną z nich zamieszczono
na łamach anglojęzycznego wydania słynnej internetowej „Wikipedii” 1, inną –
na łamach wyspecjalizowanej w problemach finansowych witryny internetowej
„StockSastra”2.
W tym opracowaniu postanowiłem skorzystać z listy sporządzonej przez
Małgorzatę Zdziechowską, opublikowaną na łamach „Rzeczypospolitej”
w listopadzie 2010 r.3 Znaleźli się na niej: Bernard Madoff, Allen Stanford,
Jérôme Kerviel, Ramalinga Raju, Nevin Shapiro, Stein Bagger, Wu Ying,
Kevin Foster, Hannu Kailajärvi oraz Kenneth J. Starr.

„Praprzodek” współczesnych oszustów – Charles Ponzi?
Inspiracją dla wielu oszustów był Charles Ponzi. Jego nazwisko zostało
ostatnio przypomniane przy okazji procesu „oszusta wszechczasów” –
Bernarda Madoffa4. Ch. Ponzi zasłynął jako wynalazca tzw. „piramidy Ponziego”
zwanej też „schematem Ponziego (ang. Ponzi Scheme).
1
List of trading losses, http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_trading_losses (dostęp
10.05.2012).
2
World’s Biggest Trading Losses in Stock Markets, StockSastra, All About the Street,
www.stocksastra.com, (dostęp 10.05.2012).
3
M. Zdziechowska, Ponura zagłada papierowych imperiów, „Rzeczypospolita”, Ekonomia
i rynek, 19.11.2010, s. E2-E4.
4
B. Ciszewski, Miliony ze znaczków, których nie było: jak narodził się schemat Ponziego,
www.manageria.gazeta.pl/manageria/1,85811,6071136/Miliony_ze_znaczkow_ktorych_nie_bylo_ja
k_narodzil.html, (dostęp 10.05.2012).
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Carlo Ponzi w roku 1903, w wieku 21 lat wyemigrował z Włoch do USA.
Podobno miał przy sobie zaledwie 2 dolary i 50 centów. Zaczął pracę jako
pomywacz w restauracji i po kilku latach awansował na kelnera. Stracił ją,
przyłapany na okradaniu klientów. Przeprowadził się do Montrealu i tam został
kasjerem w Banco Zarossi obsługującym włoskich imigrantów. Nie wszystkie
transakcje przeprowadzane przez ten bank były uczciwe. Właściciel banku, Luigi
Zarossi, oferował klientom dwukrotnie wyższe (niż konkurencji) oprocentowanie
depozytów. Środki na wypłatę tak wysokiego oprocentowania pochodziły
nie z działalności gospodarczej, lecz z depozytów nowych klientów. System
(wówczas jeszcze nie nazywany „piramidą”, choć miał jej cechy) musiał się
załamać, a kiedy to nastąpiło Zarossi uciekł do Meksyku. Natomiast Ponzi trafił
na 3 lata do więzienia za wypisanie czeku bez pokrycia na swoje nazwisko. Po raz
drugi trafił do więzienia (tym razem na 2 lata) za szmuglowanie włoskich
imigrantów przez kanadyjsko-amerykańską granicę.
Po wyjściu z więzienia Ponzi osiadł w Bostonie. W 1918 roku ożenił się.
Bez powodzenia próbował prowadzić własny interes. Pomysł na nowe
przedsięwzięcie zrodził się, gdy Charles Ponzi otrzymał przesyłkę zawierającą
Międzynarodowy Kupon na Odpowiedź (ang. International Replay Coupon, IRC).
Był to uniwersalny znaczek, który przesyłały firmy np. razem z katalogami,
aby klienci mogli przesłać zamówienie na oferowane towary na koszt sprzedawcy.
Firma wysyłająca katalog opłacała kupon po kosztach przesyłki w jej kraju.
Kupon można było wymienić na znaczki w kraju adresata. Ponzi odkrył,
że we Włoszech, gdzie po I wojnie światowej szalała inflacja, były one dla
Amerykanina dużo tańsze niż te same znaczki w USA. Zorganizował więc
wysyłkę amerykańskich dolarów do Włoch, z które nabył tam kupony IRC.
Następnie kupony sprowadzał do USA i wymieniał na dolary po nominalnej cenie.
Interes zdawał się całkowicie legalny. Można było osiągnąć od trzykrotnego
do pięciokrotnego przebicia. Ponzi założył Security Exchange Company (SEC)
i oferował klientom 50-procentowy zysk w ciągu 45 dni. Firma zyskała ogromną
popularność. Inwestorów przybywało w niezwykłym tempie. W maju 1920 roku
zdeponowano 420 tysięcy w niewielkim Hanover Trust Bank of Boston. Ta suma
pozwoliła mu przejąć kontrolę nad włoskim bankiem i firma SEC zwielokrotniła
swoje operacje. Prawdopodobnie w tym okresie Ponzi postanowił skorzystać
„twórczo” z pomysłu Zarossiego.
Do lipca 1920 roku SEC zgromadziła miliony dolarów. Nowi klienci
zapożyczali się, zastawiali domy, by zainwestować w „złotą instytucję”
jak największą sumę. Ale jednocześnie pojawiły się pierwsze wątpliwości. Duża
grupa inwestorów wystąpiła latem 1920 roku o zwrot lokat. Otrzymali
je „bezzwłocznie”. Wiarygodność SEC wzrosła. Do funduszu napływało 250 tys.
dolarów dziennie.
Katastrofa nastąpiła, gdy jeden z dziennikarzy odkrył, że Ponzi sam
nie inwestuje w swój fundusz. Inny wyliczył, że aby pokryć wszystkie
zobowiązania firmy, w obiegu musiałoby być 160 milionów kuponów
pocztowych. Faktycznie było ich w sumie zaledwie 27 000. Było oczywiste,
że oryginalny plan obrotu kuponami nie mógł działać ze względu na brak

DZIESIĘCIU NAJWIĘKSZYCH OSZUSTÓW…

77

odpowiedniej ilości „towaru”. Jednocześnie US Postal Service oznajmiła,
że nie odnotowała wzrostu podaży na kupony w kraju i zagranicą. Wywołało
to kolejny „run” na SEC. Ponzi raz jeszcze uratował firmę „bezzwłocznie”
wypłacając 2 000 000 USD. Wielu przekonał i zostawili pieniądze w SEC.
Zdemaskował go i przyspieszył upadek wynajęty przez Ch. Ponziego
dziennikarz. Miał poprawić wizerunek firmy, ale gdy przekonał się,
że za funduszem, który miał promować, nic nie stoi, zrezygnował i za 5 000 USD
sprzedał „newsa” prasie.
10 sierpnia 1920 r. agenci federalni zamknęli biuro SEC. Nie znaleźli
żadnych znaczków, ani kuponów. Zyski pochodziły z lokat kolejnych inwestorów,
a nie z operacji na kuponach IRC. 13 sierpnia Ponzi został aresztowany.
W listopadzie sąd skazał go na pięć lat więzienia. Trzy i pół roku później sąd
federalny dorzucił kolejne dziewięć lat. Został zwolniony z więzienia w 1934 roku
i deportowany do Włoch. Zmarł w biedzie w Brazylii w 1949 roku 5.
Alex Altman, powołując się na ustalenia Mitchella Zuckoffa, biografa
Ch. Ponziego, podaje, że wynalazcą systemu „obdarowania Piotra by zapłacić
Pawłowi” był żyjący w XIX wieku nowojorczyk William Miller zwany „520
procent”, który oszukał inwestorów w roku 1899 na olbrzymią wówczas sumę
1 000 000 USD. Gdy w wyniku dziennikarskiego śledztwa oszustwo zostało
ujawnione, Miller został skazany na 10 lat więzienia, a inwestorzy odzyskali 28%
wartości swych lokat6.
„Schemat Ponziego” przeszedł do historii, a w USA stał się oficjalną nazwą
przestępstwa, polegającego na budowaniu systemu operacji, w wyniku których
zyski inwestorów finansowane są z lokat dokonywanych przez nowych
uczestników7.

Nr 1. Bernard Madoff
Bernard Madoff zajmuje 2. miejsce na liście „Najbardziej obrzydliwych
piramid Ponziego w dziejach”, tuż po wynalazcy tego mechanizmu, Ch. Ponzim,
jako ten, który swym działaniem doprowadził do ruiny kilka organizacji
charytatywnych, ubezpieczeń na życie i wiele innych. Swoją piramidę finansową
budował przez dziesięciolecia8. Jest to niewątpliwie rekordzista wśród
malwersantów. Sprzeniewierzył 65 mld USD. M. Zdziechowska określa go jako
„twórcę największej na świecie piramidy finansowej”9. Lista oszukanych fundacji,
banków (znajduje się na niej m.in. brytyjski HSBC, hiszpański Santander,

5

B. Ciszewski, op. cit.
A. Altman, A Brief History of Ponzi Schemes, „Time”, 15.12.2008, www.time.com
/time/business/article/08599,1866680,00html, (dostęp 10.05.2012).
7
Ponzi Scheme, http://en.wikipedia.org/wiki/Ponzi_scheme, (dostęp 10.05.2012).
8
The 10 Nastiest Ponzi Schemes Ever, www.businesspundit.com/the-10-nastiest-ponzischemes-ever/, (dostęp 10.05.2012).
9
M. Zdziechowska, op. cit.
6
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francuski PNB Paribas i japoński Nomura) oraz sławnych osób z obszaru filmu
i polityki (są na niej Steven Spilberg, Elie Wiesel i sen. Frank Lautenberg) budzi
sensację10. Także swoimi rozmiarami. W sądzie przedstawiono 163 stronicowy
dokument zawierający wykaz kilku tysięcy ofiar Madoffa11. Autorytatywny
magazyn „The Economist” uznał przypadek Madoffa za wzorcowe, największe
oszustwo oparte o więzi społeczne (ang. affinity fraud). Zwraca uwagę, iż Madoff
nadużywał więzi w różnych środowiskach: bogatych Żydów z Florydy i Izraela,
członków klubów golfowych, „starych rodów” Europy, diaspor libijskich, a nawet
Baptystów z Południa USA12.
Firma „Bernard L. Madoff Investment Securities” powstała w roku 1960.
Jej założyciel cieszył się na Wall Street reputacją godnego zaufania maklera.
Przez całe dziesięciolecia nie wzbudzał swą działalnością podejrzeń,
co umożliwiło mu stworzenie olbrzymiej piramidy finansowej – mechanizmu,
w którym zyski wcześniejszych klientów pochodziły nie z działalności
gospodarczej, lecz z nowych wpłat. Wpłaty te muszą być jednak coraz większe.
Piramida Madoffa załamała się pod koniec roku 2008. Doniesienie w sprawie
przestępstwa złożyli jego dwaj synowie, którzy wraz z nim prowadzili firmę 13.
Można się zastanawiać, czy zrobili to w odruchu uczciwości,
czy też wykorzystując ustaloną przez seniora rodu „politykę rodzinną”,
po to, by uwolnić ich od zarzutów współudziału, gdy działalność przestępcza stała
się nie do ukrycia?
Bernard Lawrence Madoff urodził się 29 kwietnia 1938 roku w Nowym
Jorku. Ma więc obecnie 74 lata. Trzy lata temu, w czerwcu 2009 roku został
skazany na 150 lat więzienia (oraz na karę pieniężną w wysokości 17 179 mld
USD). Miał wówczas 71 lat. Karę odbywa w Butner Federal Correctional
Institution. Więzienie mógłby opuścić najwcześniej 14 listopada 2139 roku.
Gdyby dożył14.

Nr 2. Allen Stanford
Alen Stanford, „teksański miliarder” w latach 1997-2008 sprzeniewierzył
9,2 mld USD. Można zatem uznać go za „drugi czarny charakter amerykańskich
finansów” i największego aferzystę od czasu Madoffa15.
10
Kogo
oszukał
Bernard
Madoff?,
„Wprost”,
Wprost
24,
15.12.2008,
www.wprost.pl/ar/147598/kogo-oszukal-Bernard-Madoff/, (dostęp 10.05.2012).
11
N. Sabloff, Madoff Victims List Released (full list, slideshow), Huffington Post, 07.03.2009,
updated 25.05.2011, www.huffingtonpost.com/2009/02/04/madoff-victims-list-relea_n_164097.
html, (dostęp 10.05.2012).
12
Affinity Fraud-Fleecing the Flock, The Economist, 28.01.2012, www.economist.com
/node/21543526, (dostęp 10.05.2012).
13
Bernard Madoff, http://en.wikipedia.org/wiki/Bernard_Madoff, (dostęp 10.05.2012); Kogo
oszukał..., op. cit.
14
Ibidem.
15
M. Zdziechowska, op. cit.
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R. Allen Stanford urodził się w roku 1950. w małej miejscowości
w Teksasie. Ma obecnie podwójne obywatelstwo – w USA i w Antiqua-Barabuda.
Pierwsze sukcesy finansowe odniósł spekulując nieruchomościami po pęknięciu
„teksańskiej bańki naftowej” w latach 80-tych XX wieku. Kupował bardzo tanio
nieruchomości bankrutów i sprzedawał je w czasach kolejnego ożywienia
gospodarczego. Doszedł w ten sposób do wielkich pieniędzy. W 1993 roku
odziedziczył po ojcu firmę zatrudniającą 500 pracowników. Założył Stanford
Finance. Jeszcze w latach 80-tych podjął działalność na wyspach karaibskich –
najpierw na Montserrat, a następnie na Antiqua-Barabudzie. Na wyspie
Montserrat otworzył Guardian International Bank (GIB). Gdy rząd Wielkiej
Brytanii dokonał likwidacji off-shorowej działalności bankowej na tej wyspie,
przeniósł interesy na Antiquę przemianowując GIB na Stanford International
Bank, jako „córkę” Stanford Finance 16.
W lutym 2009 roku jego działalność gospodarcza została zakończona
aresztowaniem. Niepokój i podejrzenia władz USA wzbudził fakt, że oferował
potencjalnym inwestorom zyski znacznie przekraczające stopę rynkową 17.
Od aresztowania w roku 2009 aż do ogłoszenia wyroku przebywał
w areszcie. Tak niezwykle długi areszt wynikał stąd, że Stanford został pobity
przez współwięźnia w r. 2009, a następnie popadł w narkomanię w wyniku
zażywania leków antystresowych i musiał poddać się terapii18.
W toku procesu przedstawiono dowody na to, że Allen Stanford przez 20. lat
okłamywał depozytariuszy, przekonując ich, że ich fundusze były bezpiecznie
lokowane w akcjach, obligacjach i innych papierach wartościowych.
W rzeczywistości kierowane były na jego rachunki firmowe i osobiste.
Dla ukrycia tego procederu posuwał się do fałszowania ksiąg finansowych.
Inwestycje dawnych klientów obsługiwał wpłatami nowych. Okradł w ten sposób
30 000 osób w 113 krajach. Czeka go zatem jeszcze proces cywilny 19. Chociaż
prokuratorom udało się zabezpieczyć ok. 300 mln USD, to istnieje poważne
niebezpieczeństwo, że ofiary Stanforda będą musiały zadowolić się „zwycięstwem
moralnym”.
Obrońcy wskazywali m.in. na działalność Stanforda na rzecz społeczności
wyspy Antiqua, za którą w 2006 roku otrzymał tytuł szlachecki. Utracił
go decyzją rządu wyspy w r. 200920. Z kolei oskarżyciele określali go jako
„kanciarza”, który napełnił swe kieszenie pieniędzmi inwestorów, by topić

Allen Stanford, http://en.wikipedia.org/wiki/Allen_Stanford, (dostęp 10.05.2012).
A. Driver, Stanford Guilty of Bilking Investors of Billions, „Reuters”, 06.03.2012,
www.reuters.com/article/2012/03/06/us-stanford-jury-idUSTRE82516X20120306, (dostęp 10.05.2012).
18
J.A. Lozano, Texas Financier R. Allen Stanford Convicted in $7 Billion Fraud, „Associated
Press”, 06.03.2012, www.nola.com/crime/index.ssf/2012/03/texas_financier_r_allen_stanfo.html,
(dostęp 10.05.2012); C. Krauss, Stanford Convicted by the Jury in $7 Billion Ponzi Scheme, „The New
York Times”, 06.03.2012, www.nytimes.com/2012/03/07/business/jury-convicts-stanford-in-7-billponzi-fraud.html?_r=1&pagewanted=allr (dostęp 10.05.2012).
19
C. Krauss, op. cit.
20
A. Driver op. cit.; J.A. Lozano, op. cit.
16
17
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je w wątpliwych interesach, wykorzystywać do finansowania rozrzutnego stylu
życia i przekupywania nadzorców państwowych21.
Postawiono mu zarzuty stworzenia piramidy finansowej. W styczniu 2011
roku proces został odroczony do zakończenia terapii odwykowej. Stanął przed
sądem całkiem niedawno, 6 marca 2012 roku, i został uznany za winnego
13. spośród 14. postawionych mu zarzutów (w tym zarzutu przywłaszczenia 7 mld
USD). Czeka obecnie na ogłoszenie wysokości wyroku. Zagrożenie sięga 20. lat
więzienia za najpoważniejsze przestępstwa, ale przy amerykańskiej zasadzie
sumowania poszczególnych wyroków, może się to skończyć wielokrotnością tej
wielkości. Przewidywany jest wyrok łączny w wysokości nawet 200 lat
więzienia22.
Stanford ma obecnie 61 lat. Był w swoim czasie uważny za jednego
z najbogatszych ludzi w USA. W roku 2008 zajmował 2005 miejsce wśród
najbogatszych Amerykanów na liście Forbesa. Jego finansowe imperium
rozciągało się na obie Ameryki. Słynął z wystawnego trybu życia: dla kochanki
zakupił pałac na Florydzie, dla córki – kondominium w Huston warte 1 mln USD.
Fundował wysokie nagrody w zawodach w krykieta, zaś w turnieju golfowym
fundusz nagród ustalił na poziomie 20 mln USD. Dysponował prywatnymi
jachtami i samolotami. Jego majątek netto oceniano na 2,2 mld USD. Przed sądem
bronił go obrońca w urzędu, ponieważ cały majątek został przez sąd
zabezpieczony. Oczywiście, za wyjątkiem depozytów na 30 kontach
zagranicznych – m.in. w Szwajcarii, UK i Kanadzie23.
Zanim jeszcze proces Stanforda na dobre się zaczął, jego ofiary połączyły
swe siły z oszukanymi przez Bernarda Madoffa, by w Kongresie USA lobbować
za uchwaleniem ustawy, która zmusiłaby firmy z Wall Street do wypłaty
miliardowych odszkodowań. Jest to dosyć oryginalny sojusz. Z jednej strony
są to mieszkańcy wschodniego wybrzeża, zwolennicy Demokratów i w większości
żydowscy inwestorzy (ofiary Madoffa), z drugiej – mieszkańcy stanów
południowych (tzw. Sunbelt), najczęściej chrześcijanie i zwolennicy
Republikanów (ofiary Stanforda). Domagają się wspólnie, by Kongres nakazał,
by firmy brokerskie dodatkowo wnosiły opłaty w wysokości 4 mld USD
na fundusz ochrony konsumentów prowadzony przez Securities Investor
Protection Corp. Chcą również, by Kongres zobowiązał fundusz do wypłaty
odszkodowania w wysokości 500 tys. USD dla każdej z ofiar oszustwa. Społeczne
relacje na tę inicjatywę nie są jednoznaczne. Prof. James Cox (Duke University
School of Law) określa ją jako „hucpę”, bo w ostatecznym rachunku za naiwność
oszukanych mieliby zapłacić klienci banków24.
Wyrok otworzył drogę do kolejnych procesów cywilnych. Oszukani klienci
Stanforda podjęli działania przeciw dwóm wielkim kancelariom prawniczym
21

J.A. Lozano, op. cit.
A. Driver, op. cit.
Ibidem; J.A. Lozano, op. cit.
24
Ofiary Madoffa lobbują w Kongresie o wypłatę odszkodowań, forsal.pl (10.03.2010)
forsal.pl/artykuly/404967,ofiary_madoffa_lobbuja_w_kongresie_o_wyplate_odszkod owan.html,
(dostęp 10.05.2012).
22
23
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(Cadbourne&Parke oraz Proskauer Rose z Nowego Jorku) za brak właściwego
nadzoru nad działaniami firmy i ukrywanie jej przestępczej działalności 25.

Nr 3. Jérôme Kerviel
Były makler banku Société Générale, Jérôme Kerviel, zdefraudował 4,9 mld
USD. Fałszował dokumenty, dokonywał nielegalnych transakcji i inwestował
bez wiedzy banku w ryzykowne aktywa. W październiku 2010 został skazany
na 5 lat więzienia i 4,9 mld Euro odszkodowania za oszustwo 26. Na liście
„StockSastra” zajmuje II miejsce, na liście „Wikipedii” – jest również drugi.
W obu przypadkach wyprzedza go Howie Hubbler, funkcjonariusz znanej firmy
Morgan Stanley27. Jest to spośród przywoływanych tu oszustów jedyny przestępca
z fun clubem liczącym wielu zwolenników.
Jérôme Kerviel urodził się w roku 1977 w Pont-l’Abbé w Normandii. Studia
ukończył na Uniwersytecie Nantes oraz w Uniwersytecie Lumiére w Lyonie.
Tytuł magistra uzyskał w 2000 roku. Wkrótce po ukończeniu studiów podjął pracę
w Société Générale. W roku 2005 awansował na stanowisko młodszego
handlowca w tzw. „Delta Team”. Z tego okresu pochodzą pierwsze sprzeczne
opinie na jego temat: jedni uważają go za „komputerowego geniusza”, inni –
za całkiem przeciętnego28.
Kerviel zaangażował swe zdolności i wiedzę w grę na giełdzie przy
wykorzystaniu funduszów banku. Obracał setkami milionów euro. Począwszy
od 2006 roku prowadził nieuprawnione operacje giełdowe i na początku stycznia
2008 roku osiągnął zysk wysokości 1,4 mld euro. W efekcie bank wystosował
pozew przeciw swemu pracownikowi, a policja zajęła dyski twarde komputerów
oraz jego telefony komórkowe. J. Kerviel po dwudniowym areszcie i sporządzeniu
formalnego aktu oskarżenia został zwolniony29. Tydzień później udzielił wywiadu
AFP, w którym stwierdził, iż nie zamierza pełnić roli kozła ofiarnego, jako jedyny
winny w tej sprawie30.
W końcu sierpnia 2009 roku sąd zdecydował o rozpatrzeniu sprawy
J. Kerviela w 2010 roku31. W toku śledztwa okazało się, że władze SG
zlekceważyły co najmniej 74. wewnętrzne sygnały ostrzegawcze pojawiające się
25
J. Leigh, Analysis: Stanford Verdict Could Boost Civil Claims, Reuters 06(07).03.2012,
http://www.reuters.com/article/2012/03/06/us-stanford-legal-idUSTRE8251VX20120306, (dostęp
10.05.2012).
26
M. Zdziechowska, op. cit.
27
List of trading looses, op. cit.; World’s Biggest Trading Losses in Stock Markets, op. cit.
28
Jérôme Kerviel, http://en.wikipedia.org/wiki/Jérôme_Kerviel, (dostęp 10.05.2012).
29
Ibidem.
30
G. Wearden,
Rouge
Trader:
I
Won’t
to
be
a
Scapegoat,
http://www.guardian.co.uk/business/2008/feb/05/europeanbanks.europe,
05.02.2008
(dostęp
10.05.2012).
31
France: Trader to Stand Trial over Bank’s €5bn Losses, Associated Press, Paris,
01.09.2009,
http://www.guardian.co.uk/world/2009/sep/01/trader-jerome-kerviel-trial-france
(dostęp 10.05.2012).
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od połowy 2006 roku. Francuska Komisja Bankowa nałożyła na Société Générale
karę 4 mln euro. Bank zwolnił dwóch bezpośrednich przełożonych Kerviela.
Kilku innych urzędników wyższego szczebla (w tym Daniel Bouton) podało się
do dymisji32.
Obrońca Kerviela w mowie końcowej stwierdził, że jego klient nie jest
po prostu oszustem, że został on wyszkolony i uformowany (lub raczej –
zdeformowany) przez Société Générale oraz że w istocie jest kozłem ofiarnym
ponoszącym skutki globalnego kryzysu finansowego. Albowiem, gdy proceder
przynosił zyski – nikomu w banku ta działalność nie przeszkadzała33.
5 października 2010 roku zapadł wyrok: 5 lat więzienia, w tym
2 w zawieszeniu i 4,9 mld euro odszkodowania dla banku za fałszerstwa,
nieuprawnione użycie komputerów oraz nadużycie zaufania 34. Owo
odszkodowanie (w sposób oczywisty przekraczające możliwości skazanego)
wywołało oburzenie w Internecie i spory w mediach. Kwestionowano całość
wyroku, sugerując, że Jérôme Kerviel stał się kozłem ofiarnym systemu 35.
Sytuacji nie uspokoiło stwierdzenie rzecznika banku, iż „kara jest symboliczna
i nie oczekuje się jej spłacenia przez skazanego”36. Następnego dnia skazany
udzielił wywiadu radiowego, w którym stwierdził, że bank zdecydował
się na oskarżenie go za działania, w których brało udział także wielu innych jego
pracowników37.
Jérôme Kerviel budzi kontrowersje. Jego były zwierzchnik uważa
go za zatwardziałego przestępcę, który naradził swój bank na straty wysokości
4,9 mld euro, podejmując niedopuszczalne ryzyko 38. Istnieje także inny wizerunek
Kerviela – jest on uważany za „bohatera antysystemowego”, który zakpił
z systemu finansowego, wieśniaka, który potrafił bez czyjejkolwiek pomocy
doprowadzić wielki bank na skraj ruiny39. Jednych śmieszyło upokorzenie
nienawistnych banków, dla innych Kerviel był produktem ubocznym machiny
spekulacyjnej, której jedynym celem jest wytwarzanie niewiarygodnie wielkich
papierowych zysków. Twierdzono, że jego wina była względna oraz
że niewątpliwie oddał światu przysługę ujawniając schorzenia parkietu. Na jego
32
Jérôme Kerviel, „New York Times”, 05.10.2010, http://topics.nytimes.com/topics/
reference/timestopics/people/k/jerome_kerviel/index.html (dostęp 10.05.2012).
33
K. Willsher, Jérôme Kerviel not a Fraudster but a „Creation” of Société Générale,
http://www.guardian.co.uk/world/2010/jun/25/societe-generale-jerome-kerviel, 25.06.2010, (dostęp
10.05.2012).
34
Société
Général: French
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Trader Jérôme Kerviel found guilty,
http://www.guardian.co.uk/business/2010/oct/05/jerome-kerviel-jail-sentence, 05.10.2010, (dostęp
10.05.2012); Societe General Trader Kerviel Jailed for Three Years, BBC News 05.10.2010,
www.bbc.co.uk/news/business-11474077, (dostęp 10.05.2012).
35
Jérôme Kerviel, najbiedniejszy europejczyk, http://www.cafebabel.pl/article/35334/jeromekerviel-najbiedniejszy-europejczyk.html, 05.10.2010, (dostęp 10.05.2012).
36
Jérôme Kerviel, „New York Times”, op. cit.
37
L. Davis, Jérôme Kerviel: I Had to be Killed so Société Général Could Survive,
http://www.guardian.co.uk/business/2010/oct/06/jerome-kerviel-societe-generale, 06.10.2012, (dostęp 10.05.2012).
38
S. Atkinson, Profile: Jérôme Kerviel, http://www.bbc.co.uk/news/10308399 (dostęp
10.05.2012).
39
Ibidem.
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cześć stworzono strony internetowe. Na jednej z nich zbierano podpisy pod
wnioskiem o Nagrodę Nobla dla Jérôme Kerviela. Produkowano koszulki
z inskrypcjami traktującymi go jak bohatera. Z czasem pojawiły się w obiegu
dowcipy w rodzaju: „Gdy ludzie stali się źli – bóg zesłał powódź. Gdy stali się
chciwi – zesłał Kerviela”. Opublikowana przed procesem książka jego autorstwa
„L’Engrenage” („Uwikłany w system”) stanowiąca rodzaj pamiętnika rozeszła się
w 10 tys. egzemplarzy40. Niektórzy komentatorzy uważają, że zaszkodziła jego
wizerunkowi. Aroganckie zachowanie w sądzie zniechęciło kolejnych
zwolenników. Oczywiście nie wszystkich41. Powstały nawet ballady na jego temat
– nie tylko w języku francuskim. Pojawiły się poważne wątpliwości, czy Kreviel
mógłby takie finansowe efekty swego działania osiągnąć bez współudziału innych
osób z banku42.
Dyrektor wydziału inwestycyjnego Société Générale stwierdził, w sądzie
że Jérôme Kerviel nie jest Robin Hoodem. Jest handlowcem, który stracił
największą na świecie sumę pieniędzy43. Alex Hawkes i Graeme Wearden,
publicyści angielskiego dziennika „The Guardian” umieszczają przypadek Jérôme
Kerviela na czele krótkiej listy (tylko sześć pozycji) najgorszych oszustów
giełdowych w historii. Odnotowują oświadczenie Kerviela, że władze banku
tolerowały jego „nieuprawnione operacje” dopóki przynosiły one zyski. Władze
SG odpierały ten zarzut twierdząc, iż miał on możliwości ukrycia swoich operacji
przed wewnętrzną kontrolą44.
W ostatnich dniach kwietnia 2012 roku pojawił się nowy element w sprawie
Jérôme Kerviela. Nowy adwokat skazanego maklera zapowiedział, że złoży
doniesienie na Société Générale, ponieważ bank nie poinformował sądu o tym,
że w związku ze stratami otrzymał z budżetu państwa 1,7 mld euro w postaci
umorzenia podatku. Istnieją też wątpliwości co do zasadności przyznania takiej
pomocy bankowi, który nie zapewnił odpowiedniej jasności swej kontroli
wewnętrznej45.

40
E. Day, What's French for hedge fund? Rogue trader Jerome Kerviel is now a graphicnovel hero, 29.09.2008, http://www.guardian.co.uk/books/2008/sep/28/comics, (dostęp 10.05.2012).
41
H. Schofield, Jerome Kerviel: Rogue trader or folk hero?, BBC World News, 05.10.2010,
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-11478129, (dostęp 10.05.2012).
42
Jerome Kerviel – makler rozbójnik staje się gwiazdą, www.manageria.gazeta.pl/manageria/
1,85811,4875862.html, 28.01.2008, (dostęp 10.05.2012).
43
S. Atkinson, Profile…, op. cit.
44
A. Hawkes, G. Wearden, Who are the Worst Rogue Traders in History?, “The Guardian”
15.09.2011, http://www.guardian.co.uk/business/2011/sep/15/who-are-worst-rogue-traders?INTC
MP=SRCH, (dostęp 10.05.2012).
45
Francja: Jérôme Kerviel skarży bank,
http://www.lewica24.pl/unia-europejska/407francja-jerome-kerviel-skarzy-bank.html, (dostęp 10.05.2012).
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Nr 4. Ramalinga Raju
Ramalinga Raju (właściwie Byrraju Ramalinga Raju) jako założyciel i prezes
jednej z największych indyjskich firm technologicznych (Satyam), do 2008 roku
sprzeniewierzył 1 mln USD. Przez kilka lat „podrasowywał” finansowe wyniki
firmy46.
Ramalinga Raju był jednym z pionierów przemysłu IT w Indiach. Urodził
się 16 września 1954 roku w rodzinie rolniczej. Ukończył studia w Indiach
a następnie zdobył MBA w Ohio University w USA. Spędził także kilka lat
na Harvardzie. W 1977 roku wrócił do Indii. Podejmował się wielu różnych
przedsięwzięć, by w roku 1987 założyć Satyam Computer Services (SCS). Firma
specjalizowała się w „usługach antywirusowych”. Z małego 20-osobowego
przedsiębiorstwa szybko wyrosła na giganta z oddziałami w 66 krajach, 53.
tysiącami zatrudnionych i obrotami ponad 2 mld USD. W 1992 weszła na giełdę.
Z usług Satyam korzystało 300 międzynarodowych korporacji – w tym General
Motors, General Electric, Caterpillar, Sony i Nissan Motor Co47. Niebawem
przemysłowiec trafił na prestiżowe listy Forbesa. Uzyskiwał nagrody i tytuły
honorowe prestiżowych firm i organizacji (jak Ernst & Young, Dataquest IT,
CBNC)48.
W roku obrachunkowym zakończonym 31.03.2008 przychody firmy
wynosiły 2,1 mld USD. W styczniu (7.01) 2009 roku Raju ustąpił ze stanowiska
prezesa SCS, przyznając w liście skierowanym do Rady Nadzorczej, że fałszował
księgi rachunkowe firmy i wobec tego suma 1,5 mld USD zapisana na rachunkach
firmy nie istnieje w rzeczywistości. Nieco wcześniej (16.12.2008) nakłonił władze
firmy do zakupienia dwóch przedsiębiorstw należących do jego rodziny za sumę
1,6 mld USD. Miał to być rozpaczliwy wysiłek na rzecz wyposażenia SCS
w rzeczywiste aktywa49. W następstwie listu nastąpiły liczne rezygnacje
we władzach firmy, ale podniesiono także wątpliwości co do rzetelności audytów
przeprowadzonych przez renomowaną firmę PriceWaterhouse. Nadużycia
trwające od kilku lat wykryła inna potężna firma międzynarodowa – DSP Merrill
Lynch. Szok w świecie biznesu był tym większy, iż indyjska firma była nie tylko
jedną z największych w swoim kraju, ale miała dobrze ugruntowaną pozycję
na rynkach międzynarodowych. Była notowana m.in. na Nowojorskiej Giełdzie

46

M. Zdziechowska, op. cit.
Najsłynniejsze afery finansowe – Ramalinga Raju, (na podstawie książki
Stanisławy T. Surdykowskiej „Ryzyko finansowe w środowisku globalnej gospodarki. Kulisy
najbardziej spektakularnych afer finansowych ostatnich lat, Wydawnictwo Difin)
http://www.egospodarka.pl/76718,Najslynniejsze-afery-finansowe-Ramalinga-Raju,1,20,2.html,
(dostęp 10.05.2012)
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(dostęp 10.05.2012).
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Papierów Wartościowych (NYSE). Ten fakt powoduje, iż Raju swoim działaniem
naraził się także na odpowiedzialność za naruszenie prawa USA 50.
W gronie oszukanych znalazło się 6. milionów akcjonariuszy. Raja trafił
do aresztu. Kilkakrotnie sądy różnych instancji podejmowały decyzje
o zwolnieniu go za kaucją i uchyleniu decyzji. Ostatecznie Sąd Najwyższy
Republiki Indii 4.11.2011 roku zadecydował o zwolnieniu go za kaucją 51.
Na początku listopada 2010 Raju zasiadł na ławie oskarżonych. Proces jest
w toku. Grozi mu dożywocie. Jego firma przestanie istnieć w ciągu najbliższych
8-9 miesięcy, wchłonięta przez Tech Mahindra. Na początku kwietnia 2012 roku
amerykańska Securities and Exchange Commission (SEC) odwołała rejestrację
tzw. ADS-ów (American Depository Shares) tej firmy52.

Nr 5. Nevin Shapiro
Właściciel firmy Capitol Investments USA, Nevin Shapiro w latach 20052009 sprzeniewierzył sumę 880 mln USD. Stworzył piramidę finansową, kusząc
inwestorów rocznym zyskiem sięgającym nawet 26%. W kwietniu 2010 roku
zostały mu postawione zarzuty oszustwa53.
Urodzony w 1969 roku Shapiro przez lata był znany przede wszystkim jako
kontrowersyjny opiekun drużyny amerykańskiego futbolu na Uniwersytecie
Miami. Zarzuca się mu łamanie reguł federacji NCAA, a na liście wykroczeń
znajdują się zarówno nieudokumentowane pieniądze, jak i dobra materialne
dostarczane zawodnikom oraz takie usługi, jak np. wynajem prostytutek 54.
Prowadził życie człowieka bogatego i rozrzutnego, chętnie łożącego na potrzeby
klubu i jego zawodników oraz na własne luksusowe zachcianki i na rozwiązły tryb
życia. Określano go jako „Kaligulę z Miami” albo „Gatsbiego z Plaży
Południowej”55.
Źródłem środków używanych przez N. Shapiro była początkowo działalność
gospodarcza. Oblicza się, iż obroty jego założonej na przełomie stulecia firmy,
Capitol Investments USA, osiągnęły w ciągu ostatnich 5 lat sumę 880 mln USD 56.
Zaczął od handlu hurtowego. Skupował towary spożywcze, których okres
przydatności do spożycia wygasał i eksportował je do krajów z łagodniejszymi
50
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przepisami. Wtedy zaczął pozyskiwać inwestorów obiecując im zyski 10-26%.
Problemy zaczęły się w 2009 roku. Według ustaleń amerykańskiej prokuratury
firma od 2005 roku nie przynosiła już żadnych zysków z działalności
gospodarczej i wedle mechanizmu Ponziego wcześniejsi uczestnicy otrzymywali
dochody z wpłat nowych inwestorów57.
We wrześniu 2010 Shapiro przyznał się do działalności przestępczej:
do prowadzenia piramidy, w której obracał sumą 930 mln USD, a której
uczestnicy ponieśli łączną stratę wysokości 82,7 mln USD. Nie przyznał się
do zamiaru oszustwa – stwierdził, iż katastrofa nastąpiła, gdy załamał się rynek
nieruchomości w USA. 21 kwietnia 2010 roku udał się do New Jersey i sam
zgłosił się na policję. Sądził, że wyznaczą mu kaucję i będzie mógł wrócić
na Florydę. Władze postanowiły inaczej – do procesu przebywał w areszcie.
Skazano go na 20 lat więzienia58.
W marcu 2011 roku zdecydował się nawiązać kontakt z federacją sportową
NCAA. Jego zeznania doprowadziły do wkroczenia śledczych na kampus
Uniwersytetu Miami. Nie ulega wątpliwości (i Shapiro tego nie kryje), że działa
on w zamiarze wywarcia zemsty na dawnych przyjaciołach, którzy opuścili
go w potrzebie59.

Nr 6. Stein Bagger
Duńczyk Stein Bagger, szef firmy programistycznej IT Factory, stworzył
system fikcyjnych transakcji, w efekcie czego zdefraudował sumę 175 mln USD.
Pod koniec 2008 został oskarżony, a sprawę nazwano „największym przekrętem
finansowym w historii Danii”60.
Urodził się w roku 1967. W wieku 40 lat miał opinię jednego z najbardziej
dynamicznych biznesmenów Danii. Niespodziewanie zniknął 27.11.2008 roku
w czasie wakacji spędzanych w Emiratach Arabskich w Dubaju. Towarzyszyła
mu tam żona oraz kilku kolegów-biznesmenów. Cztery dni później pojawiła się
informacja, że przychody IT Factory były powiększone w sztuczny sposób oraz
że firma zdefraudowała środki banków i prywatnych inwestorów na sumę ponad
1,2 mld duńskich koron, czyli około 250 mln USD. Było to największe finansowe
oszustwo w ostatnich dziesięcioleciach w Danii. Interpol wystawił
międzynarodowy list gończy61.
Firma, którą jako CEO kierował Bagger rozwijała się niezwykle
dynamicznie. Zdobywała prestiżowe nagrody w uznaniu jej działalności
i sukcesów. Tuż przed wybuchem skandalu Ernst&Young przyznał Steinerowi
Baggerowi tytuł „Duńskiego Przedsiębiorcy Roku”, a IT Factory przez dwa
57
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kolejne lata uznawana była przez magazyn Computerworld za „Najlepszą firmę IT
w Danii”62. IBM Denmark, na kilka tygodni przed ujawnieniem afery, przyznał
firmie Baggera tytuł „Najlepszego Partnera Roku w Biznesie” 63.
W roku 2007 firma odnotowała wzrost wydajności sprzedaży o 140%.
Tymczasem IT Factory oferowała kontrahentom fikcyjne oprogramowanie,
tworzone we współpracy z nieistniejącymi firmami. Owe umowy były podstawą
do zaciągania pożyczek w bankach i u inwestorów. Powstałe w ten sposób długi
sięgnęły wysokości 60 mln USD64.
Pod koniec listopada Prezes firmy Asger Jensby odkrył, że do 90% obrotów
firmy było fikcją. Podjął decyzję o wezwaniu Baggera do powrotu oraz
o ogłoszeniu bankructwa firmy65.
List gończy wymieniał sumę 120 mln USD. 6.12.2008 poszukiwany zgłosił
się na posterunek policji w amerykańskim Los Angeles i tam przedstawił się jako
„zbieg z Europy”66. Policjanci początkowo podejrzewali dowcip, ale w końcu
potraktowali sprawę poważnie – zważywszy, że zgłaszający się „uchodźca”
ubrany był w garnitur od Armaniego i miał złoty zegarek wart 65 000 USD.
Ostatecznie został aresztowany i wydany funkcjonariuszom Urzędu
Imigracyjnego. Urząd zadecydował o wydaniu go władzom duńskim 67.
Odesłany do Danii biznesmen „płacząc w obliczu sądu” uznał się winnym
oszustw i fałszerstw. Gazety przepełniły informacje o jego działalności i stylu
życia. Ustalono, że Bagger stworzył sieć firm-fantomów, by uzyskać środki
z banków, a następnie używał tych firm dla lokowania wielkich zamówień
w IT Factory na oprogramowanie i usługi. W efekcie kupował u siebie za
pieniądze innych ludzi68.
11 czerwca 2009 roku Stein Bagger został skazany przez duński sąd na 7 lat
więzienia69.

Nr 7. Wu Ying
Wu Ying to 30-letnia miliarderka z Chińskiej Republiki Ludowej, skazana
na karę śmierci. W chwili aresztowania w roku 2007 zajmowała (już od roku) 6.
62
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miejsce na liście najbogatszych obywateli ChRL. Jej majątek szacowano
na 3,8 mld RMB70. W momencie aresztowania miała zaledwie 26 lat.
Najwyraźniej miała nadzwyczajne zdolności przedsiębiorcze. Już w wieku
7. lat zajęła się hodowlą długowłosych królików i sprzedażą ich sierści 71.
Samodzielną karierę rozpoczęła jako uczennica szkoły średniej. Nie ukończyła jej,
podjęła pracę w Salonie Piękności i w niedługim czasie stała się właścicielką sieci
takich salonów. Odniosła w tej dziedzinie niezwykły sukces. Jej imperium rosło
bardzo szybko i w momencie aresztowania Wu Ying obejmowało także hotele,
centra spa oraz liczne nieruchomości. Kierowała stworzoną przez siebie „Bense
Group”, obejmującą przedsiębiorstwa z wielu dziedzin72.
Zaciągnęła wysokie kredyty. W połowie 2006 roku zwróciła się do 11.
znajomych oferując im znacznie wyższe (od rynkowych) zyski. Wzbudziło
to niepokój dotychczasowych kredytodawców, zapewne podejrzewających
kłopoty z obsługą „starych” długów. Władzom ChRL wystarczyło doniesienie,
że pozyskuje bezpośrednio prywatnych inwestorów. Taka działalności jest
w ChRL nielegalna73.
W dwa lata po aresztowaniu skonkretyzowano zarzut: oszustwa finansowe
na sumę 390 mln RMB (ok. 113 mln USD). Wyższy Sąd Prowincjonalny uznał,
że tworzyła „piramidę finansową” i sprzeniewierzyła pieniądze pozyskane
od 11. osób, używając powierzonych sobie pieniędzy na luksusową prywatną
konsumpcję74. Najmłodsza chińska miliarderka została w wieku 28. lat skazana
w grudniu 2009 roku na karę śmierci. 20 kwietnia 2012 Sąd Najwyższy ChRL
uchylił wyrok i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia, utrzymując zarzut,
lecz kwestionując wysokość kary75.
Obrońcy (zarówno adwokaci, chińscy biznesmeni, jak i europejska prasa)
podważają zarzut „budowy piramidy” zwracając uwagę, że wartość biznesu
Wu Ying znacznie przekraczała sumy kredytów i pożyczek. Były więc one dobrze
zabezpieczone. Nie było to „papierowe imperium” 76. Publikacja BBC zwraca
uwagę, że Wu Ying zwróciła się do źródeł prywatnych, gdy w prowincji, w której
prowadziła działalność nastąpił rodzaj „lokalnego kryzysu” w bankowości
i pozyskanie środków z „legalnych” źródeł stało się niemożliwe 77.
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Nr 8. Kevin Foster
Kolejny na liście Kevin Forster w latach 2001-2007 sprzeniewierzył 55 mln
USD. W marcu 2010 sąd UK uznał go winnym defraudacji dokonanych
za pomocą piramidy finansowej i skazał na 101 lat więzienia 78.
Po wpisaniu do wyszukiwarki internetowej hasła Kevin Foster ukazuje się
kilka dokumentów – ale wszystkie one odnoszą się do znanego aktora, pisarza,
dziennikarza i producenta filmowego, Josepha Kevina Fostera IV. Dopiero gdzieś
na 8-9 pozycji pojawia się hasło Kevin Foster (fraudster). Potem znowu kilka
innych Kevinów Frosterów (terapeuta, instruktor fitness, profesor zoologii,
założyciel Wine Services Group, koszykarz w Santa Clara, przedstawiciel
kanadyjskiej Biotics Research Corporation, chirurg, muzyk...) – doprawdy nie
łatwo w tym mnóstwie Kevinów Forsterów znaleźć tego, który zasłynął jako jeden
z największych oszustów naszych czasów.
„Nasz” Kevin Foster urodził się w 1959 roku jako Anglik. Przez lata
pracował jako taksówkarz79. Swoją karierę jako finansista zaczął w roku 2001
od przyjmowania zakładów od swoich kolegów w sprawie wyników meczów
futbolowych. Wymyślił schemat, w których zwycięzcy zachęcani byli
do pozostawiania pieniędzy w puli. Obiecywał „pięciokrotne przebicie”.
Stopniowo rozwinął ten pomysł i w roku 2002 uruchomił KF Concept podejmując
wielką akcję promocyjną na terenie Anglii, Walii i Szkocji. Opracował system
zakładów w zawodach futbolowych oraz wyścigach końskich. Obiecywał
inwestorom niemal 30-krotne przebicie. Nagrody wylosowanym inwestorom
wręczał publicznie podczas akcji promocyjnych. Z czasem jako nagrody pojawiły
się dobrej klasy samochody (nawet Ferrari). System rozwijał się na zasadzie
„Schematu Ponziego” – nowi inwestorzy finansowali korzyści wcześniejszych.
Pozyskał co najmniej 8 000 członków z łączną sumą wkładów ok. 33 600 000
GBP. W roku 2003, gdy pojawiły się publicznie pierwsze poważne wątpliwości
co do schematu, Forster przemianował go na Phase 9. Katastrofa nastąpiła
w styczniu 2004 roku. Policja hrabstwa Kent działając wspólnie z rządową
agencją Financial Services Authority podjęła badania operacji prowadzonych
przez firmę K. Forstera i w miesiąc później zamknęła działalność Phase 9.
Inspekcja potwierdziła, iż firma pozyskała 34 GBP od ponad 8 500 inwestorów.
Jednocześnie ustalono, że tych pieniędzy nie ma oraz że firma nie osiągała
zysków z zakładów. Kevin Forster został ogłoszony bankrutem, a sprawa została
przekazana do dalszego postępowania w Serious Fraud Office 80.
Sprawa trafiła do sądu i w trakcie procesu ustalono jednoznacznie
oszukańczy charakter przedsięwzięcia, zaś media przez pewien czas żyły
rewelacjami o wydatkach Forstera (600 000 GBP na farmę z luksusową willą,
78
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700 000 GBP na samochody) oraz tym, że wyciągnął z kasy firmy 3 mln GBP.
Po 7-tygodniowym
procesie,
10.03.2010,
ława
przysięgłych
uznała
Kevina Forstera za winnego nieuprawnionej działalności inwestycyjnej,
świadomego ukrywania faktów przez inwestorami oraz kradzieży funduszów
inwestorów81.
W toku procesu potwierdzono także, iż Kevin Forster kierował swoją ofertę
do mieszkańców niewielkich miejscowości – głównie w Południowej Walii.
Stosował różne sztuczki psychologiczne, by przekonać potencjalnych
„inwestorów” o swej uczciwości i rzetelności całego przedsięwzięcia. Niektórych
z nich zrujnował, pozbawiając oszczędności całego życia, a nawet domu 82.
W maju 2007 Serious Fraud Office zakończył śledztwo i skierował sprawę
do sądu. 16. kwietnia 2010 roku media doniosły o wyroku Harrow Crown Court,
działającym jako sąd drugiej instancji (pierwszy proces odbył się w roku 2008
przez Kingston Crown Court). Sąd ustalił, iż w wyniku przestępczego działania
Kevina Forstera inwestorzy stracili łącznie 17 mln GBP, a sprzeniewierzona
kwota w sumie sięgnęła 34 mln GBP. Taką sumę uznano za skradzioną przez
Forstera. Został skazany na 10 lat więzienia 83.

Nr 9. Hannu Kailajärvi
Twórca fińskiej piramidy stulecia, Hannu Kailajärvi w latach 2005-2009
sprzeniewierzył kwotę 42 mld euro84. Na początku roku 2011 został on formalnie
oskarżony przed sądem okręgowym w Vantaa o poważne oszustwo za stworzenie
„schematu” pod nazwą WinCapita, przy pomocy którego pozyskał
od wprowadzonych w błąd osób ponad 100 mln euro, z czego przywłaszczył sobie
ponad 6 mln. Gdy usłyszał, iż zagrożony jest 5-letnim wyrokiem więzienia, wpadł
w szał i rzucił się na prokuratora i policjantów.
Firma inwestycyjna WinClub powstała w 2005 roku. Zarejestrowana została
w Panamie. W 2007 jej działalnością zainteresowała się policja. Wówczas
przemianowała się na WinCapita i pod tą nową nazwą działała do 7.03.2008,
gdy do prasy przedostała się wiadomość, iż w sprawie jej działalności prowadzi
śledztwo Narodowe Biuro Śledcze. Wówczas strona internetowa firmy przestała
być aktywna, a główny podejrzany, H. Kailajärvi „zniknął”. Aresztowano
go na początku grudnia 2008 roku w Nässjö w Szwecji85.
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Ukrywał się tam przez szereg miesięcy żyjąc w bardzo skromnych
warunkach. Udawał pracownika zatrudnionego przy przebudowie domku. Policja
szwedzka przekazała go organom ścigania w Finlandii. Postępowanie przed
Sądem Okręgowym zakończyło się w czerwcu 2011 roku. Akt oskarżenia
zarzucał, że Hannu Kailajärvi nakłonił 12 000 osób do zainwestowania w firmie
około 100 mln euro. Kwestią sporną było, czy tych pieniędzy używano do handlu
walutami. Obrona twierdziła, że programu mającego obsługiwać taką wymianę
nie zdążono wdrożyć. Oskarżenie zarzucało stworzenie mechanizmu piramidy
finansowej – obrona ten zarzut odrzucała86. W ostatnich miesiącach swej
działalności WinCapita wyciągnęła olbrzymie sumy od nie podejrzewających
niczego złego Finów. W ciągu niecałych 3 miesięcy 2008 roku na konto
WinCapita wpłynęło ponad 35 mln euro. Jak się okazało z tego aż 32 mln trafiło
na spłatę pierwotnych inwestorów. W całym 2007 roku firma pozyskała 50 mln
euro. W okresie 2005-2008 osiągnięto wpływy ok. 100 mln euro.
Sąd ostatecznie uznał, iż zarzut stworzenia piramidy finansowej i oszustwa
wobec wielu osób był uzasadniony oraz że ofiarami oszustwa padło co najmniej
2 800 osób, a ich straty wyniosły około 50 mln euro. Osobista korzyść Hannu
Kailajärvi wyniosła 6 mln euro87.
Sąd potwierdził, że WinCapita zebrał ok. 100 mln euro. Działał na zasadzie
zamkniętego klubu inwestorów, do którego można było wstąpić tylko
na zaproszenie. Członkom obiecywano 400. procentowy zysk. Straty ostatecznie
wyceniono na 37 mln euro. H. Kailajärvi został skazany na 4 lata więzienia.
Jego przyjaciółkę i współpracownicę skazano na 1 rok. Przestępstwo zostało przez
media uznane za „największą piramidę finansową (Schemat Ponziego) w historii
Finlandii”88.

Nr 10. Kenneth Ira Starr
Kenneth Ira Starr w latach 2005-2010 zdefraudował ok. 30 mln USD. Działał
jako doradca finansowy sławnych i bogatych, m.in. Sylwestra Stallone, Wesleya
Snipesa, Umy Thurman. Okradał klientów. Został aresztowany w maju 2010
roku89.
Przy biogramie Kennetha I. Starra zamieszczonym na łamach Wikipedii
znajduje się zastrzeżenie, by nie mylić go z prokuratorem prowadzącym śledztwo
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dotyczące Administracji Clintona90. Tamten imiennik finansisty (Kenneth
Winston „Ken” Starr) zdobył rozgłos jako niezależny prokurator w sprawie
pozamałżeńskich stosunków prezydenta Billa Clintona z Moniką Lewińsky 91.
Kenneth I. Starr zasłynął bynajmniej nie dzięki kwocie swoich nadużyć.
Wydaje się ona nieznaczna w porównaniu z pozostałymi obecnymi w tym
wykazie. Rozgłos zapewniła mu lista klientów. Są na niej znakomitości ze świata
biznesu, jak np. miliarder Robert Ziff i były przewodniczący Phillip Morrisa,
Jim Wiatt. Nie brakuje osobistości świata polityki, jak Henry Kissinger
(b. Sekretarz Stanu USA) i Caroline Kennedy. Dominują znakomitości
amerykańskiego filmu, TV i prasy, jak np. Martin Scorsese, Ron Howard, Wesley
Snipes, Candice Bergen, Goldie Hown, Uma Thurman i Annie Leibowitz92.
Popularny miesięcznik Vanity Fair poświęcił ofiarom Kennetha Starra 18stronicowy artykuł i uzupełnił tę listę o miliarderkę znaną z filantropijnej
działalności Bunny Mellon, miliardera Tima Warnera, Donalda Marrona
(b. przewodniczącego Citybank SA), Howarda Stringera (przewodniczącego Sony
Corporation), polityka Richarda Holbrooke’a, słynnych dziennikarzy –
Barberę Walters, Davida Halberstama, Joe Armstronga, Toma Brokawa, Kathie
Lee, Waltera Cronkite’a i Matta Lauera, pisarza Kena Auletta oraz aktora
i reżysera Ala Pacino. Znalazł się na niej nawet znany szef NBC Jeff Zucker
i wydawca Vanity Fair – Graydon Carter oraz wielu innych93.
27. maja 2010 roku prokurator dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku,
Bharara Preet, ponformował na konferencji prasowej o aresztowaniu Kena Starra
pod zarzutami oszustwa i prania pieniędzy94. Zarzucono mu także zbudowanie
„piramidy” oraz roztrwonienie pieniędzy swoich klientów na zakup luksusowego
apartamentu, wyrobów jubilerskich i innych dóbr. Zarzuty objęły okres
działalności od stycznia 2008 do kwietnia 2010.
Konferencja prasowa prokuratora przyniosła także szereg innych
„atrakcyjnych” szczegółów – m.in. ten, że Kevin Starr ukrył się przed agentami
FBI w szafie95. Mimo tłumaczeń adwokata, iż klienta przestraszyły łomotania
do drzwi, sąd uznał, że zachowanie aresztanta uzasadnia obawę przed jego
ucieczką z kraju i odmówił zwolnienia go za kaucją. Jednocześnie
poinformowano, że potężna agencja rządowa Security Exchange Commission
zablokowała aktywa zarówno Starra, jak i jego wspólnika, Andrew Steina 96.
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A. Stein, były członek Zgromadzenia Stanu Nowy Jork i Prezes Rady Miejskiej
Nowego Jorku korzystał ze środków firmy Starr Investment Advisors dla pokrycia
„ekstrawaganckich wydatków osobistych” 97. Sąd w końcu zgodził się zwolnić
aresztanta za kaucją, wyznaczając jej wysokość na 10 mln USD. Starr nie wpłacił
tej sumy. W wrześniu 2010 roku przyznał się do winy przez Sądem Federalnym
i został przez Sąd Okręgowy skazany 3. marca 2011 roku na 7,5 roku więzienia.
Na wolność będzie mógł wyjść najwcześniej 8.12.2016 roku. Stein otrzymał
znacznie łagodniejszy wyrok – 500 godzin służby na rzecz społeczności 98.
Na Starra nałożono także obowiązek zadośćuczynienia sięgającego kwoty ponad
29 mln USD99.
Kenneth Ira Starr urodził się w Bronxie jako syn dyrektora szkoły. Zatrudnił
się jako doradca finansowy w firmie na Manhattanie. Samodzielną karierę zaczął,
gdy swe rozliczenia powierzył mu miliarder-filantrop, Paul Mellon. Firma Starra
szybko rosła zyskując coraz nowych klientów wśród elity amerykańskiej kultury,
polityki i finansów. Usługi księgowo-rozliczeniowe i doradztwo prywatne zostały
uzupełnione inwestycjami w udziały innych firm – w tym IT. Pierwsze problemy
K. Starra zaczęły się w końcu lat 90-tych XX wieku, gdy Sylvester Stallone
wystosował przeciw niemu pozew o 10 mln USD w związku ze sporem o udziały
w Planet Hollywood. Stallone twierdził, że stracił taką sumę, ponieważ Starr
odradził mu sprzedaż udziałów bankrutującej firmy. Interesy Starra zachwiały się,
gdy pękła „giełdowa bańka dot-com” w roku 2001100. Uległy poważnemu
zaostrzeniu, gdy Joan Stanton wykryła, iż Starr, nadużywając zaufania jej 94letniej matki, usiłował zawładnąć jej majątkiem. To jej wniosek złożony
w kwietniu 2008 roku został przez Okręgowego Prokuratora Nowego Jorku
przekształcony z pozwu cywilnego w oskarżenie karne, które stało się podstawą
aresztowania 2 lata później101. Lata 2009-2010 charakteryzowały się licznymi
działaniami K. Starra mającymi na celu uniknięcie całkowitej katastrofy.
Podejmował bardzo ryzykowne inwestycje, a jednocześnie prowadził rozrzutne
życie. Zawierał ugody z coraz bardziej podejrzanymi klientami, spłacał ratami
należności, lecz liczba jego klientów topniała. W marcu 2010 roku było ich już
zapewne nie więcej niż 30-40102.

advisor-stars-kenneth-star-indicted-for-30-million-fraud, 27.05.2010 (updated 28.05.2010), (dostęp
10.05.2012).
97
B. Cronk, Adviser Starr Is Charged With Fraud, “Wall Street Journal”,
http://blogs.wsj.com/wealth-manager/2010/05/28/adviser-starr-is-charged-with-fraud/, 28.05.2010,
(dostęp 10.05.2012).
98
Kenneth I. Starr, http://en.wikipedia.org/wiki/Kenneth_I._Starr.
99
Ken Starr, Hollywood's Madoff, Gets Sentenced, http://www.huffingtonpost.com/
2011/03/03/ken-starr-hollywoods-mado_n_830918.html, 03.03.2011 (dostęp 10.05.2012).
100
M. Shnayerson, op. cit.
101
The Decline and Fall of Kenneth Starr, „The New York Times”, http://dealbook.nytim
es.com/2010/08/03/falling-starr-the-collapse-of-a-ponzi-scheme/, 03.08.2010, (dostęp 10.05.2012).
102
M. Shnayerson, op. cit.
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Zakończenie
Przedstawiona powyżej Dziesiątka Oszustów XXI wieku (wraz z ich
„patronem” Ch. Ponzim) nie stanowi niestety listy zamkniętej. Mimo że nie
przekroczyliśmy jeszcze czwartej części obecnego stulecia, media donoszą
o kolejnych oszustwach i kolejnych oszustach działających na światowych
rynkach kapitałowych. W zależności od mechanizmu popełnianego oszustwa
określani są albo jako kolejni „madoffowie” albo jako „kerviele”. Pierwsi z nich
budują „piramidy Ponziego”, żerując na chciwości i zaufaniu swoich klientów,
przyciąganych ofertami wielkich zysków, nieosiągalnych w „normalnych”
inwestycjach kapitałowych. Drudzy prowadzą nieuprawnione operacje giełdowe
(na ogół grając na zniżkę) przy wykorzystaniu środków pieniężnych i logistyki
banku, w którym pracowali. Pod koniec ubiegłego roku na pierwszych stronach
zachodnich mediów ukazała się informacja o aresztowaniu wysokiej rangi
pracownika angielskiego oddziału renomowanego banku szwajcarskiego UBS –
Kweku Adoboli, który naraził swój bank na straty wysokości 2 mld USD,
dokonując „nieuprawnionych operacji”. Natychmiast przypomniano sprawę
J. Kreviela103.
Wielu „madoffów” i „krevielów” (także tych, którzy nie zmieściliby się
na tej „prestiżowej” liście) zaczynało jako uczciwi przedsiębiorcy
lub funkcjonariusze instytucji finansowych. Z czasem ulegli pokusie zysków
„leżących w zasięgu ręki”. Byli to na ogół ludzie wykształceni, często
doświadczeni życiowo. Umiejący liczyć. W szczególności odnosi się
to do „madoffów”, którzy musieli zdawać sobie sprawę nie tylko z tego, że ich
operacje polegają na oszustwie, ale i z tego, że system musi się załamać
po wyczerpaniu możliwości dalszego naboru inwestorów. Gdy interes się załamał
reagowali różnie – jedni czekali na aresztowanie, inni zgłaszali się na policję,
jeszcze inni próbowali ukryć się za granicą lub uzyskać azyl uchodźcy. „Kerviele”
zdają się być specyficznym rodzajem hazardzistów. Ryzykującymi cudze
pieniądze w operacjach, które przynoszą ogromne zyski – aż do momentu,
gdy popełnią błąd w prognozie.
Szczególną kategorię stanowią „kreatywni księgowi” fałszujący dane
o kosztach i dochodach firm, lub przynajmniej o swoich operacjach.
Te fałszerstwa stają się następnie podstawą uzyskiwania kredytów w poważnych
instytucjach finansowych i stanowią podstawę rozwoju firmy – źródło jej zysków.
Wprawdzie takie działania były prowadzone zarówno przez „madoffów”,
jak i przez „kervieli”, ale w najczystszej postaci widać je w działaniach Ramalinga
Raju.
Jeden z przypadków na tej liście jest wyjątkowo trudny – to przypadek
„chińskiej miliarderki”. Jeżeli przyjąć z dobrą wiarą argumenty obrony,
to jej działania byłyby przestępstwem tylko w świetle prawa ChRL. Poraża też
wysokość kary. Kara śmierci za przestępstwa gospodarcze (nawet jeśli to było
103
Rogue trader arrested in $2B UBS fraud loss, http://www.cbsnews.com/2100-500395_16220106527.html, 15.09.2011, (dostęp 10.05.2012).
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przestępstwo) musi budzić sprzeciw nawet u tych, którzy ją akceptują –
gdy wymierzana jest za zbrodnie przeciw życiu innych ludzi.
Altman w swojej Brief History stwierdza, że oszustwo Madoffa wydaje się
największą jak dotąd znaną „piramidą Ponziego” – chyba, że zgodzimy się
z opinią p. Janet Takavoli, konsultantki finansowej Wall Street – która
za największą „piramidę” w historii rynków kapitałowych uznała relację między
kredytobiorcami kredytu hipotecznego a bankami inwestycyjnymi, które
sekurytyzowały ryzykowne i nadmiernie wysoko wyceniane długi oraz
sprzedawały je w pakietach innym inwestorom. W zestawieniu z nimi Madoff
zdaje się bardzo ostrożnym graczem104.
Zasadniczy problem polega jednak nie ma wysokości oszustw (choć straty
mogą być bolesne dla tych, których one dotknęły), lecz na tym, że sprawcy –
czy będą to osoby prywatne, czy szefowie renomowanych instytucji – cieszą się
zaufaniem, wiarygodnością w obszarach swego działania i w gronie znajomych.
A po katastrofie wielu z nich nie poczuwa się do winy. Tak, jakby słowo
„uczciwość” nie miało zastosowania w obszarze ich działalności.

Top 10 Swindlers in XXI Century
Summary
Non-ethical behaviour of persons belonging to financial elites of the world has been
characteristic of our times. They could be found in many countries – from the USA to France, Japan,
China, etc. Their activities have financially ruined many people and caused enormous losses
to the institutions they have been working for. Their motives have been simple and obvious – greed
with no moral reservations. However, greed has also been evident in those naive people who have
chosen to believe the swindlers and entrust their money. Moreover, greed has motivated
the management of prominent companies, who seemed to tolerate evidently illegal but profitable
activities. This paper presents the specific careers of the 10 biggest swindlers: Bernard Madoff,
Allen Stanford, Jérôme Kerviel, Ramalinga Raju, Nevin Shapiro, Stein Bagger, Wu Ying,
Kevin Foster, Hannu Kailajärvi and Kenneth J. Starr. The 11th person mentioned at the very beginning
of the paper is Charles Ponzi, the infamous inventor of the “Ponzi Pyramid”.
Keywords: swindlers, Ponzi Pyramid, greed, illegal activities
JEL Classification: G32, M14
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Wytwarzanie wartości ekonomiczno-społecznej
a zmiany obowiązującego sposobu gospodarowania

1. Wprowadzenie.
W dobie dynamicznego wzrostu gospodarczego zapoczątkowanego w okresie
rewolucji przemysłowej czynniki gospodarcze zaczęły dominować nad sferą
społeczną i środowiskiem. Prowadziło to nie tylko do degradacji środowiska,
ale również do zaniku wartości duchowych i kulturowych. W wielu
współczesnych publikacjach biznes bywa nadal przedstawiany jako źródło
problemów społecznych, ekologicznych, a nawet gospodarczych1. Czytamy
w nich, że przyczyna tego stanu rzeczy w dużej mierze leży po stronie samych
przedsiębiorców, którzy nie potrafią wyzwolić się z przestarzałego podejścia
do wytwarzania wartości, a znaczna część menedżerów w praktyce skupia się
na maksymalizowaniu
krótkotrwałych
wyników
w
danym
okresie
rozliczeniowym2. Kapitalizmowi zarzuca się, że nie jest w stanie wyplenić
ubóstwa i nędzy, jest więc wadliwy ze społecznego punktu widzenia 3. Obserwuje
się jak w ostatnich latach narasta literatura związana z etyką gospodarowania.

B. Fiedor, Kryzys gospodarczy, a kryzys ekonomii jako nauki, „Ekonomista” 2010, nr 4, s. 453;
Z. Hull, Społeczne uwarunkowania i filozoficzne podstawy rozwoju zrównoważonego, [w:] Edukacja,
Tradycje, Rzeczywistość, Przyszłość. Materiały pokongresowe I Zachodniopomorskiego Kongresu
Edukacyjnego, red. Cz. Plewka, CDiDN, Szczecin 2005, s. 141; M. Masztalerz, Wartość jako
nadrzędny cel działalności przedsiębiorstwa, [w:] Gospodarka – rynek – przedsiębiorstwo.
Uwarunkowanie rozwoju i zasady funkcjonowania, red. M. Sławińska, Wydawnictwo Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008, s. 178; M. Porter, M. Kramer, Tworzenie wartości dla
biznesu i społeczeństwa, „Harvard Business Review Polska” 2011, nr 99, s. 38; J. Zieleniewski,
Organizacja zespołów ludzkich, wyd. IV, PWN, Warszawa 1978, s. 222.
2
C. Kornevall, Zrównoważony rozwój: szansa dla środowiska, wyzwania dla biznesu,
[w:] Odpowiedzialny Biznes, Suplement do „Harward Business Review Polska” 2008, s. 59, 62, 64;
J. Dymowski, Problematyka mierzenia opłacalności działań społecznie odpowiedzialnych,
[w:] Społeczna odpowiedzialność..., op. cit., s. 153; M. Pindelski, CSR na styku organizacji i klienta –
odpowiedzialność społeczna sprzedaży, [w:] Społeczna odpowiedzialność..., op. cit., s. 209.
3
Argumenty polemiczne wobec tego osądu przedstawia w „Ludzkim działaniu”
Ludwig von Mises. Por. L. von Mises, Ludzkie działanie. Traktat o ekonomii, Instytut Ludviga von
Misesa, Warszawa 2011, s. 703-705.
1
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Biorąc pod uwagę dane tylko z księgarni PWN 4 zauważa się szczególny wzrost
zainteresowania tą tematyką po roku 2008, czyli zaraz po wybuchu kryzysu
islandzkiego. Historia myśli ekonomicznej wskazuje, że kryzysy często
powodowały zmianę paradygmatów. Możliwe, że więcej dowiadujemy się
o gospodarce w chwilach jej słabości5. W literaturze coraz częściej podkreśla się,
że wartości preferowane w sferze decyzji ekonomicznych i organizacyjnych są
wyznacznikiem powszechnie przyswajanych wartości, i że w gospodarowaniu
konieczne jest odejście od triady: racjonalność – chciwość – równowaga, w stronę
bardziej eklektycznej triady: celowe zachowania – światły interes – trwałość
rozwoju6.

2. Idee oparte na trwałości rozwoju. Budowanie jakości życia.
Wśród prawidłowości wyznaczających kierunki zmian współczesnego życia
gospodarczego wymienia się rosnące zainteresowanie kwestiami ekologicznymi
oraz zrównoważonym rozwojem7. Realizować te kwestie w biznesie pozwala idea
społecznej odpowiedzialności biznesu, CSR (ang. Corporate Social
Responsibility). J. Szumniak-Samolej8 definiuje tę kategorię jako długofalowe
podejście do prowadzenia działalności gospodarczej polegające na dobrowolnym
przestrzeganiu przez przedsiębiorstwo zasad etyki, eliminowaniu negatywnego
oddziaływania na społeczeństwo i środowisko naturalne, przy jednoczesnym
maksymalizowaniu pozytywnego wpływu na otoczenie oraz uwzględnianiu,
już na etapie strategii, oczekiwań różnych grup interesariuszy, dialogu
i współpracy. Rysunek nr 1 przedstawia w formie graficznej obszary
zaangażowania przedsiębiorstw.

http://ksiegarnia.pwn.pl/kategoria/129747/etyka.html?sort=1 (dostęp 11.01.2013).
T. Sedláček, Ekonomia dobra i zła, Studio Emka, Warszawa 2012, s. 225; M. Skousen,
Narodziny współczesnej ekonomii, Fijorr Publishing, Warszawa 2012, s. 5.
6
Etyka biznesu, red. J. Dietl, W. Gasparski, PWN, Warszawa 1999, s. 113; M. Michalik,
Szkice o kryteriach moralnych, Wiedza Powszechna, Warszawa 1980, s. 124; L. von Mises, op. cit.,
s. 201; A. Wojtyna, Współczesna ekonomia – kontynuacja czy poszukiwanie nowego paradygmatu?
[w:] Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesności, red. B. Fiedor, Z. Hockuba, PTE,
Warszawa 2009, s. 44-47.
7
G. Kołodko, Neoliberalizm i światowy kryzys gospodarczy, „Ekonomista” 2010/1, s. 122;
R. Mrówka, Nowa Gospodarka a CSR, [w:] Społeczna odpowiedzialność..., op. cit., s. 32-43;
M. Porter, F.L. Reinhardt, Strategiczne podejście do klimatu, „Harvard Business Review Polska” 2008,
nr 1, s. 20; Por. D.A. Lubin, D.C. Esty, Imperatyw zrównoważonego rozwoju, „Harvard Business
Review Polska” 2012, nr 109.
8
J. Szumniak-Samolej, Druga generacja społecznej odpowiedzialności biznesu, [w:] Społeczna
odpowiedzialność..., op. cit., s. 55.
4
5
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Rys. 1. Obszary zaangażowania społecznego przedsiębiorstw.

działalność filantropijna
działania
dobrowolne

inwestycje na rzecz
społeczności lokalnej
przedsięwzięcia komercyjne
w środowisku społecznym

działania
obligatoryjne

podstawowa działalność gospodarcza

Źródło: B. Rok, Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia
Rozwoju Filantropii w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa
2004, s. 46.

Rysunek 1 unaocznia, że podstawowa działalność gospodarcza jest
obligatoryjna, ale przedsiębiorstwa angażują się również w działania dobrowolne.
Dobrowolność oznacza, że nie każde przedsiębiorstwo angażuje się w działania
na rzecz lokalnych społeczności i filantropię. Realizacja tych działań jest
wynikiem wolnego wyboru menedżerów, który wynika m.in. z ich systemu
wartości9. Realizacja działań na rzecz lokalnych społeczności nie może jednak
stać w sprzeczności z realizacją podstawowej działalności gospodarczej. Wręcz
przeciwnie – zysk jest fundamentem dla podejmowania działań środowiskowych,
na rzecz lokalnej społeczności i w końcu działalności filantropijnej. Literatura
potwierdza, że nie może być mowy o działaniach filantropijnych bez akumulacji
kapitału10. Kwintesencją odpowiedzialnego biznesu jest zatem znalezienie
równowagi pomiędzy ekonomią, ekologią i etyką 11. Podkreśla się w literaturze,
że realizacja potrzeb szerokiej grupy interesariuszy nie tylko jest działaniem
odpowiedzialnym, nie tylko powoduje wzrost jakości życia, ale istnieje też
bezpośredni związek między dostrzeganiem potrzeb społecznych, a rozwojem
9
D.C. Hambrick, P.A. Mason, Upper Echelons: The Organization as a Reflection of Its Top
Managers, „Academy of Management Review” 1984, nr 9, s. 193; B. Klimczak, Trudne związki
katolickiej nauki społecznej i ekonomii, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” 2012, nr 1, s. 23;
L. von Mises, op. cit., s. 2, 415; M. Skousen, op. cit., s. 6.
10
L. von Mises, op. cit., s. 225, 437-438, 450.
11
K. Bachnik, Kultura organizacyjna a wdrażanie inicjatyw z obszaru społecznej
odpowiedzialności biznesu, [w:] Społeczna odpowiedzialność..., op. cit., s. 239; M. Greszta,
Oczekiwania społeczne zmieniają zachowanie firm w Polsce, [w:] Odpowiedzialny Biznes..., op. cit.,
s. 15; A. Stachowicz-Stanusch, Potęga wartości. Jak zbudować nieśmiertelną firmę, Helion, Gliwice
2007, s. 24-25.
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przedsiębiorstwa w długim okresie, jego wartością giełdową oraz poziomem
zysku12. Korzyści z realizacji idei CSR, zarówno finansowe, jak i pozafinansowe,
w formie graficznej przedstawia rysunek 2.
Rys. 2. Korzyści ze strategii CSR.

Korzyści pozafinansowe

Korzyści finansowe

Wzrost wartości marki
Zmniejszenie kosztów
Zmniejszenie ryzyka
Wzrost obrotów
Zwiększenie udziału w rynku

Wzrost zaangażowania i motywacji
pracowniczej
Innowacja
Nowe, bardziej efektywne modele
usług lub procesów
Lepsza adaptacja do nowych
regulacji i lepsza ich integracja z
procesami
Ulepszony dostęp do kapitału
Lepsze relacje z inwestorami
Społeczny mandat działania

Wskaźniki jakościowe

Poprawa reputacji
Wzrost produktywności pracowników
Zmniejszenie rotacji pracowników
Zmniejszenie absencji pracowników
Zwiększenie liczby propozycji
innowacji w firmie i rozwój nowych
produktów
Wzrost efektywności i zużywania
zasobów
Wzrost wydajności produkcji
Wzrost efektywności dystrybucji

Wskaźniki ilościowe

Źródło: L. Anam, E. Szul-Skjoedkrona, E. Zamościńska, op. cit., s. 23.

Z ideą zrównoważonego rozwoju ściśle wiążą się badania jakości życia.
Rozwój zrównoważony oprócz wzrostu dochodów per capita zakłada poprawę
innych elementów dobrobytu społecznego – jakości życia oraz zapewnienia
dobrobytu zarówno obecnego, jak i przyszłych pokoleń13. Zgodnie z definicją
WHO jakość życia to „spostrzeganie przez jednostkę jej pozycji w życiu
w kontekście kultury i systemów wartości, w jakich żyje oraz w relacji do jej
celów, oczekiwań, standardów i zainteresowań”. W ujęciu Quality of Life (QoL)
12
M. Greszta, op. cit. s. 15; E. Stanoch, K. Pałamarz, Batalia o zaangażowanego pracownika,
„Harvard Business Review Polska” 2007, nr 6, s. 22. Por. L Anam, E. Szul-Skjoedkrona,
E. Zamościńska, Jak zyskać na odpowiedzialności? CSR w strategiach spółek giełdowych. Przewodnik
dla CEO i executives, CSRinfo, Warszawa 2012, s. 4-6; M. Ferretti, 2012, Kryzys finansowy
a odpowiedzialność społeczna w Polsce, [w:] Społeczna odpowiedzialność..., s. 183; P. Rabiej, Czas
na strategię CSR, [w:] Odpowiedzialny Biznes..., op. cit.
13
T. Gasiński, G. Piskalski, Zrównoważony biznes. Podręcznik dla małych i średnich
przedsiębiorstw, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009 , s. 15.
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jakość życia wyraża się poczuciem satysfakcji jednostek lub grup społecznych,
wynikającej ze świadomości zaspokojenia własnych potrzeb oraz postrzegania
możliwości rozwoju jednostkowego i społecznego.
Wśród wskaźników wykorzystywanych w badaniach nad jakością życia
brane pod uwagę są elementy związane z pracą zawodową, możliwość godzenia
pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi oraz stopień zadowolenia
z poszczególnych dziedzin życia. Nie ma wątpliwości, że praca odgrywa ogromną
rolę w kształtowaniu jakości życia14. I. Heszen-Niejodek zaznacza również,
że warunkiem wysokiej jakości życia jest brak lęku, wolność wewnętrzna, a także
wolność od konfliktów, w tym konfliktów sumienia15. Liczni autorzy wskazują
również, że działanie w zgodzie z uznawanymi wartościami niweluje źródło
konfliktów wewnętrznych, daje jednostce poczucie tożsamości, sprawstwa,
kompetencji, własnej skuteczności, wolności wyboru, poczucia odpowiedzialności
i kontroli, sprzyja wzrostowi zaangażowania, buduje lojalność i zadowolenie 16.
Zadowolenie pracownika stanowi zoperacjonalizowany aspekt ekonomiczny
w postaci dobrostanu psychicznego. Dobrostan, pisze A. Chmielak, jest
kształtowany przez dostępność świadczeń i wartości pozamaterialnych, które
w znacznym stopniu nie mieszczą się w systemie rynkowym i nie przyjmują cech
kategorii ekonomicznych17. Stan psychiczny spowodowany niezaspokojeniem
jakiejś potrzeby ma ścisłe powiązanie z subiektywną oceną jakości życia,
określaną jako stopień satysfakcji człowieka z całokształtu jego egzystencji 18.
Z jednej strony literatura wskazuje na oczekiwania wobec gospodarujących,
a z drugiej strony część kadry zarządzającej nierzadko nie potrafi się wyzwolić
z przestarzałego sposobu wytwarzania wartości. Jak zobrazowano na rysunku 1,
ostateczna decyzja o tym, czy przedsiębiorstwo podejmie trud kształtowania
lepszej jakości życia zależy do wolnych wyborów determinowanych m.in.
systemem wartości właścicieli i top menedżerów.

14
Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego,
Warszawa 2011, s. 171; J. Stryczek, To nie korporacja niszczy człowieka. Niszczy zgoda na wygodne,
otyłe życie, rozmowa wyemitowana w rozgłośni radiowej TokFm (rozm. K. Głowacka),
http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,102433,13253959,Ks__Stryczek__To_nie_korporacja_niszczy_czlowie
ka_.html#BoxSlotIIMT (dostęp 8.02.2013).
15
I. Heszen-Niejodek, op. cit., s. 251.
16
T. Kotarbiński, Traktat o dobrej robocie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1982,
s. 213; W. Tatarkiewicz, O filozofii i sztuce, PWN, Warszawa 1986, s. 301; J. Penc, Kreatywne
kierowanie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000, s. 37; T. Schwartz, Zarządzaj swoją
energią, a nie czasem, „Harvard Business Review Polska” 2007, nr 12, s. 81; J. del Strohter, Diversity
Boom for Staff and Customers, „Customer First”, vol. 7/2007, s. 24-25. Por. J. Styczek, op. cit.
17
A. Chmielak, Trwałość rozwoju a zadowolenie z życia, [w:] Nauki ekonomiczne..., op. cit.,
s. 524.
18
Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej, red. A. Zeliaś, PWE, Warszawa 2004,
s. 17.
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3. Wytwarzanie wartości ekonomiczno-społecznej
Nad kierunkiem rozwoju kapitalizmu zastanawiał się m.in. T. Veblen.
Już na początku minionego stulecia wyrażał on przekonanie, że prymitywny
kapitalizm należy przekształcić w porządek społeczny wyższego rodzaju 19.
Mające miejsce we świecie nam współczesnym poszukiwania nowego sposobu
gospodarowania zmierzają, jak twierdzi A. Wojtyna, ku stworzeniu rynku, który
przestanie być miejscem rywalizacji, stając się w zamian obszarem wzajemności
i komplementarności20. Choć propagowano swego czasu w ekonomii sposób,
zgodnie z którym chciwość stanowi niezbędny warunek postępu społecznego 21,
to pewnym jest, że człowiek posiada potrzeby wyższego rzędu niż te, które dzieli
z pozostałymi ssakami22. Wydaje się, że wąskie pojmowanie kapitalizmu,
zmierzanie tylko i wyłącznie do maksymalizacji zysku powoduje,
że przedsiębiorstwa nie są w stanie wykorzystać swojego pełnego potencjału
rozwojowego. M. Porter i M. Kramer posuwają się nawet do stwierdzenia, iż23:
Kapitalizm znalazł się w potrzasku. Nadszarpnięte zaufanie do biznesu
skłania przywódców politycznych do wprowadzania rozwiązań, które szkodzą
konkurencyjności i wzrostowi gospodarczemu. Biznes tkwi w zaklętym kręgu.
Konieczna staje się więc redefinicja działalności gospodarczej tak, by jej
sednem stało się wytwarzanie wartości ekonomiczno-społecznej.

Propozycja nowego sposobu gospodarowania powstała we współpracy
M. Portera i M. Kramera. Sedno tej idei stanowi takie wytwarzanie wartości
ekonomicznej, które jednocześnie tworzy wartość społeczną przez to, że wychodzi
naprzeciw potrzebom i problemom społecznym. Wartość ekonomiczno-społeczna
CSV (ang. Creating Shared Value), piszą autorzy24, to nie to samo co społeczna
odpowiedzialność, filantropia czy nawet zrównoważony rozwój; to nowy sposób
osiągania gospodarczego sukcesu. Działalność takowa nie stanowi marginesu
działalności przedsiębiorstwa, ale jego sedno. Autorzy sądzą, że CSV może
zapoczątkować kolejną wielką zmianę w myśleniu o biznesie. Cechy
charakterystyczne CSV to: pozytywne sprzężenie prosperity firm z dobrostanem
lokalnej społeczności, zacieranie się różnic między organizacjami komercyjnymi
i niekomercyjnymi, konieczność nabycia przez menedżerów nowych
umiejętności, takich jak głębsze rozumienie potrzeb społecznych czy współpraca
ponad podziałami. CSV zdaje się być rozszerzeniem „idei niewidzialnej” ręki
19

M. Skousen, op. cit., s. 345-348.
A. Wojtyna, op. cit., s. 44-47.
B. Mandeville był czołowym zwolennikiem filozofii need for greed. Nie tylko oddzielił
on etykę od ekonomii, ale zrobił coś znacznie gorszego – wprowadził między nimi relacje odwrotnie
proporcjonalne – im więcej nieuczciwości, tym lepiej dla gospodarki. Kwestię tę szerzej porusza
T. Sedláček, op. cit., s. 268. Patrz również: M. Skousen, op. cit., s. 66.
22
L. von Mises, op. cit., s. 17.
23
M. Porter, M. Kramer, op. cit., s. 36-57.
24
Ibidem, s. 38.
20
21
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A. Smitha. Gdyby wszystkie przedsiębiorstwa dążyły do wytworzenia wartości
ekonomiczno-społecznej interesy społeczne byłyby w całości zaspokojone 25.
M. Porter i R. Kramer 26 są zdania, że konieczne jest przywrócenie związku
pomiędzy sukcesem rynkowym przedsiębiorstwa, a postępem społecznym. Piszą:
„każde przedsiębiorstwo powinno patrzeć na swoje decyzje i szanse przez pryzmat
wartości ekonomiczno-społecznej. Dzięki temu wyłonią się nowe sposoby
prowadzenia biznesu, za sprawą których zwiększy się poziom innowacyjności
i tempo rozwoju firm – a społeczeństwo odniesie większe korzyści”.
P. Drucker27 napisał, że wszelkie organizacje (również przedsiębiorstwa)
istnieją po to, by wprowadzać zmiany w społeczeństwie i w życiu jednostki, by je
doskonalić. Nagłaśniane i znane są praktyki dużych przedsiębiorstw28.
GlaxoSmithKline, IKEA, Volkswagen, Bank Zachodni WBK znane są z dbałości
o pracowników, wprowadzania programów edukacyjnych i rozwojowych,
systemów otwartej komunikacji, szkoleń, dyskusji związanych z kodeksem
etycznym, badaniem opinii pracowników i tworzeniem możliwości
zaangażowania pracowników jako wolontariuszy. mBank aktywnie wspiera akcję
fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”. Wiele inicjatyw jest
podejmowanych przez Kompanię Piwowarską, która w 2009 r. została uznana za
najbardziej
odpowiedzialną
społecznie
firmę
w Polsce [Ranking
Odpowiedzialnych Firm, opracowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu
i PricewaterhouseCoopers]. W maju 2012 roku Lista 500 „Polityki” po raz
pierwszy została wzbogacona o wyniki ankiety dotyczącej społecznej
odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju w polskich
przedsiębiorstwach. Ankieta została rozesłana do ponad 1200 dużych
przedsiębiorstw. Otrzymane wyniki pozwoliły na wydzielenie trzech grup
laureatów. Pierwsza – złoty listek CSR – to dwunastka przedsiębiorstw,
dla których społeczna odpowiedzialność jest kluczowym elementem działań
strategicznych w biznesie. Oznacza to przede wszystkim, że mają strategię CSR
lub zrównoważonego rozwoju oraz działają w oparciu o ustalony kodeks
postępowania (kodeks etyki). Druga grupa firm – srebrny listek CSR –
to siedemnaście spółek, które w swojej codziennej działalności deklarują
uwzględnianie istotnych rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności.
Białym listkiem wyróżniono przedsiębiorstwa, które wprowadzają wybrane
rozwiązania z obszaru odpowiedzialnego biznesu i je doskonalą w codziennej
praktyce. W literaturze brak jednak informacji, czy małe i średnie
przedsiębiorstwa działają na rzecz lokalnych społeczności. Analiza Listy 500
potwierdza dodatkowo, że kwestie CSR, jeśli dotyczą branży usług,
to nie ma w nich reprezentacji przedsiębiorstw związanych z usługami
25

Ibidem, s. 38, 42.
M. Porter, M. Kramer, op. cit., s. 39.
27
P. Drucker, Zarządzanie organizacją pozarządową, Fundusz Współpracy, Warszawa 1995,
26

s. 59.
28

A. Radomska, J. Sosnowska, Bank przyjazny matkom, w: Odpowiedzialny Biznes, Suplement
do Harvard Business Review, 2008, s. 70-71; M. Walędzińska, Kompania Piwowarska walczy
z wykluczeniem społecznym, w: Odpowiedzialny Biznes, Suplement do Harward Business Review
2008, s. 81. Kampanie społeczne, http://www.kampaniespoleczne.pl/ (dostęp 20.02.2010).

104

MONIKA OLSZEWSKA

budowlanymi. Na liście 500 polskich przedsiębiorstw z białym listkiem CSR jest
tylko 57 przedsiębiorstw z branży budowlanej. Niedobory w dostępnej literaturze
przyczyniły się do przeprowadzenia badań empirycznych. Poszukiwano w nich
odpowiedzi, czy w małych i średnich przedsiębiorstwach podejmowane
są inicjatywy społeczne i czy odgrywają one rolę w kształtowaniu dobrostanu
zatrudnionych pracowników.

4. Empiryczna weryfikacja założeń teoretycznych.
Bazę koncepcyjną empirycznej części projektu badawczego stanowiły wyniki
rozważań przeprowadzonych w części teoretycznej. Pole badawcze pokrywa się
z częścią teoretyczną, w szczególności z: subiektywną jakością życia kadry
menedżerskiej
oraz
poszukiwaniem
symptomów
zmiany
sposobu
gospodarowania.
Do oceny satysfakcji życia zawodowego posłużył kwestionariusz
The Hoffman Vocational Values Scale (HVVS). Wypełnienie kwestionariusza
polega na nadaniu rang w skali Likerta (od 1-5) odpowiadając na 25 pytań.
Otrzymane odpowiedzi zestawia się według hierarchii potrzeb Maslowa w 12.
wymiarach. HVVS pozwala na określenie, czy wykonywana praca zaspokaja
potrzeby zawarte w piramidzie potrzeb – fizjologiczne, bezpieczeństwa,
przynależności, uznania i samorealizacji. Kwestionariusz rozesłano drogą
pocztową do kadry zarządzająca przedsiębiorstw, które w roku 2009
sklasyfikowane zostały w rankingu 300 największych odbiorców skupionych
wokół jednego dostawcy, który według Europejskiej Kwalifikacji Działalności
(EKD) zajmuje się sprzedażą hurtową drewna i materiałów budowlanych.
Kontrahenci przedsiębiorstwa działają na terenie całej Polski. Na udział w badaniu
zdecydowało się 100 menedżerów i właścicieli przedsiębiorstw, co stanowi 30%
wszystkich wysłanych ankiet.
Wyniki badań przedstawione w artykule stanowią część badań
przeprowadzonych w latach 2010-2011. Ich celem była diagnoza systemów
wartości ankietowanych menedżerów oraz określenie relacji między możliwością
realizacji własnego systemu wartości, możliwością wyrażania osobowości
i charakteru, a zadowoleniem z wykonywanej pracy, które – jak wspomniano
w części teoretycznej – jest elementem jakości życia.
Otrzymane w badaniach empirycznych dane poddano jednoczynnikowej
analizie wariancji ANOVA29 na poziomie istotności 0,1. Testy ANOVA
pozwalają na sprawdzenie, czy istnieją różnice między badanymi grupami
przedsiębiorstw – działającymi i niedziałającymi na rzecz lokalnych społeczności.
Oczekiwano, że uzyskane wyniki pozwolą pośrednio ocenić jakość życia
ankietowanych menedżerów.

29
R.A. Johnson, D.W. Wichern, Applied Multivariate Statistical Analysis, 2nd ed., Prentice
Hall, Englewood Cliffs , New Jersey, 1988, s. 9-10.
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Ankietowani menedżerowie reprezentowali przedsiębiorstwa głównie
z branży zajmującej się produkcją wyrobów z tworzyw sztucznych
dla budownictwa (37%).
Pozostały odsetek stanowiły przedsiębiorstwa zajmujące się: instalowaniem
elementów stolarki budowlanej, robotami budowlanymi związanymi
ze wznoszeniem budynków, produkcją wyrobów z tworzyw sztucznych,
produkcją gotowych wyrobów metalowych, produkcją masy betonowej oraz
produkcją opakowań z tworzyw sztucznych.
Przedsiębiorstwa uczestniczące w badaniach najliczniej były reprezentowane
przez spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (25%). Dodatkowo zgromadzone
dane pozwalają stwierdzić, że w 82 przypadkach ankietowane przedsiębiorstwa
stanowią własność prywatną, cztery z nich posiada 100% kapitału zagranicznego,
jeden podmiot jest przedsiębiorstwem rodzinnym. Przedsiębiorstwa z których
pochodzili ankietowani menedżerowie założone były w latach 1853 – 2010, przy
czym aż 51 % w latach ’90. Zgromadzone dane wykazują, że najczęściej
ankietowane przedsiębiorstwa osiągały w 2009 roku wynik finansowy
na poziomie 200-500 tys. PLN. Pięć przedsiębiorstw osiągnęło wyniki finansowy
na poziomie 27-68 tys. Po trzy przedsiębiorstwa zanotowały wynik na poziomie
100-160 tys., 1-2 mln oraz 23 mln. Tylko dwa przedsiębiorstwa odnotowały
ujemny wynik finansowy w 2009 roku.
Blisko połowę (42%) stanowiły przedsiębiorstwa małe - zatrudniające do 49.
pracowników, z rocznym obrotem i/lub całkowitym bilansem rocznym
nie przekraczającym 10 milionów EUR 30. Rozkład badanej populacji ze względu
na wielkość przedsiębiorstwa prezentuje wykres 1.
Wykres 1. Struktura badanych przedsiębiorstw ze względu na wielkość.
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Źródło: Obliczenia własne.

30
Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. Weszło w życie
1 stycznia 2009 r.
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Wykres 1 obrazuje, że zdecydowana większość ankietowanych menedżerów
pochodziła z małych i średnich przedsiębiorstw.
Ankieta była anonimowa, jednak menedżerowie mogli podać nazwę
przedsiębiorstwa, które reprezentują. Ten zabieg pozwolił na zidentyfikowanie
z nazwy 75 przedsiębiorstw. Przeprowadzenie wywiadów pogłębionych tej próby
(badania jakościowe), pozwoliło na dokonanie podziału na przedsiębiorstwa, które
podejmują społeczne inicjatywy i informują o tym w ogólnodostępnych
dokumentach (próba DU), na przedsiębiorstwa DN, które podejmują tego rodzaju
działania, ale działalność ta nie stanowi dla nich elementu gry rynkowej,
wykorzystywanego w tworzeniu wizerunku przedsiębiorstwa (nie ujawniają tego
typu danych w ogólnodostępnych dokumentach, stronach WWW – nie są one
przedmiotem PR). Trzecią próbę objętą badaniami stanowią przedsiębiorstwa
niepodejmujące inicjatyw społecznych (ND). Dla przykładu przedsiębiorstwo
z próby DN to spółka komandytowa powstała w 1993 r. jako filia niemieckiej
firmy rodzinnej obecnej na runku od 154 lat. Do holdingu, oprócz
przedsiębiorstwa w Polsce, należą filie w: Hiszpanii, Rosji, Holandii, Austrii,
Czechach, Wielkiej Brytanii, Ukrainie, Turcji i trzy zakłady w Niemczech.
Przedsiębiorstwo w Polsce, według EKD, zajmuje się sprzedażą hurtową drewna
i materiałów budowlanych. Swoje towary sprzedaje bezpośrednio producentom
stolarki otworowej w Polsce i na świecie (w Rosji, Czechach, Słowacji, Ukrainie,
Białorusi, Kazachstanie, Uzbekistanie, Gruzji, Mongolii, Turcji, Chinach, Litwie,
Estonii). Wartość sprzedaży ogółem w 2009 roku osiągnęła wartość 300 000 000
PLN, wynik finansowy netto w 2009 roku to 23 408 602 PLN. W momencie
badania przedsiębiorstwo zatrudniało około 700 pracowników.
Wstępne analizy materiału uzyskanego z badań wskazały, że ankietowane
przedsiębiorstwa z próby DU i DN podejmowały działania na rzecz oświaty
i wychowania (szkoły, przedszkola, ośrodki), ochronę zdrowia (pakiety
medyczne), na kulturę, sport i rekreację (domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby),
działały w kierunku zmniejszania ilości odpadów przemysłowych
(np. opakowania zwrotne), ochrony przyrody i krajobrazu oraz powietrza
atmosferycznego. Eliminując z grona wskaźników elementy nakazywane prawem,
np. dbanie o odpowiedni poziom emisji spalin, ochronę krajobrazu i przyrody oraz
gospodarkę odpadami, pozostałą grupę stanowią inicjatywny podejmowane
na rzecz lokalnych społeczności. Badania dowodzą, że przedsiębiorstwa
prowadziły po kilka akcji jednocześnie. Większość zbadanych przypadków
to sponsoring na rzecz oświaty i wychowania (26 udokumentowanych
przypadków), kultury i sportu (16 przypadków) oraz ochronę zdrowia
(14 przypadków).
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Wykres 2. Rozkład populacji ze względu na wielkość przedsiębiorstwa.
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Wykres 2 przedstawia rozkład badanej populacji ze względu na wielkość
ankietowanych przedsiębiorstw. Wskazuje on, że przedsiębiorstwa duże
nie są w ogóle reprezentowane w próbie DU i ND. W części teoretycznej
wskazano, że duże przedsiębiorstwa o znanej marce (GlaxoSmithKline,
Volkswagen, Żywiec, BzWBK) łączy silna symbioza z regionem, w który wrosły.
Wykazują one działania na rzecz lokalnych społeczności. Przeprowadzone analizy
wskazują jednak, że działania na rzecz lokalnych społeczności nie są tylko
domeną dużych i bogatych przedsiębiorstw. Działają również małe i średnie. Fakt,
że przedsiębiorstwo nie ujawnia w żaden sposób podejmowanych działań może
wynikać z faktu, że dysponuje mniejszymi środkami, które zamiast zainwestować
w kampanię PR, woli zainwestować w lokalną społeczność. Istnieje
prawdopodobieństwo, że przedsiębiorstwa DN nie ujawniają swojej działalności,
w obawie o oskarżenie o wydawanie pieniędzy właścicieli, którzy nie wyrażają
zgody na wspieranie lokalnych społeczności. Tak jest w przypadku
przedsiębiorstwa DN wskazanego powyżej jako przykład. Teza ta wydaje się
słuszna, gdyż do próby DN należą wszystkie duże ankietowane przedsiębiorstwa
(wykres nr 2). Działanie i nieujawnianie może być również powodowane
deficytem moralnej przedsiębiorczości. Zwraca na nią uwagę B. Monin 31. Jeśli
przedsiębiorstwo decyduje się działać etycznie, pozostałe czują się zagrożone
i reagują negatywnie. Podejmowanie moralnych wyzwań publicznie w przypadku
przedsiębiorstw oznacza odwagę na publiczne mierzenie się z własnymi
niedoskonałościami.
Przeprowadzone badania empiryczne obejmowały również diagnozę kultury
organizacyjnej w podziale na próby. Badania dokonano przy użyciu
31

B. Monin, Czyż nie dobija się koni? CEO nr 12/2008.
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Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI) autorstwa K. Camerona
i R. Quinna. Badanie miało na celu wykazanie, czy istnieją różnice w kulturze
organizacyjnej firm działających i niedziałających na rzecz lokalnych
społeczności. Wyniki badań pozwoliły wnioskować, że DU to przedsiębiorstwa,
które są wysoce sformalizowanym miejscem pracy. Obowiązuje w nich ścisła
hierarchia. Tak samo duży akcent jak na hierarchiczność stosunków kładzie się
w organizacji DU na dynamikę działań, przedsiębiorczość i kreatywność. Próba
DN charakteryzuje się silniejszym niż DU akcentem na rynek. Oznacza to,
że znacznie więcej wagi przywiązuje się w tych przedsiębiorstwach
do konkurencyjności i osiągania wymiernych celów. Miarą sukcesu jest udział
w rynku i jego penetracja. Ważne są konkurencyjne ceny i przewodzenie
na rynku. Analiza kultur organizacyjnych w podziale na próby wykazała,
że przedsiębiorstwa nie różnią się istotnie kulturowo. Nie można zatem stwierdzić,
że to kultura organizacyjna skłania menedżerów do utożsamiania się z ideałami
przedsiębiorstwa i podejmowania działań na rzecz lokalnych społeczności.
Badania nie dają jednoznacznej odpowiedzi, czy działania na rzecz lokalnych
społeczności w próbie DU determinują menedżerowie – twórcy kultury
organizacyjnej. Kultura DU charakteryzuje się silną hierarchicznością, ale również
kreatywnością. Kultura DN jest kulturą przedsiębiorstwa o orientacji rynkowej,
podobnie jak ND. Trudno stwierdzić, czy ND akumulują kapitał, a DN już
go skumulowały i pożytkują na cele społeczne. Fakt jest jednak taki, że będąc
przedsiębiorstwem o orientacji rynkowej można działać na rzecz lokalnych
społeczności. Analiza kultury organizacyjnej ND dowiodła, że poziom
hierarchiczności
i
kreatywności
w działaniu
jest
podobny jak
w przedsiębiorstwach DU i DN. Wykazuje się ona tak samo silnym akcentem
na konkurencyjność, przewodzenie na rynku i osiąganie wymiernych celów. ND
są nastawione rynkowo, ale możliwe, że nie angażują się w społeczne inicjatywy,
gdyż nie osiągnęły jeszcze wystarczającej dojrzałości jako organizacje.
W literaturze32 zaznacza się, że przedsiębiorstwa muszą dojrzeć do podejmowania
aktywności takiej, jak działania filantropijne.
Przeprowadzone badania empiryczne pozwalają również na próbę oceny
jakości życia ankietowanych menedżerów. Analiza ANOVA na poziomie
istotności 0,1 pozwoliła wnioskować, że różnice między menedżerami z próby
DU, DN i ND dotyczą: oceny, w jakim stopniu wykonywana praca pozwala im
wyrażać prawdziwą osobowość i charakter; oceny, w jakim stopniu niemożność
wyrażenia osobowości i charakteru w miejscu pracy rzutuje na radość
i zadowolenie z życia oraz oceny, w jakim stopniu obecna praca daje poczucie
kreowania lepszego świata.
W części teoretycznej zaznaczono, że duch CSR jest żywy w dużych
przedsiębiorstwach. Mogłoby to prowadzić do wniosku, że menedżerowie
z dużych przedsiębiorstw osiągną wyższą satysfakcję zawodową. Uzyskane dane
wskazują jednak, że to menedżerowie z próby DU znacznie wyżej niż pozostali
32
G. Pohle, J. Hittner, Attaining Sustainable Growth Through Corporate Social Responsibility,
IBM Global Business Service 2008 http://www-935.ibm.com/services/au/gbs/pdf/csr_re.pdf (dostęp:
07.08.2012).
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ocenili, że znaleźli zajęcie, które jest ich powołaniem oraz że czują, że obecnie
wykonywana praca pozwala wyrazić im prawdziwą osobowość i charakter. Dodać
należy, że próbę DU stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa (wykres nr 2).
Próba DU tworzy prawdopodobnie kulturę organizacyjną podporządkowaną
myśleniu w szerszym kontekście, niż tylko myślenie ekonomiczne. O działaniach
DU można przeczytać w ogólnodostępnych materiałach. Ujawnianie tej
działalności może wynikać z faktu, że przedsiębiorstwa te liczą na odniesienie
korzyści rynkowych z kreowania odpowiedzialnego wizerunku. Badania nie
odpowiadają na pytanie, czy zatrudniająca organizacja socjalizuje swoich
pracowników, czy może to menedżerowie są twórcami obowiązującej kultury
organizacyjnej. Kwestia ta jest szerzej poruszana w literaturze33. Podaje się,
że to menadżerowie są nowatorami społecznymi, wdrażającymi nowe sposoby
zachowania. Badanie kultury organizacyjnej wskazało, że DU przyciągają ludzi
kreatywnych. Należy pamiętać34, że wartości same nie tworzą systemów –
ostatecznie hierarchia wartości jest aktem woli człowieka jako autonomicznego
podmiotu. Ludzkie działanie zawsze jest aktem ludzkiej woli, potwierdza
L. von Mises35. Jedni stawiają sobie za cel poprawę swoich warunków życia, inni
przejmują się kłopotami bliźnich. Są również tacy, którzy cenią wartości
„wyższe”, „duchowe”. Wartość tkwi we wnętrzu człowieka, jest sposobem w jaki
reaguje on na warunki swojego otoczenia i wyraża się w jego postępowaniu 36.
Uzyskane dane wskazują, że menedżerowie z przedsiębiorstw działających
na rzecz lokalnych społeczności (zwłaszcza DN) znacznie wyżej niż pozostali
ocenili, że niemożność wyrażenia prawdziwej osobowości i charakteru odgrywa
rolę w kształtowaniu zadowolenia z życia. Znawcy tematu 37 twierdzą,
że pozostając w konflikcie z własnymi wartościami, człowiek traci wewnętrzną
siłę oddziaływania na otaczającą go rzeczywistość. Istnieje zatem możliwość,
że niemożność wyrażenia prawdziwej osobowości w miejscu pracy jest źródłem
konfliktu wartości lub konfliktu roli z osobowością, co może prowadzić
do obniżenia subiektywnej wartości życia. Próba DN to przedsiębiorstwa małe,
średnie, ale należą do niej również wszystkie duże ankietowane przedsiębiorstwa.
DN działają na niwie społecznej, ale z nigdzie nie informują o podejmowanych
działaniach. Prawdopodobnie małe i średnie przedsiębiorstwa z tej próby
nie informują o swojej działalności, gdyż nie liczą na efekty rynkowe.
Menedżerowie osiągają satysfakcję prawdopodobnie dlatego, że nie podejmują
działań na rzecz szerszej grupy interesariuszy z pobudek materialnych (korzyści
rynkowe), ale dlatego, że działają z pobudek osobistych, zaspokajając potrzeby
wyższego rzędu zwłaszcza samorealizacji, choć może również uznania i szacunku
33

S. Lachowsi, op. cit., s. 17; M. Skousen, op. cit., s. 225.
J. Strelau, Temperament, osobowość, działanie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe,
Warszawa 1985, s. 337; B. Sztumska, J. Sztumski, Człowiek w świecie wartości, Gnome, Katowice
2002, s. 19; J. Dietl, W. Gasparski, op. cit., s. 67; L. Von Mises, op. cit., s. 14.
35
L. von Mises, op. cit., s. 11-12.
36
Ibidem, s. 80-81.
37
W. Tatarkiewicz, O szczęściu, PWN, Warszawa 1985, s. 301; T. Kotarbiński, Traktat o dobrej
robocie, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wrocław 1982, s. 213; T. Schwarz, Zarządzaj swoją
energią, a nie czasem, „Harvard Business Review”, 2007, nr 12, s. 81.
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ze strony osób czy społeczności obdarowywanych. Oczywiście należy zgodzić się
z tym, że zadowolenie można czerpać z wielu różnych źródeł – z konsumpcji dóbr
i usług, odpoczynku, pracy, tzn. wszystkiego, co subiektywnie sprawia
człowiekowi zadowolenie lub – mówiąc inaczej – podwyższa użyteczność.
W części literaturowej wskazano, że oceniając własne życie można kierować się
różnymi kryteriami – czy jest ono dobre, wartościowe, udane. Subiektywne
zadowolenie z życia wiąże się z takimi obiektywnymi okolicznościami jak:
majątek, małżeństwo, dzieci, zdrowie fizyczne, wykształcenie czy satysfakcja
zawodowa.
Choć badania dowodzą, że niezwykle ważne w życiu jednostki jest
wykonywanie pracy, która pozwala wyrażać swoją prawdziwą osobowość
i charakter (57% wskazań), to niestety tylko 20% ankietowanych przyznaje, że ich
obecna praca jest wyrazem ich osobowości i charakteru. Niespełna 26%
ankietowanych menedżerów przyznaje, że niemożność wyrażenia swojej
osobowości w miejscu pracy w bardzo dużym stopniu rzutuje na radość
i zadowolenie z życia, ale tylko 17% potwierdziło, że rozwija się jako istota
ludzka, wykonując obecną pracę, a 14% podaje, że ich obecna praca tylko
w niewielkim stopniu daje poczucie kształtowania lepszego świata. Wniosek
z tego taki, że współczesne przedsiębiorstwa raczej nie dają swoim pracownikom
możliwości doskonalenia zastanej rzeczywistości społecznej. Można więc
wnioskować, że jest wciąż grono przedsiębiorców, którzy nie potrafią wyzwolić
się z przestarzałego sposobu wytwarzania wartości, że nadal żywe jest
przekonanie, że jedyny rodzaj odpowiedzialności ze strony świata biznesu,
to wykorzystywać swoje zasoby i zwiększać własne zyski 38.

5. Konkluzje i wnioski
Przeprowadzone rozważania dowodzą, że działania skierowane na realizację
potrzeb szerszej grupy interesariuszy mogą być podejmowane z powodu chęci
uzyskania korzyści rynkowych (próba DU), ale również z chęci zaspokojenia
własnych potrzeb. L. von Mises 39 zaznacza, że egoizm może być
niewyczerpalnym źródłem wszelkiego rodzaju działalności, również filantropijnej.
Działać na rzecz lokalnych społeczności można lub nie z wielu różnych powodów.
Podejmowanie tego rodzaju działań niewątpliwie nie dość, że niesie ze sobą
wartość społeczną, odpowiada wymaganiom stawianym gospodarującym,
to oddziałuje pozytywnie na samych działających – pozwala realizować wyższe
wartości, które przekładają się na zaangażowanie i lojalność, a ostatecznie
przynoszą również wymierny wynik ekonomiczny dla przedsiębiorstwa.
W przytoczonych badaniach podjęto próbę oceny, czy istotnie obserwuje się
symptomy wskazujące na zmianę sposobu gospodarowania. Badania zdają się
dowodzić, że człowiek gospodarujący nie kieruje się z swoich decyzjach tylko
38
39

J. Dietl, W. Gasparski, op. cit., 140.
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maksymalizacją zysku, ale przejawia wrażliwość na potrzeby szerszej grupy
interesariuszy. Należy jednocześnie dodać, że badania, ze względu na wielkość
próby, nie stanowią dowodu w ścisłym znaczeniu. Mogą być traktowane jako
podstawa do przeprowadzenia głębszej analizy. Badania dają obraz, że wśród
menedżerów małych i średnich przedsiębiorstw są osoby zaangażowane
społecznie, dla których obok obowiązku dbania o wynik finansowy
przedsiębiorstwa, ważne jest również minimalizowanie nierówności w ich
najbliższym otoczeniu.
Praca stanowi refleksję nad obecnością wartości w ekonomii i roli, jaką
odgrywają one w podejmowaniu decyzji gospodarczych i kreowaniu jakości życia.
Jeśli istotnie życie gospodarcze ewoluuje w kierunku etyki i będzie się
koncentrować na takich wartościach, jak zaufanie, uczciwość, lojalność
i sprawiedliwość, koniecznością stanie się badanie systemów wartości
zatrudnianych menedżerów. Z tego względu praca może posłużyć za wytyczne
w zarządzaniu – zwraca bowiem uwagę na aspekty charakterologiczne
i osobowościowe zatrudnianych menedżerów. Należy mieć na względzie fakt,
że coraz silniej na rynku pracy liczą się umiejętności społeczne, inteligencja
emocjonalna, a nie tylko same kompetencje zawodowe i doświadczenie.
Podsumowując – jakie korzyści niesie ze sobą realizacja CSV?
1. realizowanie celów nie tylko ekonomicznych,
2. możliwość zmniejszania nierówności społecznych,
3. szansa na zaspokojenie potrzeb wyższego rzędu wśród zatrudnianych
dzięki realizowaniu inicjatyw społecznych,
4. wzrost motywacji pracowniczej i lojalności w konsekwencji zaspokajania
potrzeb wyższego rzędu, co z kolei może przełożyć się na wymierne
korzyści ekonomiczne dla przedsiębiorstwa,
5. wzrost satysfakcji z wykonywanej pracy poprzez podwyższanie
subiektywnej oceny jakości życia dzięki pracy w przedsiębiorstwach
działających na rzecz lokalnych społeczności.
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Etyka a globalny ład gospodarczy

1. Wstęp
Współczesny świat stoi wobec wielu wyzwań rozwojowych.
Ład gospodarczy powinien im sprostać. Ma on sprzyjać poprawie warunków
ludzkiej egzystencji i umożliwiać coraz lepsze zaspokajanie potrzeb, w tym
między innymi w wymiarze materialnym.
Jednakże samo tworzenie globalnego ładu gospodarczego po upadku
gospodarki centralnie planowanej okazało się wielkim wyzwaniem. Globalny
kryzys finansowy, który wystąpił na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI
wieku pokazał, że nie udało się ukształtować prawidłowych reguł życia
gospodarczego. Warto przeanalizować przyczyny takiego rozwoju wydarzeń
i zastanowić się, dlaczego nie doceniono etycznego wymiaru globalizacji życia
gospodarczego, jakie były tego skutki oraz co należy zrobić, aby budować lepszy
świat.

2. Kształtowanie globalnego ładu gospodarczego jako wyzwanie
rozwojowe
Wydarzeniem, które miało olbrzymi wpływ na życie gospodarcze pod koniec
XX wieku i na początku XXI wieku był upadek realnego socjalizmu. Dlatego
stawiano pytania o przyczyny tego załamania. Zastanawiano się, czy realny
socjalizm upadł z powodu niedostatecznych zdolności dostosowawczych, czy też
został obalony. Być może prawidłowa odpowiedź jest taka, że ustrój ten zarówno
upadł, jak i został obalony1.
Początkowo gospodarki centralnie planowane rozwijały się dosyć szybko
dzięki wykorzystaniu wolnych i tanich zasobów. Jednakże w miarę
wyczerpywania się ekstensywnych czynników wzrostu sytuacja się pogarszała.
W końcu ujawniły się tendencje stagnacyjne. Aby je przezwyciężyć, należało
1
G.W. Kołodko, Polska z globalizacją w tle. Instytucjonalne i polityczne aspekty rozwoju
gospodarczego, TNOiK, Toruń 2007, s. 157-158.
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uruchomić intensywne czynniki wzrostu gospodarczego, czyli zwiększać
innowacyjność i wydajność pracy oraz podnosić kwalifikacje. W tym celu trzeba
było wykorzystać elementy konkurencji rynkowej, co musiało się wiązać
z modyfikacjami lub nawet całkowitą zmianą ustroju gospodarczego.
Gospodarki centralnie planowane nie były w stanie uporać się z problemem
zbierania, przetwarzania i właściwego wykorzystania ludzkiej wiedzy. Zwalczanie
prywatnej własności i eliminowanie motywu zysku hamowały rozwój
przedsiębiorczości. W połączeniu z deformacjami cen prowadziło
to do marnotrawstwa na wielką skalę. Właśnie dlatego konstruktywistyczny
eksperyment nie przyniósł spodziewanych rezultatów2.
Z drugiej strony ZSRR poniósł w latach 80. XX wieku olbrzymie koszty
wyścigu zbrojeń z USA i militarnej interwencji w Afganistanie, których nie był
w stanie dłużej udźwignąć3. Presja zewnętrzna zmuszała go zatem nie tylko
do zmiany polityki zagranicznej, ale również do reform wewnętrznych, w tym
zwłaszcza gospodarczych. Dodatkowym bodźcem do zmian w ZSRR okazała się
awaria elektrowni atomowej w 1986 roku. W jej efekcie skażone zostały znaczne
obszary Ukrainy i Białorusi.
Szczególnym wyzwaniem dla ZSRR okazały się stopniowe rynkowe reformy
gospodarcze w ChRL, zainicjowane przez partię komunistyczną. Dzięki nim
chińska gospodarka weszła na ścieżkę szybkiego wzrostu4. W tym kontekście
mówiono o socjalistycznej gospodarce rynkowej albo o gospodarce
kapitalistycznej, wprowadzanej i sterowanej przez partię komunistyczną. Cechą
charakterystyczną oryginalnej polityki gospodarczej, prowadzonej przez Chiny,
był pragmatyzm i podążanie własną ścieżką rozwoju. Polityka ta służyła
zwiększaniu wydajności, poprawie warunków życia i umacnianiu kraju. Zmianom
w życiu gospodarczym nie towarzyszyła demokratyzacja w sferze politycznej 5.
Protest studentów na Placu Tienanmen w Pekinie zakończył się krwawą
pacyfikacją w czerwcu 1989 roku.
W tym kontekście należy postrzegać zmiany, jakie dokonały się w Polsce
w 1989 roku. Uruchomiły one reakcję łańcuchową i rozpoczęły posocjalistyczną
transformację w regionie. Kraje, które odchodziły od gospodarki centralnie
planowanej, musiały rozwiązywać wiele problemów. Tymczasem brakowało
dojrzałej koncepcji, którą można byłoby wykorzystać w polityce gospodarczej.
Nie istniała bowiem wówczas zwarta i kompleksowa teoria transformacji. Zmiany
były zaskakujące, głębokie i gwałtowne 6.

2
H. Landreth, D.C. Colander, Historia myśli ekonomicznej, WN PWN, Warszawa 2005,
s. 540-542; J.E. Stiglitz, Globalizacja, WN PWN, Warszawa 2004, s. 133.
3
T. Kierczyński, Niskie podatki: fakty, mity, iluzje, [w:] O kształtowaniu ładu gospodarczego,
red. E. Mączyńska, Z. Sadowski, PTE, Warszawa 2008, s. 149; W. Wilczyński, Polski przełom
ustrojowy 1989–2005. Ekonomia epoki transformacji, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 2005,
s. 43.
4
W. Szymański, Interesy i sprzeczności globalizacji. Wprowadzenie do ekonomii ery
globalizacji, Difin, Warszawa 2004, s. 48.
5
H. Chołaj, Powrót olbrzyma w zglobalizowanym świecie, SGH, Warszawa 2011.
6
G.W. Kołodko, Polska…, s. 13-15, 64-65.
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Po upadku gospodarki centralnie planowanej w świadomości społecznej
dokonały się głębokie przeobrażenia. Znacznie zmniejszyło się poparcie
dla wartości kolektywistycznych, a wzrosło uznanie dla wartości
indywidualistycznych. Triumf ładu rynkowego nad gospodarką centralnie
planowaną i demokracji nad totalitaryzmem skłonił F. Fukuyamę do wyciągnięcia
wniosku, że nastąpił koniec historii. F. Fukuyama stwierdził, iż liberalna
demokracja i kapitalistyczna gospodarka rynkowa są punktem docelowym
ewolucji instytucji rządowych i gospodarek7.
Entuzjaści wolnego rynku byli przekonani, że szybko powstanie globalny ład
gospodarczy, oparty na konkurencji, która ogarnie cały świat. Nie spodziewali się,
iż ukształtowanie prawidłowych reguł życia gospodarczego w skali globalnej
okaże się poważnym problemem. Nie przewidywali również, że korzyści płynące
z ekspansji wolnego rynku i konkurencji będą dzielone niesprawiedliwe. Zakładali
bowiem, iż globalizacja nie będzie miała negatywnych konsekwencji. Milcząco
przyjmowali, że nie będzie wielkiej liczby tych, którzy na globalizacji stracą.
Na przykład, F. Fukuyama, który głosił optymistyczną wizję globalizacji,
postrzegał ją jako szansę dla wszystkich. Ci, którzy jej nie wykorzystują, sami
skazują się na izolację i marginalizację. Wybierają bowiem zacofanie. Chociaż
globalna konkurencja jest trudna, to jednak prowadzi do tworzenia bogactwa.
Wycofanie się z niej oznacza natomiast stagnację lub regres, czyli dzielenie biedy.
Globalizacją nikt nie steruje. Umożliwia ona natomiast realizację celów tym,
którzy w niej uczestniczą.
Wprawdzie globalizacja jest współcześnie traktowana jako konieczny
warunek zwalczania ubóstwa, ale nie można jej uznać za warunek wystarczający
do realizacji tego celu. Wiele zależy od kapitału społecznego. Chodzi tutaj
o zdolność społeczną do pracy w grupach i organizacjach na fundamencie
wspólnych wartości. Do tworzenia kapitału społecznego przyczynia się między
innymi edukacja, religia i tradycja historyczna. F. Fukuyama był przekonany,
że globalizacja zintegruje różne społeczności, ponieważ ludzie chcą ze sobą
współpracować. Dlatego wypracują wspólne reguły i będą wyznawać wspólne
wartości8.
Jednakże z perspektywy czasu widać, że tworzenie globalnego ładu
gospodarczego po upadku realnego socjalizmu okazało się przede wszystkim
wielkim wyzwaniem rozwojowym, czego początkowo często nie dostrzegano.
Upadek gospodarki centralnie planowanej zakończył współzawodnictwo ustrojów.
Kapitalizm zwyciężył, ZSRR się rozpadł, a jedynym światowym
supermocarstwem ekonomicznym, politycznym i militarnym były USA.
Ich dominacja przyczyniła się do zmniejszenia konkurencji pomiędzy różnymi
odmianami kapitalizmu. Kapitalizm mógł przestać dbać o zachowanie „ludzkiej
twarzy”. Obserwowano zatem ekspansję kapitalizmu leseferystycznego na całym

7
F. Fukuyama, Koniec historii, Zysk i S-ka, Poznań 1996; Globalizacja bez końca, „Gazeta
Wyborcza”, 25-26.11.2000.
8
Globalizacja bez końca, op. cit.
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świecie. Właśnie tutaj należy poszukiwać przyczyn triumfu ideologii neoliberalnej
w skali globalnej9.
Neoliberalne eksperymenty zostały przeprowadzone najpierw w USA
(reaganomika) i Wielkiej Brytanii (thatcheryzm). Następnie anglo-amerykański
model kapitalizmu próbowano zaszczepić w krajach posocjalistycznych. Opierano
się przy tym na zaleceniach monetaryzmu i ekonomii podażowej. Postrzegały one
państwo jako źródło wielu patologicznych zjawisk w życiu gospodarczym10.
Domagały się liberalizacji, deregulacji oraz prywatyzacji, a także ograniczania
polityki społecznej, obniżania podatków oraz zdecydowanej walki z inflacją.
Neoliberalizm wywarł ogromny wpływ na kształtowanie reguł życia
gospodarczego w skali globalnej. W tym kontekście formułowano pod jego
adresem poważne zarzuty. Krytycy neoliberalizmu podkreślali, że wykorzystano
wspaniałe hasła, takie jak: wolność, demokracja, przedsiębiorczość, własność
prywatna, konkurencja oraz zysk, aby maksymalizować przychody wąskich elit.
Jednocześnie zaniedbano społeczny i etyczny wymiar globalizacji. W rezultacie
nie ukształtowano efektywnego i sprawiedliwego globalnego ładu
gospodarczego11.
Neoliberalny ekonomizm oznaczał czysto efektywnościowe podejście
do rozwiązywania problemów życia gospodarczego. Tymczasem ostra krytyka
neoliberalnego modelu globalizacji eksponowała nierównomierności w podziale
dochodów i majątku. Obawiano się, że powstanie społeczeństwo światowe,
w którym bogata mniejszość (ok. 20% ludzkości) narzuci swoją wolę i styl życia
ubogiej większości (ok. 80% ludzkości). Pomiędzy tymi grupami istniałaby
przepaść cywilizacyjna. Problemy marginalizacji i wykluczenia społecznego
wcale nie zostałyby rozwiązane12.
Aby podkreślić siłę procesów rynkowych w okresie globalizacji,
które przyczyniają się do powstawania dużych nierówności, zarówno w skali
całego świata, jak i w poszczególnych krajach, wprowadzono specjalne pojęcie –
„turbokapitalizm”, czyli kapitalizm z turboładowaniem 13. W turbokapitalizmie
wygrywają najsilniejsze przedsiębiorstwa, wspierane przez kraje macierzyste.
Właśnie kraje wysoko rozwinięte, a szczególnie USA, miały decydujący
wpływ na kształtowanie planetarnych reguł gry gospodarczej. Dotyczyły one,
na przykład, handlu międzynarodowego, przepływu kapitału i własności
intelektualnej. W tych sprawach kraje wysoko rozwinięte nie zawsze troszczyły
się o dobro wspólne całej ludzkości, ale często realizowały partykularne interesy.
Warto zaznaczyć, że chodziło tutaj nie tyle o interesy narodowe, ile raczej
o interesy wpływowych grup nacisku, które wywierały silną presję na osoby
W. Szymański, op. cit., s. 46-50, 328-340.
G.W. Kołodko, Społeczna gospodarka rynkowa – Konstytucja i rzeczywistość, [w:] Idee
ordo i społeczna gospodarka rynkowa, red. E. Mączyńska, P. Pysz, PTE, Warszawa 2010,
s. 146-147; G.W. Kołodko, Świat na wyciągnięcie myśli, Prószyński i S-ka, Warszawa 2010,
s. 124-125.
11
G.W. Kołodko, Społeczna gospodarka…, s. 146-147; Idem, Świat…, s. 124-125.
12
Z. Bauman, Globalizacja, PIW, Warszawa 2000.
13
E. Luttwak, Turbokapitalizm, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 2000; S.J. Adamski,
Turbokapitalizm – szanse i zagrożenia, „Pieniądze i Więź” 2000, nr 3.
9
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sprawujące władzę. Dzięki temu znaczna część korzyści z globalizacji była
przechwytywana przez najbogatszych. Blokowali oni rozwój silnej, wolnej
i uczciwej konkurencji w skali światowej. To z kolei przyczyniło się
do zwiększenia niezadowolenia biednych i stanowiło zagrożenie dla stabilności
międzynarodowej i pokoju światowego14.
Krytycy dotychczasowego modelu globalizacji wskazywali przede
wszystkim na wynaturzenia sektora finansowego. Określano je jako nadmierną
finansyzację lub finansjeryzację gospodarki. Chodziło tutaj o: przerost sektora
finansowego, drastyczne skracanie horyzontu decyzji gospodarczych oraz zanik
myślenia strategicznego. Zjawiska te wynikały z forsowania interesów sektora
finansowego kosztem sektora realnego. Finansjera krajów wysoko rozwiniętych
doprowadziła do nadmiernej deregulacji rynków finansowych, co umożliwiło jej
wywoływanie spekulacyjnych wahań na różnych rynkach. Skutki nadmiernej
niestabilności były dewastujące zarówno dla poszczególnych gospodarek
narodowych, jak i dla gospodarki światowej. Dysfunkcje sektora finansowego
trzeba widzieć w kontekście pułapek i ograniczeń wzrostu gospodarczego
napędzanego zadłużeniem. Wiele krajów nie tylko ulegało naciskom rodzimego
sektora finansowego, ale również doświadczało strukturalnego deficytu
budżetowego i szybko rosnącego długu publicznego, zarówno w wymiarze
absolutnym, jak i w relacji do PKB. W ten sposób nieład finansowy stał się
charakterystyczną cechą współczesnego świata, zagrażającą racjonalności
gospodarczej. Niebezpieczne zachowania finansjery uniemożliwiały kształtowanie
sprawiedliwego i efektywnego globalnego ładu gospodarczego 15.
W tej sytuacji pojawił się postulat zmiany niektórych reguł gry, rządzących
międzynarodowym ładem ekonomicznym, a w szczególności reguł dotyczących
sektora finansowego. Dzięki temu udałoby się ukształtować globalizację na nowo.
Zostałyby stworzone warunki do rozwoju zdrowej konkurencji w skali
planetarnej16.
Szczególna odpowiedzialność za kształtowanie globalnego ładu
gospodarczego spoczywała na USA. Nie miały one bowiem konkurenta, który
dorównywałby im pod względem siły gospodarczej, politycznej i militarnej.
Tymczasem USA miały duże problemy z wypracowaniem dalekowzrocznej
polityki o globalnym charakterze17.

14

J.E. Stiglitz, Globalizacja, op. cit.
F. Chesnais, Bezprawne długi. Jak banki sterują demokracją, Instytut Wydawniczy Książka
i Prasa, Warszawa 2012; P.H. Dembinski, Finanse po zawale. Od euforii finansowej
do gospodarczego ładu, Wyd. Studio Emka, Warszawa 2011.
16
J.E. Stiglitz, Globalizacja, op. cit.
17
Idem, Freefall. Jazda bez trzymanki, PTE, Warszawa 2010; Idem, Globalizacja, op. cit.;
Z. Brzeziński, Wielka szachownica. Główne cele polityki amerykańskiej, Świat Książki,
Warszawa 1998; Idem, The Choice: Global Domination or Global Leadership, Basic Books,
New York 2005; Idem, Druga szansa, Świat Książki, Warszawa 2008.
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Transformacja ustrojowa i globalny kryzys finansowy
w świetle etyki

Po upadku systemu komunistycznego pojawiło się niebezpieczeństwo
upowszechnienia się radykalnej ideologii kapitalizmu. Papież Jan Paweł II,
który obawiał się negatywnych skutków ekspansji neoliberalizmu, zastanawiał się,
czy klęska komunizmu oznacza zwycięstwo kapitalizmu. Stwierdził, że jeżeli
przez kapitalizm rozumie się system ekonomiczny, uznający zasadniczą
i pozytywną rolę przedsiębiorstwa, rynku i własności prywatnej, oparty
na odpowiedzialności za środki produkcji i ludzkiej aktywności w życiu
gospodarczym, to należy udzielić odpowiedzi twierdzącej. Dlatego popierał
„ekonomię przedsiębiorczości”, „ekonomię rynku” i „wolną ekonomię”.
Opowiadał się za społeczeństwem, w którym istniałyby: wolność pracy,
przedsiębiorczość i uczestnictwo 18.
Jednocześnie zdecydowanie przeciwstawiał się kapitalizmowi pojmowanemu
jako system, który promuje wyłącznie wolność gospodarczą. Wolność
gospodarcza powinna bowiem zostać ujęta w ramy systemu prawnego. W ten
sposób można ją wprzęgnąć w służbę integralnej wolności ludzkiej 19.
Zasadnicze cechy ładu rynkowego, takie jak konkurencja i dążenie do zysku,
były akceptowane przez Jana Pawła II. Jednakże papież eksponował konieczność
zapewnienia sprawiedliwego podziału dóbr. Dlatego nie akceptował kapitalizmu,
prowadzącego do bogacenia się zamożnych i ubożenia biednych. Dostrzegał
zjawisko eksploatacji i dyskryminacji słabych przez silnych. Na pierwszym
miejscu stawiał kwestię praw człowieka, praw narodów i sprawiedliwy postęp20.
Warto podkreślić, że mimo różnic kulturowych i religijnych prawa człowieka
stanowią obecnie uniwersalny punkt odniesienia dla formułowania norm
etycznych na całym świecie. Trzeba się tutaj najpierw powołać na Powszechną
Deklarację Praw Człowieka, uchwaloną przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1948
roku, która doprowadziła do intensyfikacji prac nad identyfikacją
i zagwarantowaniem przestrzegania praw człowieka w skali globalnej. Dzięki
temu w 1966 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło Międzynarodowy Pakt
Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Międzynarodowy Pakt Praw
Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych.
Przyjęto, że źródłem praw człowieka jest ludzka godność, którą każda
jednostka posiada od momentu swoich narodzin. Stanowi ona niezbywalny
element życia ludzkiego i nie podlega żadnym ograniczeniom. Oznacza to,
że wszyscy ludzie, niezależnie od czasu i miejsca oraz koloru skóry, mają takie
same prawa osobiste, które powinny być respektowane. To właśnie z nich
18
Centesimus annus, [w:] Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Znak, Kraków 2005,
s. 656, 667, 677–678; F.J. Mazurek, Wolność pracy, przedsiębiorczość, uczestnictwo, KUL,
Lublin 1993.
19
Centesimus annus, op. cit., s. 678.
20
Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci, Znak, Kraków 2005,
s. 128.
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wynikają inne prawa, w tym także prawa pracownicze. Dlatego też
przedsiębiorstwa powinny działać w sposób społecznie odpowiedzialny 21.
Rynek funkcjonuje prawidłowo jedynie tam, gdzie są przestrzegane
określone reguły postępowania, zarówno formalne, jak i nieformalne. Ich łamanie
wiąże się często z poważnymi sankcjami 22. Podmioty gospodarcze działają
w konkretnych uwarunkowaniach prawnych, społecznych, kulturowych
i etycznych, a nie w instytucjonalnej próżni. Wolność gospodarcza wiąże się
zatem z odpowiedzialnością za czyny, które są oceniane w kategoriach moralnego
dobra albo zła.
W tym kontekście mówi się również o ładzie rynkowym, w którym
przestrzeganie reguł zdrowej konkurencji sprawia, że jest ona grą o rosnącej puli
wygranych. Zadaniem państwa powinno być tworzenie uczciwych, przejrzystych
i równych zasad gry dla wszystkich podmiotów gospodarczych oraz pilnowanie,
aby były one przestrzegane. Ta kwestia była szczególnie silnie akcentowana przez
niemieckich ordoliberałów. Ordoliberalizm należy do najważniejszych kierunków
współczesnego liberalizmu, ale ze względu na swoją specyfikę znalazł się obok
głównego nurtu współczesnej ekonomii neoliberalnej, do której zalicza się:
tradycyjny, leseferystyczny neoliberalizm, monetaryzm oraz ekonomię podażową.
Ordoliberałowie ostro krytykowali leseferyzm, który domagał się nieingerencji
państwa w konkurencję rynkową. Leseferyści uważali, że niczym nieograniczona
konkurencja zapewnia zarówno społeczną harmonię, jak i dobrobyt. Natomiast
ordoliberałowie zauważyli, że konkurencja jest procesem, który może wymknąć
się spod kontroli, o ile nie zostanie osadzony w mocnych ramach, w tym także
etycznych. Doceniali bowiem znaczenie etyki chrześcijańskiej. Byli przekonani,
że tylko silna, wolna i uczciwa konkurencja umożliwia rozwój gospodarczy.
Natomiast konkurencja, która się degeneruje, staje się walką wszystkich
ze wszystkimi i prowadzi do samozagłady23.
Rozumna wolność opiera się na wartościach. Z kolei samowola uwalnia
chciwość, która zagraża zarówno wolności, jak i sprawiedliwości, przez
co osiągnięcie dobrobytu staje się po prostu niemożliwe 24.
Po upadku gospodarki centralnie planowanej zwolennicy kapitalizmu
leseferystycznego propagowali przede wszystkim wolność gospodarczą. Sprzyjało
to promowaniu kultury chciwości. Przyjmowano bowiem, że chciwość jest dobra
i można bogacić się cudzym kosztem. Zamiast wyboru autentycznej wartości
opowiadano się zatem za antywartością. W ten sposób – dzięki jawnemu
lub zakamuflowanemu przyzwoleniu na zachowania nieetyczne w życiu
21
M. Rybak, Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, WN PWN,
Warszawa 2004, s. 158-159.
22
D.C. North, Pojmowanie zmian ekonomicznych i wzrostu gospodarczego, [w:] Globalizacja,
marginalizacja, rozwój, red. G.W. Kołodko, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania
im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2003.
23
T. Przybyciński, Ordoliberalizm a kształtowanie rynkowego ładu gospodarczego w Polsce,
SGH, Warszawa 2009, s. 11-62.
24
G. Szulczewski, Trzy wielkie tradycje humanistyczne uprawiania refleksji moralnej
nad gospodarką, [w:] Etyka biznesu w perspektywie humanistycznej, red. G. Szulczewski, SGH,
Warszawa 2011, s. 57-64.
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gospodarczym – w niektórych krajach posocjalistycznych mogły się pojawić
elementy kapitalizmu oligarchicznego, bandyckiego lub łupieżczego.
Papież Jan Paweł II uważał, że kraje, które odeszły od komunizmu, powinny
podjąć ogromny wysiłek odbudowy, zarówno gospodarczej, jak i moralnej.
Chodziło mu o to, że przez wiele lat wypaczono w nich elementarne stosunki
gospodarcze,
a
ponadto
wykorzeniono
takie
podstawowe
cnoty,
jak: prawdomówność, wiarygodność i pracowitość. Bez tych cnót, związanych
z dziedziną życia gospodarczego, osiągnięcie dobrobytu i odpowiednie
zaspokojenie aspiracji narodów było niemożliwe. Co więcej, liczne
niesprawiedliwości indywidualne i społeczne, popełnione w latach panowania
komunizmu, doprowadziły do nagromadzenia się wielu nienawiści i uraz. Jeżeli
zabrakłoby właściwej postawy moralnej, mogłyby one wybuchnąć z wielką siłą 25.
W tej sytuacji Jan Paweł II domagał się, aby reformatorski wysiłek byłych
krajów komunistycznych został wsparty przez inne państwa. Wiedział bowiem,
że problemy takich państw jak Polska nie wynikały ani z wolnego wyboru,
ani z popełnionych błędów, ale były skutkiem procesu historycznego
i przedmiotowego traktowania przez wielkie mocarstwa. Papież odwoływał się
zatem do solidarności, która jest ważną cnotą chrześcijańską 26.
Etyka chrześcijańska podkreśla konieczność rzetelnego zespolenia
sprawiedliwości i miłości społecznej, czyli właśnie solidarności. Sprawiedliwość
polega na tym, aby każdemu oddać to, co mu się słusznie należy. Wiąże się zatem
z odpowiednim podziałem dóbr. Chociaż sprawiedliwość jest ważna, to jednak
sama nie wystarcza. Dlatego potrzebna jest miłość, będąca cnotą doskonalszą
niż sprawiedliwość. Miłość nie ma nic wspólnego z interesownością, ale wyzwala
w człowieku to co najszlachetniejsze. Niekiedy miłość błędnie utożsamia
się z pożądaniem. Tymczasem prawdziwa miłość nie polega na pragnieniu dobra
dla samego siebie i bez żadnych ograniczeń. Miłość w prawdzie jest
nadzwyczajną siłą, która skłania do zaangażowania się po stronie sprawiedliwości
i pokoju oraz budowania lepszego świata. Jednakże trzeba również pamiętać,
że kształt rynku zależy od konfiguracji kulturowych 27.
Etyki chrześcijańskiej nie da się pogodzić z kulturą chciwości, która preferuje
bogacenie się za wszelką cenę. Domagając się od uczestników życia
gospodarczego postępowania, opartego na takich wartościach, jak sprawiedliwość
i solidarność, etyka chrześcijańska przyczynia się z jednej strony
do przestrzegania praw człowieka, a z drugiej wzmacnia fundamenty zdrowego
rozwoju gospodarczego. Tymczasem kultura chciwości godzi w wartości,
zarówno ogólnoludzkie, jak i chrześcijańskie. Sprzyja ona łamaniu praw
człowieka, w tym miedzy innymi praw pracowniczych, jak również reguł zdrowej
konkurencji. W ten sposób prowadzi do narastania konfliktów społecznych
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Centesimus annus, op. cit., s. 656.
Ibidem, s. 657.
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K. Wojtyła, Elementarz etyczny, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1999, s. 91-95;
J. Poniewierski, Gesty Jana Pawła II, Znak, Kraków 2006, s. 47; Ojciec Święty Benedykt XVI,
Encyklika „Caritas in veritate”, Wyd. AA, Kraków 2009, s. 5, 70.
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i mnożenia patologii w życiu gospodarczym. Właśnie dlatego kultura chciwości
może doprowadzić do katastrofy gospodarczej.
Z tego punktu widzenia warto przeanalizować przyczyny wybuchu
globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego pod koniec pierwszej dekady
XXI wieku. Pod powierzchnią globalnej gospodarki dokonywały się bowiem
potężne przesunięcia, które musiały w pewnym momencie doprowadzić
do wyładowania. Polegały one na tworzeniu wielkiej bańki, która nie mogła trwać
wiecznie. Spekulacyjny bąbel mógł nagle pęknąć albo stopniowo zapaść się
w sobie28.
Spekulacyjna bańka na rynku nieruchomości w USA, której pęknięcie
uruchomiło reakcję łańcuchową i wywołało panikę finansową na wielką skalę,
nie mogłaby powstać, gdyby wcześniej nie istniały sprzyjające warunki
do nadmiernej ekspansji kredytowej. Chodzi tutaj o niewłaściwe regulacje prawne
i zbyt łagodną politykę amerykańskiego banku centralnego. W pogoni za zyskami
niektóre podmioty sektora finansowego nadużywały dźwigni finansowej. Liczyły
również na to, że państwo nie pozwoli upaść wielkim firmom finansowym,
ale będzie je ratować niemal za wszelką cenę, co jest znane jako zjawisko
moralnego hazardu. Nieodpowiedzialnie zachowywały się także gospodarstwa
domowe, które finansowały zakup nieruchomości z zaciąganych kredytów
i nie brały pod uwagę możliwości wpadnięcia w pułapkę zadłużenia. W efekcie
uruchomiono spiralę narastającego zadłużania się. Wskutek niewystarczającej
kontroli firm finansowych, inwestorów i klientów nie podejmowano działań, które
mogłyby zapobiec katastrofie29.
W miarę upływu czasu chore firmy finansowe zarażały zdrowe podmioty
sektora finansowego, a problem przenosił się z jednego kraju do innych państw.
Reakcji łańcuchowej nie udało się powstrzymać. Zapaść sektora finansowego
osłabiła sektor realny.
Ujawnienie szokującej prawdy o rzeczywistej kondycji firm finansowych
stanowiło impuls do działań o charakterze sanacyjnym. Okazało się bowiem
wówczas, że źle pokierowano globalizacją30. Sprzeciw wobec ułomności
globalizacji i wynaturzeń sektora finansowego może wiele zmienić. Globalizacja
nie musi bowiem prowadzić do zwiększenia nierówności ani służyć interesom
sektora finansowego. Właściwie ukierunkowana globalizacja może przynosić
korzyści zarówno krajom wysoko rozwiniętym, jak i rozwijającym się.
Uświadomione społeczeństwo obywatelskie jest w stanie doprowadzić
do usprawnienia globalizacji i ograniczenia nadużyć finansjery. Dążąc
do urzeczywistnienia takich podstawowych wartości, jak efektywność
i sprawiedliwość, ludzie w krajach wysoko rozwiniętych i rozwijających się mogą
28

M. Otte, Kiedy nadchodzi kryzys, Wyd. Studio Emka, Warszawa 2009, s. 19-20, 27-28, 31.
T. Przybyciński, Kształtowanie rynkowego ładu gospodarczego w Polsce w warunkach
globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego, [w:] Polityka gospodarcza w świetle kryzysowych
doświadczeń, red. J. Stacewicz, „Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH” nr 85,
SGH, Warszawa 2011, s. 242.
30
D. Rosati, Przyczyny i mechanizm kryzysu finansowego w USA, „Ekonomista” 2009, nr 3;
J.E. Stiglitz, Szalone lata dziewięćdziesiąte. Nowa historia najświetniejszej dekady w dziejach
świata, WN PWN, Warszawa 2006, s. 217.
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wspólnymi siłami wpłynąć na procesy polityczne, które kształtują współczesną
rzeczywistość31.
Działania naprawcze powinny zmierzać do ukształtowania efektywnego
i sprawiedliwego globalnego ładu gospodarczego, opartego na silnej, wolnej
i uczciwej konkurencji oraz solidarności. Bardzo ważna jest eliminacja zjawisk
o charakterze patologicznym, a w szczególności wynaturzeń w sektorze
finansowym, które przyczyniły się do destabilizacji gospodarki światowej.
Chodziłoby zatem o podjęcie skutecznych działań, godzących racje ekonomiczne
i etyczne, przezwyciężających kulturę chciwości i służących zagwarantowaniu
tego, aby prawa człowieka, w tym także prawa pracownicze, były wszędzie
przestrzegane.

4. Zakończenie
Wspólnota wartości, która mogłaby stanowić fundament globalnego ładu
gospodarczego po upadku realnego socjalizmu, została wprawdzie
zidentyfikowana w postaci praw człowieka, ale podejście oparte na neoliberalnym
ekonomizmie okazało się w praktyce znacznie silniejsze. Stało się ono przyczyną
wielu krzywd, szkód i niesprawiedliwości.
Jednocześnie globalny kryzys finansowy okazał się pouczającą lekcją,
że etyki nie wolno rugować z życia gospodarczego. Donośne wołanie o etykę
w życiu gospodarczym było reakcją na jej dojmujący niedostatek. Dlatego
godzenie racji ekonomicznych i etycznych pozostaje w dalszym ciągu wytyczną
dla tych, którzy chcą budować lepszy świat.

Ethics and the Global Economic Order
Summary
It is a great developmental challenge to create the global economic order. Economic and
ethical values must be taken into account to manage this task, otherwise the prosperity of the global
economy is in danger.
Keywords: ethics, global economic order
JEL Classification: F60, P20, Z12
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J.E. Stiglitz, Wizja sprawiedliwej globalizacji. Propozycje usprawnień, WN PWN,
Warszawa 2007; Globalizacja, kryzys i co dalej?, red. G.W. Kołodko, Poltext, Warszawa 2010.
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(Nie)Etyczna Unia Europejska na Bałkanach

1. Wstęp
Półwysep Bałkański stanowi obszar pełen sprzeczności oraz konfliktów
etnicznych, religijnych i politycznych, naznaczonych trudnymi historiami
pojedynczych ludzi, rodzin, jak również całych społeczeństw. Po ponad szesnastu
latach od wynegocjowania w 1995 r. w Dayton i podpisania w Paryżu
symbolicznego układu pokojowego, kończącego konflikt w Bośni i Hercegowinie,
większość państw bałkańskich wciąż boryka się z podstawowymi problemami
stojącymi na drodze do pełnej transformacji systemowej, ideowej i społecznej.
Mimo znaczącego zaangażowania największych organizacji międzynarodowych –
Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), NATO (North Atlantic Treaty
Organization), Unii Europejskiej (UE), Organizacji Współpracy Gospodarczej
i Rozwoju, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Banku
Światowego czy Międzynarodowego Funduszu Walutowego, sytuacja
na Bałkanach wciąż jest niestabilna i do pewnego stopnia nieprzewidywalna.
Z drugiej strony, nie można pominąć widocznych „bałkańskich” reform
i osiągnięć, które miały miejsce w pierwszej dekadzie XXI w. Świadczyć o nich
mogą chociażby przystąpienie Albanii i Chorwacji do NATO (2009 r.), akcesja
Chorwacji do UE (od lipca 2013 r.; traktat jeszcze nieratyfikowany), otrzymanie
statusu kraju kandydującego do UE przez Byłą Jugosłowiańską Republikę
Macedonii (2005 r.), Czarnogórę (2010 r.) i Serbię (2012 r.), podpisanie układu
o stabilizacji i stowarzyszeniu z UE (SAA – Stabilisation and Association
Agreements) przez Albanię (2006 r.) oraz Bośnię i Hercegowinę (2008 r.; układ
jeszcze nieratyfikowany)1. Wszystkie wyżej wymienione wydarzenia poprzedzone
były wieloletnimi przygotowaniami, negocjacjami oraz implementacją przez
państwa Półwyspu2 konkretnych reform politycznych i strukturalnych.
Oficjalna strona Dyrekcji Generalnej ds. Rozszerzenia Komisji Europejskiej, dostępne
na: http://ec.europa.eu/enlargement/potential-candidates/index_pl.htm (dostęp 10.04.2012).
2
Biorąc pod uwagę kryterium stricte geograficzne do państw Półwyspu Bałkańskiego
zaliczyć można Albanię, Bośnię i Hercegowinę, Bułgarię, Czarnogórę, Grecję, Kosowo, Byłą
Jugosłowiańską Republikę Macedonii, Turcję (część europejską) oraz Serbię. Niektóre
opracowania, ze względu na aspekty historyczne, kulturowe i narodowościowe rozszerzają termin
„kraje bałkańskie” o Chorwację, Rumunię i Słowenię. Autor w niniejszej analizie skupia się na tzw.
1
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Zarówno w sukcesach, jak i w porażkach istotną rolę odegrały i wciąż
odgrywają organizacje międzynarodowe. Niniejszy artykuł skupia się
na dotychczasowych działaniach jednej z najbardziej aktywnych wspólnot
międzynarodowych na Półwyspie Bałkańskim – UE. Celem pracy jest wskazanie
konkretnych przykładów unijnej polityki zewnętrznej wobec Bośni
i Hercegowiny, które można określić mianem kontrowersyjnych. Autor spróbuje
udowodnić tezę, iż nieetyczna polityka zagraniczna nie zawsze musi oznaczać grę
o sumie zerowej, a w niektórych sytuacjach paradoksalnie może być
najrozsądniejszym rozwiązaniem.
Ze względu na wieloaspektowość problemu oraz ograniczenia edytorskie,
analiza skupi się na działalności Wysokiego Przedstawiciela wspólnoty
międzynarodowej dla Bośni i Hercegowiny, będącego jednocześnie przez cztery
kadencje (na siedem) Specjalnym Przedstawicielem UE.

2.

Kompetencje Wysokiego
i Hercegowiny

Przedstawiciela

dla

Bośni

Wysoki Przedstawiciel dla Bośni i Hercegowiny został powołany w 1995 r.
na mocy Aneksu nr 10 do Porozumienia z Dayton w celu zagwarantowania
implementacji cywilnych aspektów postanowień pokojowych umowy. Główne
wyzwania wskazane w dokumencie dotyczyły zagwarantowania dalszej pomocy
humanitarnej, odbudowy infrastruktury i gospodarki, stworzenia demokratycznych
instytucji politycznych, propagowania poszanowania praw człowieka, rozwiązania
kwestii problematycznych związanych z uchodźcami i osobami przesiedlonymi
oraz przeprowadzania wolnych wyborów. W odniesieniu do podstawowych
kompetencji Wysokiego Przedstawiciela, zostały one zdefiniowane jako
monitorowanie i koordynowanie realizacji Porozumienia oraz utrzymywanie
ścisłego kontaktu z poszczególnymi organizacjami i agencjami Bośni
i Hercegowiny, działającymi na rzecz realizacji wspomnianych postanowień
pokojowych. Ponadto, Wysoki Przedstawiciel zobowiązany został zarówno
do współpracy, jak i cyklicznego raportowania społeczności międzynarodowej
(w Aneksie nr 10 wymienione zostały: ONZ, UE, Stany Zjednoczone, Federacja
Rosyjska oraz „inne zainteresowane rządy, strony i organizacje”) na temat postępu
zachodzących zmian3.
W celu wsparcia Wysokiego Przedstawiciela w kwestiach administracyjnych
i merytorycznych zostało utworzone specjalne Biuro (OHR – Office of the High
Representative), posiadające uprawnienia i przywileje misji dyplomatycznej.
Pracownikami OHR zostali międzynarodowi i bośniaccy eksperci oraz
przedstawiciele państw wchodzących w skład Rady do spraw Pokoju (PIC –
Bałkanach Zachodnich, czyli na Albanii, Bośni i Hercegowinie, Chorwacji, Czarnogórze, Kosowie,
Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz Serbii.
3
The General Framework Agreement, Aneks nr 10, art. I-II, 14.12.1995, http://www.ohr.int/
dpa/default.asp ?content_id=366 (dostęp 14.04.2012).
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Peace Implementation Council). PIC została powołana w grudniu 1995 r. w celu
wsparcia implementacji postanowień Porozumienia z Dayton. Składa się z 56.
państw i instytucji (wliczając Wysokiego Przedstawiciela), a jej organem
wykonawczym jest Rada Zarządzająca, która obraduje na cotygodniowych
spotkaniach na szczeblu ambasadorów oraz co najmniej trzy razy w roku
na szczeblu dyrektorów politycznych4.
W związku z nieskuteczną realizacją i nieefektywnym egzekwowaniem
postanowień Porozumienia z Dayton, co było w dużym stopniu rezultatem zbyt
„miękkich” uprawnień Wysokiego Przedstawiciela, PIC zdecydowała się w 1997
r. rozszerzyć kompetencje przewodniczącego OHR. W efekcie, podczas
konferencji Rady w Bonn, Wysoki Przedstawiciel uzyskał nowe uprawnienia
(tzw. „uprawnienia bońskie”), które umożliwiły mu usuwanie ze stanowisk
urzędników publicznych naruszających zobowiązania prawne i/lub zapisy
Porozumienia, jak również narzucanie ustaw w przypadku niekompetencji
lub nieudolności bośniackich instytucji legislacyjnych5. Można przyjąć, iż od tego
momentu Wysoki Przedstawiciel stał się politycznie istotną i decyzyjną osobą
w Bośni i Hercegowinie. Do przykładów zastosowania uprawnień bońskich
zaliczane są m.in.: „rozwiązanie parlamentu jednego z bośniackich entitetów –
Republiki Serbskiej (1998 r.); zdymisjonowanie prezydenta Republiki Serbskiej
Nikoli Poplašena (1999 r.); narzucenie Republice Serbskiej oraz Federacji Bośni
i Hercegowiny (drugi entitet) symboli narodowych, takich, jak: hymn, flaga
i godło; rozstrzygnięcie statusu spornej enklawy Brčko (2000 r.); powołanie
Państwowej Agencji Śledczej i Ochronnej oraz Ministerstwa Bezpieczeństwa;
zdymisjonowanie jednorazowo 60 wysokich urzędników w Republice Serbskiej
(2004 r.)”6.

3. Wysoki Przedstawiciel a Unia Europejska i gospodarka
Działania Wysokiego Przedstawiciela w Bośni i Hercegowinie, mimo statusu
niezależnej instytucji międzynarodowej, mają ścisły związek z unijną polityką
zewnętrzną. Po pierwsze, przez cztery kadencje (lata 2002-2011) pełnił
on jednocześnie funkcję Specjalnego Przedstawiciela UE (SPUE). Po drugie,
wszyscy urzędujący dyplomaci pochodzili z państw członkowskich UE: Carl Bildt
(1995-1997, Szwecja), Carlos Westendorp (1997-1999, Hiszpania),
Wolfgang Petritsch (1999-2002, Austria), Paddy Ashdown (2002-2006,
Wielka Brytania),
Christian Schwarz-Schilling:
(2006-2007,
Niemcy),
4
The Peace Implementation Council and its Steering Board, oficjalna strona OHR,
16.02.2012, http://www.ohr.int/pic/default.asp?content_id=38563 (dostęp 14.04.2012).
5
The Mandate of the OHR, oficjalna strona OHR, 16.02.2012, http://www.ohr.int/ohrinfo/gen-info/default.asp?content_id=38612 (dostęp 14.04.2012).
6
P. Sokołowska, Problemy implementacji cywilnych aspektów Porozumienia z Dayton
na przykładzie aktywności Wysokiego Przedstawiciela oraz Unii Europejskiej, [w:] Bośnia
i Hercegowina 15 lat po Dayton. Przeszłość – teraźniejszość – perspektywy, red. P. Chmielewski,
S.L. Szczesio, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, s. 305-306.
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Miroslav Lajčák (2007-2009, Słowacja), Valentin Inzko (2009-obecnie7, Austria).
Dopiero decyzją Rady Unii Europejskiej Nr 2011/426/WPZiB z dnia 18 lipca
2011 r. stanowiska zostały rozłączone, pozostawiając szefostwo OHR
Valentinowi Inzko powołując Petera Sørensena jako SPUE (kadencja: 01.09.201130.06.2015)8. Decyzja podyktowana była (planowanym) zwiększeniem
aktywności UE w regionie oraz intensyfikacją działań na rzecz integracji
europejskiej.
Działalność Wysokiego Przedstawiciela odgrywa również istotną rolę
w reformach gospodarczych kraju. Przykładem może być liczba podjętych decyzji
dotyczących rożnych aspektów sfery gospodarczej – w latach 2000-2011 wyniosła
ona 88. Warto podkreślić, iż większość decyzji dotyczyła stanowienia prawa
gospodarczego na szczeblu krajowym lub lokalnym. Największa aktywność
w tym okresie została odnotowana w 2000 r., kiedy Wolfgang Petritsch w ramach
29. podjętych decyzji zmienił 13 aktów prawnych zaproponowanych przez
bośniackie instytucje legislacyjne, anulował 2 z nich oraz „narzucił” 8 nowych
ustaw (6 pozostałych decyzji zostało zawartych na bardziej koncyliacyjnych
warunkach)9.
Niemniej jednak, w kontekście etycznego postępowania UE w regionie
bałkańskim, to nie daleko idące uprawnienia bońskie czy wynikające z nich
możliwości zmian i narzucania praw gospodarczych (lub jakichkolwiek innych)
budzą największe wątpliwości. Paradoksalnie, bardziej kontrowersyjny wydaje się
brak wyżej wymienionych działań, będący następstwem problemów
z koordynacją i wyznaczeniem jednolitej strategii społeczności międzynarodowej.
Jak stwierdza P. Sokołowska „dzięki radykalnym działaniom (od 1997 r. do 2006
r., przyp. aut.) wynikającym z „uprawnień bońskich” OHR utrzymało zasadnicze
znaczenie dla realizacji programu reform, a bośniackie elity polityczne, w obawie
przed usunięciem z urzędu, liczyły się z instytucją Wysokiego Przedstawiciela” 10.
Podczas kadencji Christiana Schwarza-Schillinga doszło do wyraźnej zmiany
strategii i zmniejszenia zakresu ingerencji OHR. Pomimo ambitnych intencji
przekazania odpowiedzialności i władzy w ręce rządu centralnego oraz jednostek
lokalnych Bośni i Hercegowiny, nowy kurs tylko pogorszył sytuację
i doprowadził do niebezpiecznych wystąpień nacjonalistycznych poszczególnych
bośniackich polityków. W rezultacie niemiecki dyplomata został
zdymisjonowany, a następujący po nim Miroslav Lajčák zrezygnował z pełnienia
„osłabionego” urzędu po dwóch latach sprawowania swojej funkcji. Słowacki
polityk co prawda otrzymał i przyjął w tym czasie propozycję objęcia urzędu
Ministra Spraw Zagranicznych w Bratysławie, niemniej wiele źródeł potwierdza

7

Stan na maj 2012 r.
Decyzja Rady 2011/426/WPZiB z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie mianowania Specjalnego
Przedstawiciela Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej,
L 188/30, Luksemburg i Bruksela 2011, preambuła.
9
High Representative's Decisions by Topic, oficjalna strona OHR, http://www.ohr.int/
decisions/econdec/archive.asp?m=&yr=2000 (dostęp 15.04.2012).
10
P. Sokołowska, op. cit., s. 312.
8
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pojawienie się frustracji związanej z trudną sytuacją sprawowania funkcji
Wysokiego Przedstawiciela.
Kolejny przykład braku konsekwencji społeczności unijnej stanowić może
redukcja kontyngentu EUFOR Althea (European Union Force in Bosnia
and Herzegovina) w grudniu 2006 r. oraz znaczne zmniejszenie liczby baz
operacyjnych. Osłabienie możliwości wojsk stabilizacyjnych miało bowiem
miejsce równocześnie z intensywnym ruchem separatystycznym zainicjowanym
przez nowego premiera Republiki Serbskiej Milorada Dodika 11.

4. Konkluzje
Przyjmując prymat wartości demokratycznych w sprawowaniu rządów
można polemizować czy szeroki zakres władzy przypisany instytucji praktycznie
zarządzającej państwem (Wysoki Przedstawiciel), a niepochodzącej z danej
społeczności ani niebędącej wybieraną przez obywateli danego kraju, stanowi
najlepsze rozwiązanie. Z drugiej strony, biorąc pod uwagę stopień korupcji
bośniackich elit politycznych12, niestabilność i nieprzewidywalność rozwoju
relacji pomiędzy bośniackimi Serbami, Chorwatami i Boszniakami, wzrost
przestępczości zorganizowanej oraz brak pełnej transformacji ustrojowej, silny
gwarant realizacji postanowień pokojowych zapisanych w Porozumieniu z Dayton
wydaje się niezbędny. Wciąż jednak pozostaje pewien dylemat etyczny,
do jakiego stopnia i do kiedy Bośnia i Hercegowina powinna pozostać
„protektoratem”, zarządzanym w sposób zdecydowany przez przedstawiciela
wspólnoty międzynarodowej. Brak odpowiedzi na tę podstawową wątpliwość
skutkuje między innymi rozbieżnością w strategiach podmiotów, które podjęły się
wyzwania ustabilizowania i wsparcia w rozwoju Bośni i Hercegowiny.
Wahania społeczności międzynarodowej przekładają się z kolei
na wspomniany już wzrost populistycznych, często nacjonalistycznych wystąpień
polityków narodowych oraz na spadek zaufania bośniackiego społeczeństwa.
Z badań przeprowadzonych w 2010 r. przez Instytut Gallupa na próbie 1000
mieszkańców Bośni i Hercegowiny wynika, iż 53% badanych w ogóle nie ufa
lub nieznacznie ufa unijnym instytucjom. Podobne wyniki dotyczą agencji
narodowych. Przykładowo, biorąc pod uwagę aspekty gospodarcze, 59%
ankietowanych wskazało brak lub znikome zaufanie do bośniackich instytucji
ekonomicznych, a aż 92% postrzega ogólne warunki do rozwoju gospodarczego
11

Ibidem, s. 313-314.
Według indeksu Corruption Perception Index tworzonego cyklicznie przez Transparency
International, Bośnia i Hercegowina w 2006 r., czyli podczas okresu osłabienia urzędu Wysokiego
Przedstawiciela, zajęła 93. miejsce na 163. zweryfikowane państwa (indeks wyniósł 2,9 w skali,
w której 10 oznaczało praktycznie brak korupcji). Dane z 2011 r. plasują Bośnię i Hercegowinę
na 91. miejscu z wynikiem 3,2, który oprócz sytuacji w Albanii, był najgorszym rezultatem
ze wszystkich krajów Bałkanów Zachodnich. Więcej danych dostępnych na stronie Transparency
International,
http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi_2011
(dostęp
16.04.2012).
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jako słabe lub przeciętne. Paradoksalnie, 69% badanych wybrało najwyższą
ocenę, jeśli chodzi o poparcie dla członkostwa w UE 13.
Ostatni wynik do pewnego stopnia potwierdza słuszność obrania nowego
kierunku zaangażowania przez Unię Europejską, polegającego na przyspieszeniu
integracji Bośni i Hercegowiny z państwami unijnymi. Jednakże, do osiągnięcia
celu zapisanego w dokumencie powołującym „oddzielnego” Specjalnego
Przedstawiciela UE: „(…) aby BiH stała się państwem stabilnym, sprawnie
funkcjonującym, pokojowym i wieloetnicznym oraz zjednoczonym,
utrzymującym przyjazne stosunki sąsiedzkie i pozostającym nieodwracalnie
na drodze prowadzącej do członkostwa w Unii” 14 niezbędna jest intensyfikacja
dotychczasowych działań unijnych decydentów i wyeliminowanie wszystkich
wewnątrzunijnych niespójności związanych z omawianym regionem.

(Un)Ethical European Union in the Western Balkans
Summary
Although all the Western Balkan countries have been offered the prospect of European Union
(EU) membership, the accession process still constitutes a complicated and multi-aspect challenge.
EU support and engagement in the region have resulted in a few successes, nonetheless, describing
them as major breakthroughs is far from the reality. Since the establishment of the Dayton Agreement
in 1995, ending the conflict in Bosnia and Herzegovina, most of the Balkan states have not managed
to accomplish their political, ideological and civic transformations yet. However, the difficult situation
and frequent negotiation stalemates are not only the outcomes of the unsatisfactory progress made
by the Peninsular countries. Ambiguous and unethical (in some cases) behaviour can also be noticed
from the EU decision-makers’ side. The following article aims to present concrete examples
of EU external policy actions in Bosnia and Herzegovina which can be described as controversial.
However, the author attempts to prove the thesis that unethical external policy is not always a zero-sum
game, and in particular circumstances it can be paradoxically perceived as the best solution. Taking
into consideration the comprehensiveness of the problem and editorial limitations, the analysis focuses
on activities of the High Representative for Bosnia and Herzegovina, who used to be (during four out
of seven tenures) the EU Special Representative for Bosnia and Herzegovina.
Keywords: European Union, Balkans, High Representative, Bosnia and Herzegovina
JEL Classification: F51, F53, F55
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Lobbing w polskim prawie i praktyce

1. Lobbing – charakterystyka pojęcia
Lobbing to pojęcie nieostre, a zjawisko złożone, zróżnicowane i różnie
wartościowane. Samo słowo lobbing oznacza czynności podejmowane w miejscu
określanym jako lobby. W brytyjskiej Izbie Gmin i innych parlamentach to hall
wejściowy czy też pomieszczenie dostępne dla publiczności, które może służyć
kontaktom między deputowanymi a osobami niebędącymi członkami parlamentu.
Pierwszy przykład użycia słowa „lobby” w tym sensie Słownik Oxfordzki
odnotowuje w 1640 roku1. W tradycji amerykańskiej lobby utożsamia się
z budynkiem Kongresu. W Ameryce lobbing pojawił się dwieście lat później niż
w Anglii, ale to właśnie USA uznaje się za kraj, w którym zjawisko lobbingu
rozwinęło się najsilniej i wytworzyło bardzo zróżnicowane formy i odmiany 2.
Tam lobby oznacza nie tylko korytarz w budynku parlamentu, ale każdy „hall
wejściowy” gdzie mogą się odbywać niezobowiązujące spotkania polityków
z biznesmenami, dziennikarzami czy rzecznikami reprezentującymi grupowe
interesy przede wszystkim przemysłowców. Tak angielskie pojmowanie lobbingu
jako praktyki ściśle związanej z działaniami w parlamencie w Stanach
Zjednoczonych uległo rozwinięciu i zaczęło obejmować również działania
kierowane do władzy wykonawczej. W tradycji anglosaskiej tego rodzaju praktyki
zyskały określenie „dyplomacji kuluarowej”.
Historycznie zjawisko zabiegania o interesy różnych grup i środowisk jest
oczywiście jeszcze wcześniejsze – pojawia się wraz z organizacją stosunków
społecznych przez państwo. Już od czasów starożytnej Grecji obywatele i ich
różnorodne organizacje, później dworskie kamaryle, grupy nieformalne mające
charakter relacji typu klient-patron, poszukiwały możliwości wywierania wpływu
na decyzje polityczne i legislacyjne3. Współcześnie znaczenie tego pojęcia uległo
1

The Oxford English Dictionary, t. 8, Oxford University Press, Oxford 1989, s. 1074.
M.M Wiszowaty, Regulacja prawna lobbingu samorządowego na świecie, [w:] Lobbing
w samorządzie województwa. Raport z badań i monitoringu, red. G. Makowski, Instytut Spraw
Publicznych, Warszawa 2010, s. 148.
3
K. Jasiecki, M. Molęda-Zdziech, U. Kurczewska, Lobbing. Sztuka skutecznego wywierania
wpływu, Oficyna ekonomiczna, Kraków 2006, s. 13.
2
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rozszerzeniu zyskując nowe znaczenia i treści. Określa się nim wszelką
działalność oddziaływującą na decyzje różnych ośrodków władzy. Tym samym
rozszerzył się zarówno krąg osób i instytucji uprawiających lobbing, jak i zestaw
problemów, w których lobbing występuje na różnych poziomach: poczynając
od ponadnarodowych, poprzez państwowe, samorządowe, korporacyjne,
pozarządowe czy medialne.
Nie istnieje jednak jedna, przyjęta powszechnie definicja lobbingu.
W klasycznej już definicji Philipa Kotlera lobbing określa się jako kontaktowanie
się i przekonywanie członków ciał ustawodawczych i urzędników państwowych
do określonych rozwiązań prawnych i administracyjnych 4. Lobbing traktuje się
również jako pewne narzędzie formułowania i przekazywania argumentów,
z którymi dociera się do osób podejmujących decyzje – istotne staje się więc
nawiązywanie bezpośrednich, osobistych kontaktów z osobami czy grupami
lobbystycznymi, a przedstawicielami aparatu władzy. Na znaczeniu zyskuje więc
wzajemna komunikacyjna relacja na poziomie politycznym, ekonomicznym
czy społecznym. Relacje te mogą pojawiać się w różnych kontekstach
interpersonalnych: pomiędzy jednostkami, grupami czy organizacjami. Za jeden
z najważniejszych aspektów lobbingu uznaje się „przekonywanie oraz
dostarczanie i pozyskiwanie informacji mające na celu promowanie określonych
decyzji”5. Lobbing porównywany jest niekiedy także z innymi formami nacisku,
takimi jak public relations czy marketing (funkcjonuje określenie lobbingu jako
marketingu idei), jednak jego specyfika polega na tym, że adresatem działań są
przede wszystkim decydenci reprezentujący sferę i interesy publiczne na różnych
poziomach. Charakterystyczna dla lobbingu jest również obecność pośrednika –
lobbysty – ogniwa w procesie komunikacji między obywatelami czy grupami
interesu a różnego rodzaju instytucjami podejmującymi decyzje w ich sprawach.
W literaturze przedmiotu wyróżnia się kilka płaszczyzn prowadzenia działalności
lobbystycznej6:
1) lobbysta podejmuje starania, aby wywrzeć wpływ na różne decyzje
rządowe, np.: przyznawanie dotacji, zawieranie umów, mianowanie
na stanowiska, opracowywanie strategii;
2) jest pracownikiem etatowym w przedsiębiorstwach prywatnych,
w wydziałach odpowiedzialnych za kontakty z rządem;
3) pracuje dla grup powołanych w celu załatwienia, popierania jednej,
określonej sprawy;
4) jest zatrudniony w organizacjach trzeciego sektora;
5) jest zatrudniony w firmach prowadzących kampanie reklamowe
w różnych środkach masowego przekazu;
6) jest zatrudniony w firmach prowadzących działalność lobbingową wobec
rządu i parlamentu.
Lobbysta reprezentuje na ogół różne grupy interesu, czyli różnego rodzaju
zorganizowane stowarzyszenia o określonych celach. Ich powstawanie jest
4
5
6

Ph. Kotler, Marketing, Gebethner& Ska, Warszawa, 1994, s. 621.
K. Jasiecki, M.Molenda-Zdziech, U. Kurczewska, op. cit., s. 18.
Ibidem, s. 58.
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efektem i wyrazem zdolności, a także gotowości obywateli do samodzielnego
organizowania się i wpływania na ustawodawstwo, instytucje władzy i opinię
publiczną7. Niekiedy zamiast określenia „grupa interesu” używa się terminu
„zorganizowane interesy”, aby podkreślić, iż członkostwo nie zawsze jest
wyraźnie sformalizowane. Zamiennie używa się też określeń grupa nacisku, grupa
wpływu, zorganizowane interesy, interesariusze (stakeholders)8.
We współczesnych systemach demokracji przedstawicielskiej zwykle
wyróżnia się dwa modele lobbingu: „pluralistyczny”, odnoszący się głównie
do krajów anglosaskich, a przede wszystkim do Stanów Zjednoczonych,
i „korporatywistyczny” charakterystyczny między innymi dla krajów Europy
Zachodniej. W modelu amerykańskim lobbing i grupy nacisku traktowane są jako
normalny, naturalny przejaw życia demokratycznego, a zorganizowana obrona
interesów jest elementem demokracji partycypacyjnej. W tym modelu uznaje się,
że instytucje polityczne takie jak parlament czy partie polityczne nie wystarczają
by zaspokoić potrzeby suwerena-narodu i niezbędne jest istnienie różnych
pośredników pomiędzy obywatelami a instytucjami władzy pochodzącymi
z wyborów. W modelu „korporatywistycznym” podstawowe decyzje, zarówno
w sferze ekonomii, jak i polityki czy kultury podejmowane są w wyniku ustaleń
między państwem a różnymi organizacjami, stowarzyszeniami czy związkami,
a więc polityka opiera się na negocjacjach między poszczególnymi grupami,
często zrzeszonymi w korporacjach nie tylko biznesowych, lecz także
zawodowych czy środowiskowych a rządem.
W „pluralistycznym” modelu postulowana i częściowo wdrażana jest zmiana
praktyk lobbystycznych. O ile do początku XX wieku w działaniach
lobbystycznych dominowały praktyki korupcyjne takie, jak łapówki czy szantaże,
o tyle obecnie, w efekcie uchwalenia szeregu aktów prawnych, dąży się –
oczywiście z różną skutecznością – do ich ograniczenia. Wprowadzane są bardziej
„cywilizowane” formy lobbingu, w których przeważa dostarczanie informacji oraz
różnego rodzaju zabiegi perswazyjne. Współcześnie w modelu „pluralistycznym”,
amerykańskim, można wyróżnić trzy modele lobbingu:
1) parlamentarny – lobbyści docierają do senatorów i reprezentantów
Kongresu próbując przekonać ich do swoich racji;
2) techniczny – lobbysta jest postrzegany jako ekspert w danej dziedzinie,
mający za zadanie dostarczenie specjalistycznej wiedzy, która jest
potrzebna do zrozumienia konsekwencji przyjęcia określonych rozwiązań
prawnych;
3) proceduralny – dotyczący działalności administracji, gdy każdy nowy
projekt musi być poddany ocenie opinii publicznej.
Lobbyści zajmujący się lobbingiem proceduralnym przygotowują opnie
i informacje w imieniu grup osób czy grup interesów, których te projekty mogą
dotyczyć. Uważa się, że to właśnie za pośrednictwem lobbystów następuje
Słownik socjologii i nauk społecznych, red. G. Marshall, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2005, s. 108.
8
U. Kurczewska, Lobbing i grupy interesu w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2011, s. 19.
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włączanie się zorganizowanych grup obywateli w życie publiczne, a to z kolei
ułatwia uzyskiwanie poparcia dla polityki prowadzonej przez państwo. Uznaje się
zatem, że przynajmniej niektóre działania lobbystyczne przyczyniają się
do demokratyzacji życia społecznego.
W tradycji europejskiej trudno mówić o jednym modelu lobbingu. Przede
wszystkim w odniesieniu do działalności lobbingowej panuje większy
sceptycyzm, gdyż kojarzy się ją głównie z realizowaniem partykularnych
interesów kosztem niekiedy interesu publicznego, w sposób często budzący
zastrzeżenia zarówno prawne, jak i etyczne. Decyzje w państwach stosujących
elementy systemu korporacyjnego są efektem negocjacji i przetargów, w których
uczestniczą instytucje zarówno polityczne czy lobbystyczne, jak i różnego rodzaju
korporacje zawodowe i przemysłowe, ale proces decyzyjny po obu stronach jest
bardziej scentralizowany9.
Niezależnie od tradycji w podejściu do lobbingu, w różnych krajach
wskazuje się zarówno na jego pozytywne, jak i negatywne aspekty. Wśród
pozytywnych można wymienić:
 wypełnienie przestrzeni pomiędzy jednostką a państwem, a tym samym
stwarzanie przesłanek do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
 zwracanie uwagi na istotne, pojawiające się problemy i nowe
wyzwania;
 wymuszanie dostępu do informacji publicznej;
 danie szansy na wyrównanie pozycji różnych grup, w tym
dowartościowywanie grup słabszych;
 stwarzanie płaszczyzny kontaktów między obywatelami a elitami;
 pragmatyzowanie
dyskursu
ponad
podziałami
politycznymi
czy ideologicznymi.
Wśród negatywnych cech lobbingu można wskazać:
 przyczynianie się do osłabiania ładu demokratycznego – swoboda
w prezentacji interesów może faworyzować najsilniejsze grupy wpływu
kosztem innych, słabszych, gorzej zorganizowanych, biedniejszych.
Oligarchizacja wynikająca z ich siły może w efekcie narzucać
partykularne interesy, sprzeczne z dobrem wspólnym;
 niekontrolowana bądź kontrolowana w sposób nieskuteczny działalność
lobbystyczna może prowadzić do patologizacji życia społecznego
poprzez korumpowanie przedstawicieli władzy przez lobbystów;
 w słabszych, mniej sprawnych państwach istnieje niebezpieczeństwo
uzależnienia interesów państwowych od silnych, międzynarodowych
grup nacisku, działających w interesie silnych, globalnych korporacji
czy zagranicznych inwestorów.

A. Kubiak, A. Krzewińska, Lobbing jako element infrastruktury społeczeństwa
obywatelskiego, [w:] Okolice socjologicznej tożsamości. Księga poświęcona pamięci Wojciecha
Sitka, red. Z. Kurcz, I. Taranowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Wrocław 2010, s. 420421.
9
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2. Lobbing – rozwiązania formalno-prawne
Działalność lobbingowa jest w różny sposób regulowana w poszczególnych
krajach i na poziomie Unii Europejskiej. W literaturze przedmiotu znajdziemy
szczegółowe omówienie tych zagadnień10. Uregulowanie te mają dwojaki
charakter: prawny i etyczny. Wymiar prawny to wprowadzenie szczegółowych
unormowań – niekiedy ustawowych. Takie rozwiązania wprowadzono w USA,
Kanadzie, Australii, Niemczech, Unii Europejskiej, a także w Polsce. Wymiar
etyczny lobbingu to koncentrowanie się na kwestii samoregulacji
środowiskowych, a więc analiza na ile samo środowisko podejmuje różnego
rodzaju przedsięwzięcia mające na celu regulację i unormowanie swoich działań.
Dotyczy to zarówno środowisk i osób pełniących funkcje publiczne, jak i różnych
korporacji i organizacji podejmujących w różnych formach działalność
lobbingową. Etyczny wymiar działalności lobbingowej jest równie istotny
jak rozwiązania ustawowe, gdyż nie wszystkie działania, szczególnie w sferze
publicznej, daje się uregulować zgodnie z literą prawa. Etyczne postępowanie –
przyzwoitość w działaniu jest walorem trudnym do przecenienia i zastąpienia.
W Polsce ustawa o działalności lobbingowej ograniczona do procesu
stanowienia prawa została uchwalona w 2005 roku11. Wcześniej w polskim prawie
istniały regulacje koncentrujące się na podmiotach oddziaływania lobbystów,
a więc osobach zajmujących różne stanowiska publiczne. Istniały więc kodeksy
etyczne dla różnych środowisk, komisje etyczne dla parlamentarzystów,
regulaminy działania poszczególnych urzędów, instytucje kontrolne. Cząstkowo
kwestie te regulowały ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U.
z 1996 r. Nr.73, po.350), o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej
przez osoby publiczne – tzw. ustawa antykorupcyjna (Dz. U. z 1997 r. Nr.106,
poz. 679) czy ustawa o służbie cywilnej (Dz.U. z 1999 r. Nr. 49, poz. 483).
W latach 90-tych XX wieku wobec narastania negatywnych przykładów,
niewłaściwych, a często patologicznych relacji pomiędzy sferą polityki
i gospodarki, wysokiego poziomu korupcji12 pojawiły się postulaty wprowadzenia
regulacji prawnych dotyczących bezpośrednio lobbingu. Po kilkuletnich
dyskusjach w gronie polityków, ekspertów i przedstawicieli różnych środowisk,
a także niezakończonych próbach legislacyjnych w ostatecznej wersji ustawy
z 2005 roku zawężono jej zakres do legislacji na poziomie instytucji centralnych.
Ustawa składająca się z 24. artykułów określa zasady jawności działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa, zasady wykonywania zawodowej
działalności lobbingowej, formy kontroli tej działalności oraz zasady prowadzenia
rejestru pomiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową.
W rozumieniu ustawy działalnością lobbingową jest każde działanie prowadzone
10

K. Jasiecki, M. Molenda-Zdziech, U. Kurczewska, op. cit., s. 77-102.
Ustawa z dnia 7 lipca 2005r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa
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Por. A. Kubiak, Łapownictwo w świadomości potocznej i doświadczeniu Polaków,
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metodami prawnie dozwolonymi zmierzające do wywarcia wpływu na organy
władzy publicznej w procesie stanowienia prawa, a zawodową działalnością
lobbingową jest zarobkowa działalność lobbingowa na rzecz osób trzecich w celu
uwzględnienia interesów tych osób. Ustawa nałożyła również na Radę Ministrów
obowiązek ogłaszania w Biuletynie Informacji Publicznej planów tworzenia
przepisów i wszelkich dokumentów dotyczących prac nad projektami ustaw
i rozporządzeń. Ustawa wprowadziła również do polskiego prawa nową instytucję
wysłuchania publicznego, co pozwala różnym pomiotom na uczestnictwo
w tworzeniu prawa. Na przewodniczących klubów i kół poselskich, a także
na ministrów nałożono obowiązek przekazywania informacji dotyczących
pracowników biur poselskich i senatorskich, a także pracowników zatrudnionych
w gabinetach politycznych ministrów.
Jak w przypadku wielu polskich aktów prawnych również ustawa
lobbingowa zaraz po jej uchwaleniu była traktowana jako „ustawa na próbę”,
pilotażowa, która po ocenieniu jej funkcjonowania może podlegać nowelizacji.
Większość ekspertów oceniła ją bardzo krytycznie 13. Uznana została wręcz
za „bubel” prawny, „akt przygotowany w pośpiechu, bez koniecznych analiz
i niedostosowany do rzeczywistych potrzeb polskiego życia publicznego”14.

3. Postrzeganie lobbingu i działalności lobbingowej
Postrzeganie lobbingu i działalności lobbingowej również w świetle
przepisów ustawy lobbingowej było przedmiotem badań zrealizowanych
pod moim kierunkiem na zlecenie Programu Przeciw Korupcji Fundacji im.
Stefana Batorego w roku 2008, a więc w czasie, gdy można już było ocenić
funkcjonowanie ustawy w praktyce 15. W badaniach koncentrowano się
na lobbingu w procesie stanowienia prawa. Zjawisko to zostało więc zawężone
do różnorodnych relacji i oddziaływań skierowanych na twórców prawa
w parlamencie. W badaniach wzięła udział jedna czwarta wylosowanych
uprzednio proporcjonalnie do ilości mandatów parlamentarzystów (115. posłów
i 25. senatorów), do których skierowano anonimową ankietę. Przeprowadzono
również rozmowy z dziennikarzami pracującymi jako sprawozdawcy
parlamentarni, którzy wcześniej uczestniczyli w dyskusjach nad zjawiskiem
lobbingu w Fundacji Batorego i wyrazili zgodę na udział w badaniach
(zrealizowano z nimi 15. wywiadów swobodnych dotyczących ich biografii
13
M.M. Wiszowaty, Ustawa o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa,
„Przegląd Sejmowy” 2006, nr 5, s. 47-54.
14
J. Zbieranek, Wnioski i rekomendacje, [w:] Lobbing w samorządzie województwa. Raport
z badań i monitoringu, op. cit., s. 142.
15
Szczegółowy opis badań i ich rezultatów prezentuję w tekście: Ustawa o lobbingu, lobbing
i proces stanowienia prawa w oczach parlamentarzystów, lobbystów i dziennikarzy ,
[w:] Przejrzystość procesu stanowienia prawa. Raport z realizacji projektu „Społeczny monitoring
procesu stanowienia prawa”, Program Przeciw Korupcji. Fundacja im. Stefana Batorego,
Warszawa 2008.
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zawodowej, kontaktów z lobbystami, oceny działalności lobbingowej w Polsce,
definicji i sposobu postrzegania lobbingu oraz patologii w lobbingu, które mogli
sami zaobserwować, albo o których słyszeli). Respondentami posiadającymi
największą wiedzę na temat wpływu lobbingu na proces stanowienia prawa byli
lobbyści zarejestrowani zgodnie z ustawą o działalności lobbingowej w Sejmie,
Senacie i MSWiA, którzy prowadzą różnorodną działalność: doradztwo
gospodarcze lub promocyjne, usługi prawnicze i eksperckie, kreowanie
wizerunku. Przeprowadzono z nimi 12. pogłębionych wywiadów swobodnych
na temat doświadczeń w pracy lobbysty, opinii o jawnym i ukrytym lobbingu
w Polsce, ograniczeń i szans, jakie stwarza lobbystom ustawa o lobbingu,
perspektyw rozwoju tego typu działalności w Polsce.
Lobbing w potocznym odczuciu postrzegany jest jako zjawisko negatywne,
korupcjogenne, wręcz patologiczne. Interesujące więc było sprawdzenie w jaki
sposób definiują je osoby na różne sposoby zainteresowane nim profesjonalnie.
Parlamentarzyści byli proszeni zarówno o podanie własnej definicji lobbingu
(w odpowiedzi na pytanie otwarte: jak określiliby co to jest lobbing, z czym
kojarzy się lobbing), jak i ocenę 18. stwierdzeń w różny sposób określających
lobbing. Większość parlamentarzystów przedstawiła własne propozycje
rozumienia lobbingu (79%), ale 21% nie napisało nic na ten temat. Dominowały
określenia, które nazwałam pozytywno-neutralnymi (50% spośród wszystkich
odpowiedzi), przedstawiające lobbing jako pewną formę oddziaływań jednych
podmiotów (osób, grup, instytucji) na inne. Pisano na przykład, że lobbing
to „profesjonalna, zawodowa działalność polegająca na wpływaniu na kształt
prawa w interesie określonych grup, wywieranie nacisku na decyzje organów
władzy publicznej w celu uzyskania przychylnej decyzji”, „ działania grup
interesów w stosunku do organów państwa w celu uzyskania oczekiwanych
decyzji, realizowane poprzez rzetelną informację i edukowanie”, „profesjonalna,
jawna działalność zawodowych pośredników pomiędzy grupami interesów
a ośrodkami władzy administracyjnej i politycznej”, „działanie na rzecz uzyskania
wsparcia określonego rozwiązania, adresowane do pomiotów władzy, polityków”,
„jeden ze sposobów przedstawiania swoich racji”, „ wpływanie przez organizacje
społeczne i gospodarcze oraz grupy obywateli na posłów oraz radnych w celu
przyjęcia przez Sejm oraz rady gmin rozwiązań promowanych przez te grupy”.
Podając własne propozycje definicji lobbingu blisko 1/5 (17%)
parlamentarzystów, zwróciła uwagę zarówno na pozytywne, jak i negatywne jego
cechy, wskazując na swoje ambiwalentne stanowisko w tej sprawie.
Oto przykładowe odpowiedzi: „w sensie pozytywnym z działalnością
wyspecjalizowanych grup lub osób, mającą na celu przedstawienie racji
i stanowisk (reprezentowanych przez nie podmiotów) w procesie stanowienia
prawa; w sensie negatywnym wywieranie wpływu na decydentów w celu
uzyskania korzystnych dla danej grupy, podmiotu decyzji, odbywające się jednak
w sposób nieformalny i często wspierane argumentami niemerytorycznymi”;
„wpływanie na decyzje w sposób formalny i nieformalny w interesie grupy, którą
osoba prowadząca lobbing reprezentuje”; „funkcjonują w życiu politycznym dwie
definicje lobbingu: 1) jako profesjonalna, jawna działalność, prezentująca racje
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różnych grup zawodowych i społecznych, promująca ich rozwiązania, 2) jako
dysfunkcjonalne działania lobbujące polityków dla zaspokojenia własnych
egoistycznych interesów”; „w Polsce lobbing kojarzy się z robieniem
podejrzanych interesów, ale wcale nie musi tak być”.
Poza wypowiedziami o charakterze pozytywno-neutralnym i ambiwalentnym
12% badanych parlamentarzystów określiło lobbing zdecydowanie negatywnie,
na przykład: „Lobbing określam jako układ sitw (kolesiów) lub koligacji
rodzinnej, których celem jest nieuczciwe osiąganie korzyści majątkowych
i zaspokojenie własnych żądz, które z kolei prowadzą nieuchronnie
do zakamuflowanej korupcji, a w konsekwencji do strat ekonomicznych
i moralnych oraz przestępstw”, „pośrednictwo w nie do końca jasnych interesach.
Lobbing kojarzy mi się z osobą pośredniczącą w takich interesach pomiędzy
dwoma podmiotami”; „w Polsce lobbing kojarzy się z formą nacisku, popartego
często wsparciem finansowym, a więc ma on raczej znaczenie negatywne”;
„nieuczciwe wpływanie biznesu na politykę”.
Poza spontanicznie sformułowanymi definicjami badani parlamentarzyści
przedstawiali również swoje stanowisko akceptując (odpowiedzi „zdecydowanie
się zgadzam” i „raczej się zgadzam”) lub odrzucając (odpowiedzi „raczej się nie
zgadzam” i „zdecydowanie się nie zgadzam”) 18. stwierdzeń w różny sposób
określających lobbing. Najczęściej akceptowane stwierdzenia to stwierdzenia
o charakterze neutralno-opisowym (w nawiasie odsetek odpowiedzi wyrażających
akceptację danego stwierdzenia):
 Lobbing to profesjonalna działalność zawodowych pośredników
pomiędzy grupami interesów a ośrodkami władzy administracyjnej
lub politycznej (83%),
 Lobbing umożliwia wielkim korporacjom w sposób zgodny z prawem
zabiegać o swoje interesy (80%),
 Lobbing to działalność, która sprawia, że politycy są lepiej
poinformowani o danej sprawie (75%),
 Lobbing ułatwia dostęp do polityków (71%),
 Lobbing cywilizuje „dziką walkę o własne interesy” (68%),
 Lobbing to wywieranie presji na polityków w celu uzyskania
korzystnych rozwiązań ustawowych (66%).
Najczęściej odrzucane stwierdzenia to stwierdzenia bezpośrednio dotyczące
polityków:
 Lobbing blokuje dostęp do polityków zwykłym ludziom (79%),
 Lobbing to działalność mająca na celu kupienie głosu danego polityka
(70%),
 Lobbing jest „piątą władzą” (64%),
 Lobbing prowadzi do nadużyć władzy, uzyskiwania wyłącznie
prywatnych korzyści (63%),
 Lobbing to inaczej handlowanie wpływami (62%).
W wypowiedziach dziennikarzy dominował raczej pozytywny wizerunek
lobbingu, gdyż najczęściej określali go jako jawne wywieranie wpływu na osoby,
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które podejmują decyzje w instytucjach władzy. Ich zdaniem lobbyści docierają
do posłów z informacjami, przekonują ich do swoich racji, „walczą” o poparcie
dla własnego rozwiązania. Osoby profesjonalnie zajmujące się lobbingiem
na bieżąco monitorują prace legislacyjne, wychwytując rozwiązania niekiedy
niewłaściwe. Dziennikarze wskazywali także na „drugie oblicze” lobbingu –
działania nieformalne, niejawne owocujące głośnymi „aferami” (afera Rywina
czy Dochnala) – co utrwala negatywny wizerunek lobbingu i utrudnia rozwój
legalnego, profesjonalnego lobbingu. Mimo iż zawodowi lobbyści zarejestrowani
w Sejmie (obecnie – w 2012 r. zarejestrowanych jest 32 zawodowych lobbystów)
czy Ministerstwie Administracji (zarejestrowanych jest 227 osób bądź instytucji
zawodowych lobbystów) zdecydowanie przeciwstawiali się utożsamianiu
profesjonalnego lobbingu z potoczno-aferalnym jego definiowaniem, niemniej
jednak również i oni mają świadomość istnienia złej atmosfery wokół lobbingu.
Broniąc dobrego imienia zawodowych lobbystów podkreślali istotną rolę jaką
pełni lobbing w procesie stanowienia prawa – to głównie przekazywanie
informacji, dostarczanie wiedzy decydentom, analizowanie procesów
decyzyjnych, nijako wymuszanie ich transparentności, a także dostępu
do informacji publicznej. Biorąc pod uwagę materiały z wywiadów swobodnych
można wyróżnić kilka typów lobbingu16. Na podstawie wypowiedzi dziennikarzy
można zatem wyróżnić lobbing „polityczny” – gdy politycy poprzez swoje
znajomości i kontakty indywidualne i partyjne starają się wpłynąć na decyzje
legislacyjne (stąd wielu przedsiębiorców chce zatrudniać byłych polityków,
bo wiedzą, że zapewnią oni „przełożenie” na obecnych polityków) oraz lobbing
„dziennikarski” – gdy w charakterze niejawnych i nieformalnych lobbystów
występują dziennikarze nijako pisząc na zamówienie czy „pod sponsora”.
Niekiedy w charakterze lobbystów występują urzędnicy obsługujący
podkomisje czy komisje sejmowe lub urzędnicy z różnych ministerstw –
ten rodzaj lobbingu określono jako „legislacyjny”. Lobbing „taktyczny”
uprawiany jest w tych przypadkach, gdy lobbyści mają opracowaną strategię
„rozprowadzania” jakiejś informacji przy użyciu jak najskromniejszych środków
– wiedzą oni, do którego polityka należy się zwrócić, aby skutecznie „poniósł”
on dalej wiadomości, które mu przekażą. Lobbować oficjalnie mogą nie tylko
profesjonalne firmy, które wykonują powierzone im zlecenia – za konkretnymi
zapisami w ustawach lobbują także stowarzyszenia, organizacje zawodowe
i związkowe – ten typ lobbingu został określone jako „lobbing poprzez
organizacje”. Dziennikarze mówili także o lobbingu, który można określić jako
„niezidentyfikowany” – kiedy nie wiadomo tak naprawdę, kto bierze udział
w posiedzeniach komisji czy podkomisji, kto jest konsultantem, a kto doradza
parlamentarzystom – jest to jaskrawy przykład lobbingu niejawnego.
Dziennikarze podawali też przykłady lobbingu, który można by określić jako
„poselski” – kiedy posłowie lansują jakieś rozwiązanie, ponieważ przyniesie ono
korzyści konkretnym osobom, najczęściej komuś z rodziny, przyjaciół, bliskich
16
Różne inne typy lobbingu np. lobbing profesjonalny, lobbing „ad hoc”, „dziki”,
występujący również jako „partyzancki” lub „kowbojski”, opisuje K. Jasiecki, Lobbing gospodarczy
w Polsce, „Studia Socjologiczne” 2000, nr 4.
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znajomych (wymieniano tu lobbowanie za konkretnymi rozwiązaniami
dotyczącymi np. biopaliw, kamizelek odblaskowych, zestawów głośnomówiących
do samochodów).
Zupełnie inne typy lobbingu wymieniali zawodowi lobbyści. Mówili oni
między innymi o lobbingu:
 pasywnym (receptywnym) – gdy władza konsultuje się z jakąś grupą
interesu, czyli inicjatywa wychodzi od twórców prawa;
 aktywnym – jest uprawiany wtedy, gdy jakaś grupa namawia
do jakiegoś konkretnego rozwiązania; inicjatywa pozostaje wówczas
po stronie tych, którzy będą czerpać korzyści z danego rozwiązania;
 „soft” – lobbysta tworzy odpowiedni klimat wokół danego problemu
czy zjawiska, nie namawia jednak do przyjęcia konkretnego
rozwiązania;
 merytoryczny – jest uprawiany poprzez przygotowanie argumentów
i polega przede wszystkim na uświadomieniu legislatorom jakiegoś
problemu i wykorzystaniu tejże argumentacji w działaniach
perswazyjnych.
Wspólne w wypowiedziach zarówno dziennikarzy, jak i zawodowych
lobbystów jest wyróżnienie lobbingu jawnego, określanego również jako
dozwolony czy transparentny. Uprawiają go osoby, które jawnie występują w roli
rzeczników czyichś interesów. Do ich głównych zadań należy monitorowanie
przebiegu procedur legislacyjnych, a w odpowiedniej chwili wkraczanie
z argumentami, które miałyby przekonywać do przyjęcia rozwiązań korzystnych
dla ich zleceniodawców. Istnienie wielu takich podmiotów, które przedstawiają
różne punkty widzenia w określonej sprawie, pozwala na wypracowanie
konsensusu, a w efekcie napisanie dobrej ustawy. Lobbing niejawny jest jego
przeciwieństwem – proces wpływania na stanowienie prawa jest niejawny w tym
sensie, że osoba, która naciski wywiera, nie występuje jawnie w roli lobbysty.
Często „ukrywa się”, ponieważ formalnie, oficjalnie, występuje jako dziennikarz,
ekspert, doradca, asystent poselski czy pracownik obsługujący prace parlamentu.
Postępowanie takich „krypto-lobbystów” nie łamie przepisów prawa karnego,
gdyż nie posuwają się oni do korupcji czy kłamstwa – działają tak, jak lobbyści
jawni, tylko występują w innym charakterze.
Lobbing niedopuszczalny może być prowadzony zarówno przez jawnych,
jak i ukrytych lobbystów – to kwestia rodzaju podejmowanych działań:
zapraszanie na wycieczki, pożyczanie drogich przedmiotów (laptop dla posła),
szukanie prywatnych kontaktów z posłem. I wreszcie lobbing niedozwolony –
prowadzony niezgodnie z prawem, nacechowany działaniami korupcyjnymi.
Zarówno lobbing niejawny, jak i niedopuszczalny jest sprzeczny nie tylko
z dobrymi obyczajami, lecz także z ustawą. Parlamentarzyści bardzo rzadko
przyznają, że zetknęli się z niejawnym, nieoficjalnym lobbingiem. Jako często
występujące takie formy lobbingu wskazano ze strony:
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 związków zawodowych – 16%,
 władz lokalnych i samorządowych – 19%,
 organizacji społecznych i pozarządowych – 15%,
 środowisk branżowych, grup branżowych interesów – 13%.
Znakomita większość badanych parlamentarzystów deklarowała, że nigdy
nie miała kontaktu z nieoficjalnym, niejawnym lobbingiem ze strony żadnej
ze wskazanych instytucji. Rzadko też mieli do czynienia z lobbingiem ze strony
„klasycznych” podmiotów lobbujących w dziedzinie gospodarczej, takich jak
kancelarie prawnicze, firmy doradcze i konsultingowe czy stowarzyszenia
przedsiębiorców. Parlamentarzyści są poddawani rozlicznym naciskom, zabiega
się o ich przychylność, prosi o interwencje. Można wręcz uznać, że jest
to przypisane do ich roli społecznej. Jak sami wskazywali, wielokrotnie byli
proszeni np. o pomoc w znalezieniu pracy (tak zadeklarowało 42% badanych),
o pomoc w załatwieniu konkretnych spraw mieszkańców okręgu czy spraw
ważnych dla danej miejscowości (50%). Ale na takie same wielokrotne prośby
o charakterze nieformalnego lobbingu wskazywali znacznie rzadziej – tylko 3%
wskazało, że wielokrotnie proszono ich o poparcie rozwiązań legislacyjnych
korzystnych dla jakiś firm czy przedsiębiorców, a 16% o poparcie rozwiązań
korzystnych dla jakiś konkretnych grup zawodowych.
Jeśli chodzi o formy wywierania wpływu czy nacisku na parlamentarzystów,
to najczęściej spotykali się oni z dostarczaniem informacji, wysyłaniem petycji
i pism czy z zaproszeniem do udziału w wysłuchaniu racji różnych pomiotów
gospodarczych i społecznych. Są to więc jak najbardziej legalne czy wręcz
wskazane formy kontaktów z parlamentarzystami. Natomiast tylko incydentalnie
przyznawano się do form drastycznych, nielegalnych, takich jak korumpowanie
(zetknęło się z taką formą nacisku 6% badanych) czy próba szantażu (zetknęło się
z nią tylko 4% badanych). Już w trakcie procedur legislacyjnych, w czasie prac
komisji i podkomisji parlamentarnych, najczęściej z wywieraniem wpływu
na treść stanowionych ustaw badani zetknęli się ze strony: osób występujących
w roli ekspertów (często – 21%, rzadko – 44%), parlamentarzystów z innych partii
(często – 19%, rzadko – 40%), parlamentarzystów z własnej partii (często – 15%,
rzadko – 47%), zapraszanych na posiedzenia w charakterze gości (często – 15%,
rzadko – 35%), oficjalnie zarejestrowanych lobbystów (często – 4%, rzadko –
31%), osób współpracujących z posłami w charakterze asystentów, doradców
(często – 3%, rzadko – 16%). Ponadto 10% badanych wskazało na inne, wcześniej
niewymienione osoby i byli to na przykład urzędnicy, prezesi firm, ministrowie,
przedstawiciele korporacji zawodowych, Kościoła, pracownicy biura
legislacyjnego Sejmu, parlamentarzyści z zagranicy, dyplomaci z innych krajów.
Wybierając ze wskazanej listy czynniki sprzyjające niedopuszczalnemu
lobbingowi parlamentarzyści jako najważniejsze wskazywali:
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 brak weryfikacji list ekspertów sejmowych – 70% wskazań,
 konflikt interesów dotykający urzędników państwowych – 70%
wskazań,
 zbyt wąska lista ekspertów sejmowych – 69% wskazań,
 konflikt interesów w działalności ekspertów – 57% wskazań,
 zlecanie ekspertyz osobom spoza listy oficjalnych ekspertów – 55%
wskazań,
 brak wiedzy o zawodach, interesach asystentów, doradców,
współpracowników parlamentarzystów – 54% wskazań.
Jako środki zaradcze, polepszające procedury tworzenia prawa
i zabezpieczenia przed niedopuszczalnym lobbingiem najczęściej wskazywano:
zmianę/doprecyzowanie ustawy o lobbingu (46%) oraz uchwalenie ustawy
o tworzeniu prawa (29%). Na całkowity zakaz lobbingu wskazało tylko 6%
badanych parlamentarzystów.
W opiniach parlamentarzystów, wśród organizacji za najskuteczniejsze
w działalności lobbingowej uznano w kolejności wskazań: związki zawodowe –
62% wskazań, władze lokalne i samorządowe – 38%, środowiska branżowe,
grupy branżowych interesów, np. stoczniowcy, górnicy – 34%, korporacje
międzynarodowe – 32%, stowarzyszenia przedsiębiorców – 28%, duże
przedsiębiorstwa krajowe – 22%, kancelarie prawnicze – 17%, organizacje
społeczne i pozarządowe – 17%, firmy doradcze i konsultingowe – 15%,
korporacje zawodowe – 14%, Kościół – 12%, zarządzający spółkami skarbu
państwa – 8% wskazań (procenty nie sumują się do 100, gdyż można było wybrać
trzy odpowiedzi). Natomiast wśród grup osób najskuteczniej, zdaniem badanych,
lobbują: osoby występujące w roli ekspertów – 57% wskazań, goście zapraszani
do udziału w pracach komisji i podkomisji – 32%, dziennikarze – 29%, oficjalnie
zarejestrowani lobbyści – 27%, inni parlamentarzyści z własnej partii – 21%,
parlamentarzyści z innych partii
– 9%, osoby współpracujące
z parlamentarzystami, np. ich asystenci, doradcy – 8% (procenty nie sumują się
do 100, gdyż można było wskazać dwie odpowiedzi). Parlamentarzyści,
w odróżnieniu od dziennikarzy i zawodowych lobbystów dość pozytywnie
oceniają ustawę o działalności lobbingowej (warto jednak zauważyć, że znaczna
część z nich ją uchwaliła). Większość z nich uważa, że ustawa: stworzyła
czytelne, przejrzyste ramy kontaktów lobbystów z parlamentarzystami (60%),
stworzyła szanse na prezentację własnych interesów różnym grupom i instytucjom
(77%), uczyniła proces stanowienia prawa bardziej przejrzystym na poziomie
sejmowym (59%) i rządowym (53%). Ale już mniejszość uważa (48%),
że ograniczyła niedopuszczalny, nielegalny lobbing, a także, że ograniczyła (45%)
możliwość wywierania wpływu przez grupy czy instytucje gorzej zorganizowane,
niedysponujące odpowiednimi środkami finansowymi.
Ta ustawa „na próbę”, pilotażowa, jest znacznie gorzej oceniana przez
uczestniczących w badaniu zawodowych lobbystów i dziennikarzy. Zwracają oni
uwagę na kilka jej istotnych wad. Przepisy ustawy można łatwo omijać. Dzieje się
tak między innymi za sprawą wąskiej definicji zapisanej w ustawie – legalną
działalność lobbingową można prowadzić tylko na rzecz osób trzecich.
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W praktyce oznacza to, że osoby działające na rzecz własnej organizacji
lub stowarzyszenia nie są lobbystami w rozumieniu ustawy, a faktyczną
działalność lobbingową mogą prowadzić nie wpisując się do rejestru lobbystów.
Również zewnętrzni eksperci zapraszani przez różne organizacje – firmy
czy związki przedsiębiorców mogą swobodnie lobbować na ich rzecz.
Potwierdzają to również dziennikarze – część działalności lobbingowej mogła
zejść „do podziemia”. Wąskie zdefiniowanie lobbingu w ustawie to również jego
ograniczenie do procesu stanowienia prawa, a więc działań i procedur
prowadzonych w parlamencie. Tymczasem bardzo wiele działań lobbingowych
ma miejsce w innych instytucjach, między innymi w ministerstwach, których
procedur i działań ustawa nie obejmuje, i które nie są ujednolicone,
choć poszczególne ministerstwa wprowadzają własne rozwiązania dotyczące
na przykład monitorowania spotkań z lobbystami i rejestracji tych spotkań, w tym
także z interesariuszami, którzy formalnie nie mają statusu lobbystów.
Są to działania wprowadzane w ramach strategii antykorupcyjnej. W efekcie
większość firm i osób prowadzących działalność lobbingową nie dokonuje
rejestracji, tym bardziej, że zawodowi lobbyści muszą nosić w parlamencie
specjalne plakietki, co wobec złego wizerunku lobbingu tym właśnie oficjalnym,
zarejestrowanym lobbystom utrudnia pracę – można uznać, że są oni wręcz
naznaczeni. Jak zauważono w trakcie monitoringu procesu stanowienia prawa,
liczba osób uczestniczących w tych procedurach w żadnej mierze nie odpowiada
liczbie osób, które zgodnie z zapisami ustawy złożyły zgłoszenia, że chcą
uczestniczyć w pracach komisji. Również bardzo ważna procedura wprowadzona
na mocy przepisów ustawy lobbingowej, jaką jest wysłuchanie publiczne, dające
szanse na przedstawienie swoich racji wszystkim zainteresowanym stronom,
w tym – co bardzo istotne – organizacjom i grupom obywateli często słabszych
(także finansowo), jest bardzo rzadko i z dużymi trudnościami stosowana 17.
Na plus ustawy należy zapisać, że nieco uporządkowała „lobbingowy
żywioł”, utrudniła lobbing ad hoc, wymusiła profesjonalizację firm lobbingowych
w Polsce, a także wprowadziła do świadomości wielu decydentów wagę problemu
lobbingu w procesie stanowienia prawa.
Zrealizowane i skrótowo omówione tutaj badania miały na celu przybliżenie
problematyki lobbingu, ważnego instrumentu społecznej komunikacji, wymiany
informacji i tworzenia prawa, a także jego funkcjonowania w polskich warunkach.
Jak widać mamy również w tej dziedzinie wiele do zrobienia, a ustawa
o działalności lobbingowej z 2005 roku rzeczywiście okazała się ustawą
„pilotażową” choć do tej pory nie została poprawiona.

17

Por. Przejrzystość procesu stanowienia prawa, op. cit., s. 46.
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Przedmiot lobbingu z perspektywy etycznej

1. Uwagi wstępne
Transformacja ustrojowa Polski oraz wynikające z niej strukturalne
przeobrażenia sceny publicznej przyniosły ze sobą szereg zjawisk, które na trwałe
wpisały się w dyskurs naukowy. Bez zbytniej przesady można powiedzieć,
że jednym z nich jest lobbing.
Zainteresowanie tą formą działań zbiorowych w demokracji wykazują
przedstawiciele nauk politycznych, prawnicy, socjologowie oraz – coraz częściej
– ekonomiści. Przyjmując różnorodne podejścia poszukują oni związków
pomiędzy działalnością lobbingową a decyzjami podejmowanymi przez
wybieralnych i nominowanych członków administracji publicznej.
Zjawisko lobbingu zamyka się w obszarze przenikania się interesów
prywatnych i publicznych – świecie szczególnie bliskich związków polityki
i rynku. W konsekwencji, znaczne kontrowersje wśród badaczy budzi już wstępny
proces definiowania lobbingu. Dość powszechny jest pogląd, że lobbing
to wywieranie wpływu na proces decyzyjny w państwie. Jak jednak należy
rozumieć określenie „wywieranie wpływu”? Na tak sprecyzowane pytanie padają
odpowiedzi skrajnie różne. Ich rozpiętość dobrze oddają dalekie znaczeniowo
terminy „rzecznictwo interesów” oraz „korupcja polityczna”.
Podczas prac nad regulacją lobbingu w Polsce przedmiotowy spór przeniósł
się w kuluary obrad komisji sejmowej. Stenogramy z jej posiedzeń pokazują
wielość terminów, które eksperci komisji przywoływali na określenie lobbingu.
W konsekwencji przyjęta definicja jest na tyle ogólna, że praktycznie a priori
przekreśliła szanse na konstruktywną ocenę skali działalności lobbingowej
w polskim systemie politycznym1. Po kilku latach obowiązywania ustawy
lobbingowej trudno także uznać, że spełniła ona swoje podstawowe zadanie, jakim
było zapewnienie przejrzystości publicznej lobbingu 2.
1
Według polskiego modelu prawnej regulacji, lobbing to „każde działanie prowadzone
metodami prawnie dozwolonymi zmierzające do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej”.
Zob. Art. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa
(Dz.U. z 2005 r., Nr 169, poz. 1414).
2
Art. 18. Ustawy nakłada na organy władzy publicznej obowiązek informowania
o działaniach podejmowanych wobec nich przez podmioty zajmujące się lobbingiem. W większości
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W opracowaniu dokonuję przeglądu wybranych definicji i ujęć lobbingu
w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie o zakres przedmiotowy tego typu
działalności. Wypracowaną w toku rozważań formułę wykorzystam w dalszej
części do refleksji nad zagadnieniem etyki działalności lobbingowej.

2. Przegląd ujęć i definicji lobbingu
W opinii Alana Rosenthala lobbing to „praktyczne próby wpływania
na decyzje rządu”3. W podobnym duchu wypowiada się inny badacz systemów
politycznych, Anthony J. Nownes, który wskazuje, że lobbing „to próba
projektowanego oddziaływania na konkretne decyzje administracji publicznej”4.
Z kolei Steve John i Stuart Thomson definiują lobbing jako „dowolne działanie,
przedsięwzięte w celu wpływania na funkcjonowanie instytucji państwowych,
czyli wszystkich składowych centralnej i lokalnej administracji oraz innych
organów publicznych”5. Polem działalności lobbingowej pozostaje legislacja,
regulacje oraz wszelkie inne decyzje polityczne 6.
Przywołane wyżej definicje wyznaczają bardzo szerokie granice omawianego
zjawiska. Zauważmy, że określenia takie, jak „wpływanie”, czy „projektowe
oddziaływanie” są bardzo ogólne. W istocie rzeczy mogą oznaczać każdą
czynność, zmierzającą do uzyskania określonych rozwiązań w danym segmencie
zagadnień społeczno – gospodarczych. Zarówno korespondencja z wybieralnym
politykiem, indywidualne z nim spotkanie, jak i zorganizowane sympozjum
z udziałem tegoż polityka – poparte ukierunkowaną argumentacją ze strony
inicjującej taki rodzaj kontaktów – noszą znamiona „wpływania” na jego decyzje7.
Krzysztof Zalega przyjmując, że lobbing oznacza „wyspecjalizowane
wpływanie na proces legislacyjny” dodaje, że „związane ono jest z zewnętrznym
kształtowaniem procesu ustawodawczego”8. Istotnym jest tutaj fakt, że aktywność
lobbingowa nie obejmuje żadnej z form wzajemnych interakcji wewnątrz
administracji państwowej. Interpersonalne kontakty pomiędzy urzędnikami,
uzgadnianie stanowisk, międzyresortowe porozumienia – nawet jeśli zawierają
w sobie typowe cechy „wywierania wpływu” – nie spełniają znamion lobbingu.

takich raportów stosowana jest formuła: „działalności lobbingowej na terenie ministerstwa X
nie prowadzono”. Zob. np. Informacja o działaniach podejmowanych wobec Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi w roku 2011, www.minrol.gov.pl.
3
A. Rosenthal, The Third House. Lobbyists and Lobbying in the States, CQ Press,
Washington 2001, s. 1.
4
A. J. Nownes, Total Lobbying: What Lobbyists Want (and How They Try to Get It),
Cambridge University Press, 2006, s. 5.
5
S. Thomson, S. John, Public Affairs in Practice: A Practical Guide to Lobbying, MPG
Books LTD, Bodmin Cornwall 2001, s. 3.
6
Ibidem.
7
„Siła argumentacji” tych form kontaktów z wybieralnym politykiem jest, rzecz jasna, różna.
8
K. Zalega, Lobbing – problem jedynie do uregulowania?, [w:] Kontrola Państwowa,
„Najwyższa Izba Kontroli” 2003, nr 6, s. 43.
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Waldemar J. Wołpiuk definiuje lobbing jako ,,działalność, której celem jest
zapewnienie wpływu na decyzje publiczne, zwłaszcza na ustawodawstwo,
wykonywaną przez podmioty zainteresowane realizacją ich interesów, za pomocą
swoistych metod i środków”9. Podkreśla on jednocześnie, że działalność
lobbingowa może mieć charakter jawny bądź skryty 10. W ujęciu cytowanego
autora zaakcentowane są dwa ważne elementy lobbingu. Po pierwsze,
cel przewodni tego rodzaju aktywności publicznej. Jest nim realizacja interesów
podmiotu lobbującego. Po drugie, szeroki zakres metod oddziaływania,
zapewniających określonym podmiotom realizację własnych interesów.
Warto także zwrócić uwagę na interpretację sformułowania: „decyzje publiczne”.
W.J. Wołpiuk uściśla, że chodzi tu o „czynność organu władzy publicznej,
wyrażoną w formie aktu prawnego, który ma moc obowiązującą w zakresie
(na obszarze) działania organów, które te decyzje podjęły”11. Nie są to więc
decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych. Marcin Jakubowski
i Andrzej Kaczorowski precyzują, że rozwiązania te dotyczą m.in.: stanowienia
przepisów kształtowania kierunków polityki państwa, przyjmowania planów
rozwoju na wszystkich poziomach zarządzania, mianowania na stanowiska
publiczne, wydawania koncesji i zezwoleń, zawierania umów z rządem,
zwalniania lub ograniczania obowiązków publicznoprawnych, gwarantowania
kredytów12.
Według Ewy Karpowicz, lobbing jest „stosowanym w życiu politycznym
środkiem, służącym do wywierania wpływu na decyzje polityczne oraz na kształt
ustaw i innych aktów prawnych poprzez uczestnictwo w procesie ich tworzenia,
modyfikacji lub uchylania”13. Podmiot lobbingu – pisze E. Karpowicz –
„dostrzega problem i przekazuje decydentowi wiedzę o jego istnieniu oraz jego
wadze; wymyśla rozwiązanie i przekonuje decydenta do jego wyboru”14.
Postawiwszy znak równości pomiędzy „wywieraniem wpływu” a szeroko
rozumianą aktywnością przedstawicielską uzupełniającą proces wyborczy,
przywołana autorka zdaje się odrzucać partykularne, pozostające na granicy prawa
pozyskiwanie korzyści politycznych. W takim znaczeniu współczesny lobbing
stanowi zorganizowaną formę inicjatywy społecznej w procesie konstruowania
prawa. Inaczej mówiąc – demokratyczny przejaw rzecznictwa interesów –
jak starają się dowodzić w swoich pracach badawczych socjologowie Krzysztof
Jasiecki, Małgorzata Molęda-Zdziech i Urszula Kurczewska, którzy uwypuklają
wymiar komunikacyjny lobbingu. Ponieważ proces komunikowania stanowi
integralną część każdego działania – zarówno w sferze prywatnej, jak i publicznej
9
W. J. Wołpiuk, Lobbing. Próba ustalenia treści pojęcia i funkcji prawnopublicznych,
„Przegląd Sejmowy” 2004, nr 4, s. 18.
10
Ibidem, s. 16-19.
11
Ibidem, s. 18.
12
Por. M. Jakubowski, A. Kaczorowski, Lobbing a dostęp do informacji – założenia regulacji
prawnych, [w:] Jawność procesów decyzyjnych w Polsce – dialog, lobbing, informacja, Materiały
konferencyjne Sejmu, Warszawa 1999, s. 5-6.
13
E. Karpowicz, Lobbing we współczesnym świecie – zarys uwarunkowań prawnych i działań
praktycznych, Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz, Warszawa 1999, s. 2.
14
Ibidem.
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– jest to przyczynek do postawienia tezy, że komunikowanie jest samo w sobie
sposobem
wywierania
wpływu 15.
Cytowani
badacze
przekonują,
że najważniejszym aspektem działalności lobbingowej pozostaje „dostarczanie
i pozyskiwanie informacji, mające na celu promowanie określonych decyzji”16.
Z kolei lobbing profesjonalny to „proces, przez który lobbyści próbują skłonić
przedstawicieli rządu do zaakceptowania polityki pożądanej przez klientów”17.
Robert L. Cuper idzie o krok dalej, traktując lobbing jako „próbę powiedzenia
wybieralnym politykom o potrzebach społecznych i w ten sposób zmotywowania
ich do zrealizowania tych potrzeb poprzez procesy legislacyjne”18.
Innej odpowiedzi udzielają w tej kwestii Andrzej Antoszewski i Ryszard
Herbut, według których próby wpływania na treść decyzji władzy państwowej,
sprowadzają się do „wywierania presji politycznej (...) na legislaturę i posłów
w niej zasiadających, jak i agendy administracji publicznej”19. Zwraca uwagę fakt,
że pojawiające się w ujęciu cytowanych autorów określenie „presja polityczna”,
może równie dobrze oznaczać oddziaływanie zgodne z obowiązującym
prawodawstwem, jak i wykraczające poza dopuszczalne normy prawne.
Dan R. Mastromarco i A.P. Saffer twierdzą, że istoty lobbingu należy poszukiwać
w „zdolności przekonania decydenta do zrobienia czegoś, czego nie zrobiłby bez
perswazji lobbysty, lub też do zaniechania czegoś, co normalnie by zrealizował”20.
Jest to o tyle interesujący punkt widzenia, że pochodzi od profesjonalnych
waszyngtońskich lobbystów. Jak zauważa Grzegorz Rippel, „jest to więc wszelki
przejaw wysiłków związanych z próbami kształtowania zachowań innych osób,
które mogą skupiać się na dążeniu do zmiany lub utrzymania określonego
stanowiska”21. Swego rodzaju klamrę, spinającą próby doprecyzowania na czym
polega „wywieranie wpływu” na administrację stanowi propozycja
Davida Robertsona. Pisze on następująco: lobbing to „wywieranie nacisku,
prezentowanie argumentów lub innych bodźców w celu nakłonienia politycznych
decydentów do sprzyjania stanowisku danej grupy”22.
W analizach teoretycznych z zakresu marketingu i zarządzania nowoczesny
lobbing utożsamia się przede wszystkim z szeroko rozumianą komunikacją
biznesową. Philip Kotler podkreśla, że działalność lobbingowa polega
15
Tak: K. Jasiecki, M. Molęda-Zdziech, U. Kurczewska, Lobbing. Sztuka skutecznego
wywierania wpływu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 30.
16
Ibidem, s. 17-18.
17
Ibidem, s. 29.
18
R. L. Cuper, Guide to State Legislative Lobbying, Engineering The Law Inc., Gainesville
2003, s. 5.
19
A. Antoszewski, R. Herbut, Demokracje Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie
porównawczej, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998, s. 199.
20
D.R. Mastromarco, A.P. Saffer, Sztuka lobbyingu w Polsce, USAID-GEMINI, Warszawa
1995, cyt. za: K. Zalega, op. cit., s. 41.
21
G. Rippel, O lobbingu czyli promocji interesów, [w:] Prace Naukowe Akademii
Ekonomicznej Nr 1008, red. J. Jarco, Wrocław 2003, s. 436.
22
D. Robertson, A Dictionary of Modern Politics, Political Terms and References in Current
Use, London 1985, cyt. za: G. Wrzeszcz-Kamińska, Instytucjonalny model lobbingu w Polsce,
[w:] Działania zbiorowe – teoria i praktyka, red. A. Matysiak, Wyd. Akademii Ekonomicznej
im. Oskara Langego, Wrocław 2003, s. 199.
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na „kontaktowaniu się i przekonywaniu członków ciał ustawodawczych
i urzędników
państwowych
do
określonych
rozwiązań
prawnych
i administracyjnych”23. W zakresie przedmiotowym należy go traktować jako
jedno z narzędzi public relations. Jego celem jest promocja przedsiębiorstwa
na arenie publicznej. W klasycznym rozumieniu „promocja przedsiębiorstwa”
obejmuje: utrzymywanie dobrych relacji z mediami, popularyzowanie określonej
kategorii produktów, działania komunikacyjne na zewnątrz przedsiębiorstwa,
kreowanie pozytywnego odbioru społecznego przedsiębiorstwa.
Działalność lobbingowa uzupełnia te tradycyjne elementy. Stanowi swego
rodzaju doradztwo prawno-polityczne. Zmienia się jedynie grupa docelowa.
Dotychczasowy obiekt strategiczny, tj. media i społeczeństwo, zastępują szeroko
rozumiani decydenci władzy państwowej. Występują oni jako podmiot
instytucjonalny, który – poprzez legislatywę – wywiera pośredni wpływ
na możliwość osiągnięcia zamierzonych przez przedsiębiorstwo celów
rynkowych. Wojciech Gasparski pisze wprost: „lobbing to rodzaj (...) komunikacji
na rzecz wielu spraw istotnych dla grup i środowisk, spraw nieznanych, bądź
znanych tylko częściowo, lub bagatelizowanych przez ludzi władzy”24.
Dokonany przegląd stanowisk, pozwala sformułować szereg cech
charakteryzujących współczesny lobbing:
1. w najszerszym znaczeniu lobbing jest specyficzną formą działań
zbiorowych25. Wspólną aktywnością podejmowaną w sferze publicznej.
Z socjologicznego punktu widzenia jest zatem czymś więcej
niż zachowaniem zbiorowym, które jest zwykle przelotne, chwilowe,
nacechowanie spontanicznością i emocjonalnym zabarwieniem.
Kiedy jednostki zdają sobie sprawę, że celów, jakie sobie postawiły
nie uda im się zrealizować w pojedynkę, podejmują działanie
kolektywne. Aby taka aktywność była skuteczna, konieczna jest
wyraźna artykulacja celów działania. Następnie określenie strategii
postępowania oraz podział funkcji pomiędzy uczestników. W dalszej
kolejności koordynacja poszczególnych funkcji oraz wyłonienie
przywództwa 26. Działanie zbiorowe wymaga racjonalności, myślenia
strategicznego, konsekwentnego planowania;
2. adresatem działań lobbingowych jest szeroko rozumiana administracja
państwowa. Daleko posunięta decentralizacja demokratycznych
systemów politycznych implikuje prowadzenie lobbingu na każdym
szczeblu zarządzania sferą publiczną. Na forum lokalnym
i regionalnym są to samorządy oraz oddolne struktury administracyjne.
W obszarze krajowym – izby parlamentarne, gabinety rządowe.
P. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wyd. FELBERG SJA,
Warszawa 1999, s. 621.
24
W. Gasparski, Decyzje i etyka w lobbingu i biznesie, Wyd. Wyższej Szkoły
Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2003, s. 26.
25
Przykład zawodowych lobbystów nie wyklucza takiego podejścia do zagadnienia, ponieważ
zwykle działają oni z ramienia kancelarii adwokackich, tj. podmiotów zbiorowych.
26
P. Sztompka, Socjologia. Analiza Społeczeństwa, Wyd. Znak, Kraków 2002, s. 155.
23
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Na poziomie ponadnarodowym wielostopniowe struktury instytucji
międzynarodowych;
3. działalność lobbingowa jest związana w każdym indywidualnym
przypadku z procesem podziału i redystrybucji zasobów społecznych.
Zamyka się w oddziaływaniu na polityczne otoczenie tych procesów.
W szerokim znaczeniu obejmuje proces stanowienia prawa, ale dotyczy
także decyzji typowo administracyjnych. W obszarze zainteresowania
lobbystów znajdują się koncesje, subsydia, zezwolenia, kontyngenty
celne, dotacje, decyzje personalne, przetargi publiczne;
4. aktywność lobbingowa wykracza poza obowiązkowe konsultacje
projektów ustaw. Nie należy zatem utożsamiać z lobbingiem stałych
procedur konsultacyjnych ze związkami zawodowymi, samorządem
gospodarczym czy też organizacjami pracodawców. Innymi słowy
przejawy świadomej działalności administracji państwowej w sferze
dialogu społecznego nie spełniają znamion lobbingu;
5. podstawowym celem lobbingu jest uzyskanie rozwiązań i decyzji
korzystnych dla podmiotu lobbującego. Lobbing jest więc a priori
ukierunkowany na osiąganie dóbr partykularnych. Oczywiście
w praktyce nie oznacza to, że w określonych przypadkach preferencje
podmiotów prowadzących działalność lobbingową nie mogą się
pokrywać z preferencjami innych uczestników gry politycznej.
Wobec powyższych ustaleń przyjmujemy, że lobbing jest działaniem
zbiorowym, realizowanym w drodze zinstytucjonalizowanego lub nieformalnego
oddziaływania na decyzje podmiotów upoważnionych do rozstrzygania
o sprawach podziału i redystrybucji zasobów społecznych, w celu uzyskania
realnego wpływu na zmianę obowiązującego stanu rzeczy bądź jego utrzymaniu,
zgodnie z potrzebami podmiotu lobbującego.

3. Strategie lobbowania
W sformułowanej wyżej definicji lobbingu uściślenia wymaga użyte
sformułowanie „zinstytucjonalizowane bądź nieformalne oddziaływanie”.
Samo określenie „oddziaływanie” w różnorodnych konfiguracjach słownych
(najczęściej jako substytut „wywierania wpływu”) stanowi integralną część
większości współczesnych definicji lobbingu. Zarówno w praktyce, jak i w teorii,
jest często traktowane jako jego synonim. Jak stwierdzono wcześniej, na temat
istoty „wywierania wpływu” funkcjonuje szereg – często przeciwstawnych –
poglądów.
Spróbujmy powyższe stanowiska teoretyczne przełożyć na praktykę
aktywności lobbingowej. Załóżmy mianowicie, że określona grupa decyduje się
na podjęcie działalności lobbingowej. Niezależnie od warunków zewnętrznych,
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każdorazowo staje ona przed wyborem określonej strategii postępowania 27.
W aspekcie technicznym wybór strategii sprowadza się do odpowiedzi na pytanie:
co zrobić, aby uzyskać oczekiwane cele?
„Pytanie jak lobbować – podkreśla Rinus van Schendelen – jest tak stare jak
pierwsze próby politycznej aktywności korytarzowej”28. W perspektywie lobbingu
pojawia się w tym względzie szereg dylematów. Działać dyskretnie czy tworzyć
wokół swoich działań widoczny szum medialny? Postępować formalnie
czy korzystać z nieformalnych źródeł dostępu do decydentów? Docierać
do decydentów w sposób bezpośredni czy za pośrednictwem szeroko rozumianej
opinii publicznej? Żądać czy oferować korzyści?29. Biorąc za punkt wyjścia
przedstawione wcześniej stanowiska teoretyczne można wyodrębnić trzy
podstawowe strategie „wywierania wpływu” na legislatywę i administrację:
partycypację ustawodawczą, przetargi polityczne oraz patronat polityczny. Poniżej
omówię je kolejno.
3.1 Partycypacja ustawodawcza
Partycypacja ustawodawcza sprowadza się do udziału podmiotów
lobbujących w określonym etapie procesu legislacyjnego. W praktyce jest to ogół
czynności zmierzających do oficjalnego zaprezentowania stanowiska grupy –
lub reprezentującego ją lobbysty – odnośnie do danej kwestii społecznej,
gospodarczej, politycznej. Prezentacja stanowiska jest zwykle poparta czynnym
zaangażowaniem w proces tworzenia prawa. Obejmuje ogół czynności
przygotowawczych i realizacyjnych odnośnie do projektowanych ustaw.
Najczęściej wykorzystywaną metodą lobbingu jest stały monitoring legislacyjny.
Organizacje, które dysponują odpowiednim zapleczem finansowym, korzystają
w tym wypadku dość powszechnie z usług profesjonalnych lobbystów,
tj. kancelarii prawnych bądź specjalistycznych agencji public relations.
Profesjonalni lobbyści korzystają najczęściej z własnych kanałów dostępu
do decydentów z
ramienia
administracji
publicznej.
Bazują
one
na wypracowanych wcześniej kontaktach bezpośrednich.
Bezpośrednia działalność lobbingowa obejmuje doradztwo technicznoeksperckie, generowanie informacji branżowej, przedstawianie raportów, analiz
technicznych, prognoz i symulacji. Opiera się na współpracy i kooperacji
z przedstawicielami legislatywy. W wymiarze praktycznym są to metody
najbardziej efektywne oraz najmniej czasochłonne. Interesujących wniosków
dostarczają w tej mierze badania P. Koeppla, który analizował skuteczność
poszczególnych metod wywierania wpływu na forum instytucji UE. Wyniki,
jednoznacznie wskazują, że największe korzyści niesie ze sobą utrzymywanie

27
Używam tu terminu: „strategie”, który jest umową słowną. W literaturze jego
odpowiednikami stają się często określenia: „styl działania” lub „sposób działania”.
28
R. van Schendelen, Machiavelli w Brukseli. Sztuka lobbingu w Unii Europejskiej, Wyd.
Psychologiczne, Gdańsk 2006, s. 223.
29
Ibidem.
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stałych relacji z personelem administracji unijnej średniego i niższego szczebla 30.
Paletę metod wykorzystywanych w partycypacji ustawodawczej uzupełniają
konferencje i seminaria szkoleniowe inicjowane przez lobbystów na forum
instytucji publicznych. Wywieranie wpływu sprowadza się także do udziału
podmiotów lobbujących w pracach komisji parlamentarnych oraz wysłuchaniach
publicznych.
3.2 Przetargi polityczne
Przetargi polityczne kanalizują się poprzez szeroko rozumiane naciski,
używanie perswazji w stosunku do administracji publicznej. Jak zauważa
S. Ehrlich, „nacisk zakłada, że grupa kieruje żądanie pod adresem jakiegoś organu
państwowego, partii czy poszczególnego parlamentarzysty i sugeruje
jednocześnie, że niespełnienie tego żądania pociągnie za sobą pewne ujemne
następstwa”31. Element negocjacji, kooperacji i współpracy zastępują środki
stawiające administrację na pozycjach zależnych od podmiotu lobbującego.
Szantaż polityczny służy przede wszystkim wymuszaniu korzystnych dla grupy
rozwiązań prawnych i regulacyjnych. W praktyce gospodarczej jest stosowany
w formie bezpośredniej bądź pośredniej.
Bezpośrednie naciski polityczne mogą przybierać formę umiejętnie
zorganizowanych i przeprowadzonych protestów, manifestacji, krótkookresowych
paraliżów instytucji obsługi publicznej itp. W zasadniczej części są to metody
zgodne ze standardami współczesnych demokracji. Niemniej w skrajnej formie
mogą prowadzić do długookresowych blokad dróg oraz urzędów administracji
rządowej. Podmioty lobbujące wykorzystują tutaj negatywne, często krótkotrwałe
emocje zbiorowe. Charakterystyczny jest w tym wypadku wysoki stopień
zaangażowania emocjonalnego uczestników oraz stanowczy charakter żądań
wysuwanych wobec strony rządowej.
Forma pośrednia polega na docieraniu do ośrodków decyzyjnych państwa
przy jednoczesnym inspirowaniu zainteresowania daną kwestią określonych
segmentów społeczeństwa. W przypadku organizacji związkowych formą nacisku
może być udzielenie poparcia wyborczego dla wybranych kandydatów. Silne
zaplecze ideologiczne ze strony organizacji związkowych ma często niebagatelne
znaczenie dla układu sił politycznych. Może to być np. cofnięcie poparcia grupy
przy okazji następnych wyborów, groźba strajku, odwołanie się z żądaniami grupy
do opinii publicznej itp. W realiach politycznych ustabilizowanych gospodarek
przeważająca część takich działań jest prowadzona pod populistycznymi hasłami
inspirującymi (w założeniu) poparcie ze strony szerszych grup społecznych.

30

Zob. P. Koeppl, The Acceptance, Relevance and Dominance of Lobbying the EU
Commission – A First Time Survey of the EU Commission’s Civil Servants, ,,Journal of Public
Affairs” 2000, vol. 1, no. 1, s. 69-80.
Rzecz jasna, ta sfera bezpośrednich kontaktów z decydentami jest bardzo trudna
do monitorowania, a co za tym idzie, kontrolowania.
31
Por. S. Ehrlich, „Grupy nacisku” w strukturze politycznej kapitalizmu, PWN, Warszawa
1962, s. 50.
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W kolebce lobbingu tj. Stanach Zjednoczonych taka metoda lobbingu określana
jest mianem lobbingu oddolnego (grassroots lobbying).
Grassroots lobbying obejmuje kampanie promocyjne prowadzone
za pośrednictwem mediów. Metody z których korzystają lobbyści to nagłaśniane
konferencje prasowe, zbieranie podpisów pod petycjami, masowe przesyłanie
korespondencji, tj. ogół działań służących wzmacnianiu pozytywnego wizerunku
podmiotów lobbujących w oczach opinii publicznej 32. Innymi słowy, budowanie
atmosfery społecznej, sprzyjającej wprowadzaniu zmian prawnych korzystnych
dla podmiotów lobbujących. Prowadzenie akcji propagandowych służy wykazaniu
słuszności proponowanych przez lobbystów rozwiązań ustawodawczych. Rosnąca
rola mediów powoduje, że grassroots lobbying opiera się na ustawicznym
aktywizowaniu opinii publicznej, przez wzbudzenie w niej jak najszerszego
zainteresowania danym zagadnieniem33.
3.3 Patronat polityczny
Wywieranie wpływu, rozumiane jako pozyskiwanie przychylności
wybieralnych polityków i biurokratów, jest najbardziej kontrowersyjną oraz
najtrudniej identyfikowalną strategią działalności lobbingowej. Wykorzystuje się
w tym przypadku dwie podstawowe metody lobbowania: finansowanie kampanii
wyborczych oraz oferowanie wysoko płatnych miejsc pracy dla polityków nie
piastujących okresowo funkcji publicznych. Z punktu widzenia lobbystów, chodzi
tutaj o utrzymywanie stałych ścieżek współzależności z określoną częścią klasy
politycznej. Szczególnym przykładem lobbingu prowadzonego na bazie patronatu
politycznego są Stany Zjednoczone. Skalę pozyskiwania byłych polityków,
pokazuje wykres 1.
Wykres 1. Zatrudnienie byłych członków Kongresu Stanów Zjednoczonych w przemyśle
lobbingowym w latach 1992 – 2004 (w %)
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Źródło: opracowanie własne na podst.: Congresional Revolving Doors: The Journey
from Congress to K Street, Public Citizen Congree Watch 2005, s. 7.

32

Szerzej, zob. K. Jasiecki, Lobbing gospodarczy w Polsce, ,,Studia Socjologiczne” 2000,

nr 4.
33
K. Jasiecki, Lobbing jako narzędzie biznesu, „Biuletyn Informacyjny Zespołu Etyki
Biznesu”, Warszawa 2002, nr 63, s. 6.
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Przepływ stanowisk pomiędzy podmiotami lobbingu a decydentami
z ramienia struktur administracji państwowej jest określany w piśmiennictwie
mianem „drzwi obrotowych” (revolving doors). W pokazanym przypadku
Kongresu jedyne obostrzenie, jakie wprowadza amerykański ustawodawca,
dotyczy okresu karencji (okres roczny) pomiędzy opuszczeniem urzędu
publicznego a momentem zatrudnienia w firmie lobbingowej. Jak zauważa
Zbigniew Machelski, wiele karier politycznych na szczeblu federalnym
rozpoczyna się w na gruncie amerykańskim od eksponowanych funkcji
w zarządach lub radach nadzorczych wielkich korporacji34. Część osób wraca
po zakończeniu kadencji do swoich branż, występując w roli profesjonalnych
lobbystów, wpływających na aktualnie urzędujących polityków. Mechanizm
przepływu kadr działa zatem w obie strony.

4. Kryterium oceny etycznej
Biorąc pod uwagę szerokie spektrum metod i form lobbowania, ocena
etyczna lobbingu w jego aspekcie przedmiotowym nie może być jednoznaczna.
K. Jasiecki, M. Molęda-Zdziech i U. Kurczewska słusznie zauważają, że charakter
części metod i technik stosowanych przez lobbystów wymaga dużej ostrożności
interpretacyjnej. Charakteryzują one bowiem obszar rzeczywistości trudno
poddający się jednoznacznym kwalifikacjom prawnym i moralnym 35.
Największe kontrowersje od strony etycznej, budzi patronat polityczny.
Chociaż dość powszechnie uznaje się, że oznacza on aktywność w granicach
obowiązujących przepisów prawa, w skrajnych przypadkach może ewaluować
on w kierunku korupcji politycznej. Obydwa zjawiska łączy bowiem wspólny
element: występują na pograniczu sfery publicznej i prywatnej. Jak zauważa
Grzegorz Kołodko, granicę między lobbingiem a dyskretną korupcją polityczną,
można porównać do „szarej strefy”, w której trudno odróżnić dobro od zła 36.
Powstaje w związku z tym pytanie: gdzie kończy się patronat polityczny,
a zaczyna korupcja?
Na wstępie istotne jest uściślenie, co rozumiemy pod pojęciem korupcji.
Szczegółowego przeglądu podejść i definicji tego terminu dokonała
Anna Kubiak37. Wynika z niego, że spotykane w piśmiennictwie interpretacje,
przyjmują formy ekstremalne znaczeniowo. Zwróćmy tutaj uwagę na dwa
przykłady. Według Andrzeja Kamińskiego i Jacka Stefanowicza, korupcją jest
„przedkładanie interesu osobistego lub wąskich grup ponad dobro publiczne
34
Z. Machelski, Grupy producentów żywności transgenicznej w erze biotechnologii
i globalizacji, [w:] Grupy interesu. Teorie i działanie, red. Z. Machelski, L. Rubisz, Wyd. Adam
Marszałek, Toruń 2003, s. 349.
35
Por. K. Jasiecki, M. Molęda-Zdziech, U. Kurczewska, op. cit., s. 208.
36
G. Kołodko, Od szoku do terapii. Ekonomia i polityka transformacji, Poltext, Warszawa
1999, s. 162.
37
A. Kubiak, Łapownictwo w świadomości i doświadczeniu potocznym Polaków, Wyd.
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003.
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lub formalne cele organizacji publicznej”38. Z kolei Susan R. Ackerman uznaje,
że do korupcji dochodzi w przypadku, gdy urzędnik publiczny dowolnego
szczebla administracji otrzymał zapłatę za dostarczenie jakiejś korzyści bądź
umożliwienie uniknięcia kosztu39. Nakładając pierwszą z przytoczonych definicji
na ogół działań, które nazwaliśmy strategią patronatu politycznego, uznalibyśmy
je w całości przejaw korupcji politycznej. Niezależnie od krytycznej oceny, jaką
budzą wszelkiego rodzaju bliskie kontakty wybieralnych urzędników publicznych
ze światem biznesu, pod względem prawnym są one powszechnie akceptowane –
przynajmniej z punktu widzenia obowiązującego prawodawstwa. Z praktycznego
punktu widzenia użyteczna jest definicja S. R. Ackerman, która narzuca ostre
kryteria selekcji określonego zjawiska. Biorąc ją za punkt wyjścia należy uznać,
że działalność lobbingowa nie spełnia znamion korupcji.
Partycypacja ustawodawcza jest z kolei przyjmowana za pożądany sposób
prezentowania oczekiwań branżowych, społecznych itp. Część autorów upatruje
w niej swego rodzaju remedium na postępujący proces oddalenia władzy
od „statystycznego” konsumenta politycznego. „Lobbysta jest pośrednikiem,
pomiędzy obywatelem a decydentem lub samym obywatelem” – powiadają
zwolennicy udziału podmiotów zewnętrznych w procesie konstruowania prawa.
Proces legislacyjny traktują oni jako forum wymiany poglądów, nie zaś instancję
narzucania wpływów i interesów. Czy praktyka interakcji zachodzących w ramach
procesu politycznego potwierdza takie stanowisko?
Zauważmy, że z punktu widzenia odbioru społecznego, partycypacja
ustawodawcza zamyka się w sferze instytucjonalnej. Stanowi ona niejako „bazę”
działalności lobbingowej. W każdym przypadku podmiot lobbingu musi najpierw
przekazać decydentom publicznym swoje preferencje, potrzeby i oczekiwania.
Podstawowym kanałem dostępu jest tutaj możliwość czynnego udziału w procesie
legislacyjnym. Jeżeli udział w nim nie przynosi wymiernych korzyści, podmiot
lobbujący może postawić na strategię patronatu politycznego lub przetargów
politycznych. R. van Schendelen słusznie zauważa, że aby aktywność lobbingowa
pozostawała wydajna, „konieczne jest bardzo staranne dopasowanie
najdrobniejszych szczegółów do specyfiki sytuacji”40. Zarówno patronat,
jak i przetargi polityczne mogą się uciekać do metod wykraczających poza sferę
formalną. Weźmy pod uwagę przykład wszelkiego rodzaju blokad, akcji
protestacyjnych itp. Budzą one daleko idące kontrowersje, nawet w przypadku,
kiedy odbywają się z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa. Kiedy
zaś dochodzi do sytuacji niekontrolowanego wybuchu „złych emocji”, ocena
etyczna takich działań wydaje się być jednoznacznie negatywna. Paradoksalnie
jednak – nawet przy gwałtownej skali i znacznym nasileniu takich protestów
i roszczeń – opinia publiczna może na bieżąco obserwować kształtujące się relacje
administracja-protestujący. Kiedy jednak groźba „sektorowych blokad” jest
38

A. Kamiński, J. Stefanowicz, Korupcja – schorzenie państwa, „Res Publica Nowa” 1994,

nr 7/8.
39
S. Rose-Ackerman, Korupcja i rządy. Przyczyny, skutki i drogi reform, Fundacja
im. Stefana Batorego i Wyd. Sic!, Warszawa 2001, s. 43.
40
R. van Schendelen, op. cit., s. 215.
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argumentem przetargowym w negocjacjach pomiędzy dwoma stronami
np. zarządem a związkami zawodowymi (sektor publiczny) sytuacja jest zgoła
odmienna. Negocjacje toczące się w atmosferze nieformalnej, niedostępnej
dla strony zewnętrznej, mogą ewaluować w stronę swoistej korupcji politycznej –
spokój pracy zarządu w zamian za przywileje dla związku. Relację lobbingkorupcja polityczna przedstawia zamieszczony niżej Rysunek 1. Partycypacja
ustawodawcza, przetargi polityczne oraz patronat polityczny stanowią jego
podstawę. Wiązanie aktywności lobbingowej z korupcją polityczną stanowi
skrajny wierzchołek trójkąta.
Rysunek 1. Relacja lobbing – korupcja polityczna
KORUPCJA
POLITYCZNA

Strefa
nieformalna

LOBBING

Patronat
polityczny

Partycypacja
ustawodawcza

Strefa
formalna

Przetargi
polityczne

Źródło: opracowanie własne.

Reasumując, wydaje się, że istotnym kryterium oceny etycznej działań
lobbingowych jest nie sama forma prowadzenia tychże działań, ale ich wydźwięk
formalny. Tylko wtedy, jeśli jakakolwiek strategia lobbowania jest
implementowana do procesu politycznego w sposób zinstytucjonalizowany, może
ona podlegać ocenie potencjalnych wyborców. Innymi słowy, niezależnie
czy mamy do czynienia z finansowaniem wybieralnego polityka przez podmioty
uzyskujące dochody wskutek jego decyzji, czy z manifestacją ukierunkowaną
na utrzymanie przywilejów określonych grup zawodowych, tak długo
jak działania te są „identyfikowalne” możemy mówić, że spełniają one kryterium
etyczne – niezależnie od rzeczywistej oceny etycznej takich działań.

5. Uwagi końcowe
Działania lobbingowe w demokracji przedstawicielskiej budzą wiele
kontrowersji. Linia rozdziału pomiędzy zwolennikami lobbingu a jego
przeciwnikami zaznacza się zwykle już we wstępnym nakreśleniu przedmiotu
takich działań. Czy lobbing jest korupcją polityczną o zdecydowanie negatywnym
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zabarwieniu etycznym, czy może reprezentacją interesów poszczególnych
aktorów sceny publicznej?
Przeprowadzone rozważania pokazują, że na tak sformułowane pytanie
nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Podstawowy wniosek płynący z poczynionych
wyżej analiz można streścić następująco: refleksja etyczna nad działalnością
lobbingową – w ścisłym odniesieniu do jej przedmiotu – musi uwzględniać realia
interakcji politycznej. Lobbing nie jest dobry albo zły – profesjonalny albo
„kowbojski”. Jest to ogół działań dobieranych przez podmiot lobbujący,
w zależności od jego oczekiwań i preferencji.
W opracowaniu podzieliłem je umownie na trzy równorzędne strategie
oddziaływania na administrację i legislatywę. W ramach każdej strategii lobbyści
mogą korzystać z szeregu wypracowanych metod i form oddziaływania. Wybór
zinstytucjonalizowanej bądź nieformalnej drogi lobbowania zależy od warunków
zewnętrznych, określonej sytuacji społeczno-politycznej oraz otoczenia
instytucjonalnego. Kiedy bezpośrednie kontakty z administracją nie dają
pozytywnych efektów, grupa może zmobilizować członków swojej organizacji
bądź jej sympatyków do udziału w demonstracjach lub protestach. Może również
zaoferować decydentom poparcie wyborcze, miejsca pracy itp. Scenariusze mogą
być różne, w zależności od rozstrzygnięć zapadających na forum publicznym.
Oznacza to, że wpisanie lobbingu w ramy prawne wydaje się nie tyle trudne,
co po prostu niemożliwe. Jedyną zaś drogą do zapewnienia względnej jego
przejrzystości jest podążanie w kierunku ścisłej identyfikacji podmiotów, które
współuczestniczą w procesie podejmowania decyzji publicznych nie tylko
na etapie legislacyjnym, ale także na etapie budowania zaplecza finansowego
partii politycznych i wybieralnych polityków, na każdym szczeblu zarządzania
sferą publiczną. Katalog takich informacji musi zaś ocenić od strony etycznej
każdy potencjalny wyborca.
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to answer questions regarding the areas of lobbying activity. The author argues that lobbying is a wide
scope of activities that lobbyists undertake according to their expectations and preferences. Ethical
reflections on lobbying activity should then take into consideration the conditions in which the main
players on the democratic political scene interact with each other.
Keywords: lobbying activity, lobbying strategies, the ethics of lobbying
JEL Classification: D72, D73, K42

Adam Zadroga
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
e-mail: adam.zadroga@kul.pl

Podatki z perspektywy katolickiej nauki społecznej

Podatki1 są ściśle związane z funkcjonowaniem państwa, które z moralnospołecznego punktu widzenia zawsze powinno być ukierunkowane na dobro
wspólne. Realizując tę zasadę państwo wspiera poprawę dobrobytu obywateli 2,
oferując im ze zgromadzonych podatków swoje usługi, takie jak: bezpieczeństwo
wewnętrzne i zewnętrzne, oświata, kultura, infrastruktura, świadczenia socjalne
i inne. Ukształtowanie właściwego w wymiarze prawnym i moralnym systemu
podatkowego3 oraz mechanizmu wydatkowania środków budżetowych ma także
dużą wagę ze względu na znaczenie dla całej gospodarki. Ponadto państwowy
system fiskalny dotyka każdego obywatela nie tylko w sensie prawnym jako
płatnika podatków, ale również rodzi pewne zobowiązanie moralne w sumieniu
i dlatego zagadnienie to ma także istotny wymiar indywidualno-etyczny. Niniejszy
artykuł podejmuje powyższe kwestie, analizując z perspektywy etycznej trzy
następujące zagadnienia: (1) współczesny kontekst społeczny rozważań na temat
zobowiązań wobec państwa, (2) państwo i jego cele, oraz (3) moralne aspekty
obowiązku płacenia podatków.

1
Podatek to „publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie
pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy
podatkowej”. A. Mikos-Sitek, Podatek, [w:] Leksykon obywatela, red. S. Serafin, B. Szmulik,
Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008, s. 727.
2
„Wyodrębnia się trzy podstawowe funkcje podatków: fiskalną, redystrybucyjną
i stymulacyjną. Funkcja fiskalna polega na dostarczeniu państwu dochodów. (…) Funkcja
redystrybucyjna związana jest z faktem, że dzięki podatkom następuje redystrybucja dochodu
i majątku narodowego między podatnikami a państwem i jednostkami samorządu terytorialnego.
Podatki zapewniają przemieszczanie środków finansowych do budżetu państwa oraz budżetów
jednostek samorządu terytorialnego, z których następnie zapewniane jest pokrycie wydatków
związanych z zadaniami społecznymi. Funkcja stymulacyjna polega na wykorzystaniu podatku
w celu stymulowania kierunków i lokalizacji działalności gospodarczej. Ma również wymiar
pozagospodarczy”. Idem, Funkcje podatków, [w:] Leksykon..., s. 722.
3
System podatkowy to „ogół podatków pobieranych w określonym czasie w danym państwie.
O istnieniu systemu podatkowego można mówić kiedy mamy do czynienia z występowaniem więcej
niż jednego podatku oraz przyjęte zostały pewne zasady porządkujące całość” (Idem, System
podatkowy, [w:] Leksykon..., s. 730). Tymi porządkującymi zasadami podatkowymi
są „sformułowane przez teorię finansów reguły, które powinny warunkować prawidłowe
funkcjonowanie systemu podatkowego. (…) Do zasad podatkowych zaliczamy: równość, pewność,
taniość, dogodność”. Idem, Zasady podatkowe, [w:] Leksykon..., s. 732.
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1. Aktualny kontekst społeczny. Diagnoza postaw Polaków
w stosunku do państwa4
W Polsce niewątpliwie ogromny wpływ na stosunek społeczeństwa wobec
państwa wywarło doświadczenie PRL-u. Nie bez przyczyny w czasach
komunizmu państwo wiązało się z czymś wrogim i obcym. Wydaje się, że właśnie
ten fakt wycisnął pewien istotny ślad na mentalności i zachowaniu nie tylko wielu
współczesnych, zwykłych polskich obywateli, ale także niektórych urzędników
państwowych. Efekt jest taki, że chyba bez większej przesady można stwierdzić,
iż przeciętny obywatel naszego kraju do instytucji państwowych odnosi się raczej
z pewną dozą niechęci. Państwo postrzega albo jako zagrożenie albo jako źródło
bogactwa, znaczenia i władzy dla grupy uprzywilejowanych. Przejawia się
to na przykład tym, że w niektórych środowiskach w Polsce umiejętność
wykorzystywania luk prawnych i płacenia jak najmniejszych podatków uważane
jest wręcz za wielką cnotę, a w mentalności wielu ludzi każde pieniądze zapłacone
jako podatek to pieniądze zmarnowane.
Warto zadać pytanie, z czego może wynikać takie podejście. Na pewno
częściowo stanowisko takie wynika z obserwacji działań instytucji państwowych
nie mających zbytniego szacunku dla pieniędzy zapłaconych przez podatnika,
co wyraża się w zjawisku marnotrawstwa i niegospodarności. Z drugiej strony
należy pamiętać, że w okresie przemian ustrojowych w Polsce, gdy m.in.
odradzała się intensywnie przedsiębiorczość, urzędnicy państwowi formułując
przepisy podatkowe nierzadko traktowali obywatela jako potencjalnego
przestępcę. Z podobnym traktowaniem przeciętny obywatel mógł się spotkać
w wielu urzędach skarbowych. Postawy takie są spotykane niestety nadal. Efekty
tych zaszłości są obecnie takie, że obserwuje się stosunkowo duży brak
wzajemnego zaufania pomiędzy państwem a obywatelem.
Wydaje się, że zmiana tej sytuacji jest z biegiem czasu możliwa. Być może
będzie to musiało trwać całe pokolenia. Nie ma jednak innej drogi, by dokonać
głębokich przemian, jak tylko ta, na której konkretnym przemianom struktur
państwowych będzie towarzyszyć zaufanie społeczne. Każdy obywatel powinien
uważać państwo za swoje. Jednak tak to już jest, że tylko to, na co ma się realny
wpływ, to, co można kontrolować, rozliczać i darzyć zaufaniem, można uważać
za swoje.
Kontrola obywatelska polegająca na tym, że raz na cztery lata wrzuca się
swój głos do urny wyborczej – po wysłuchaniu kolejnych obietnic wyborczych,
najczęściej oczywiście bez pokrycia − to stanowczo za mało. Zwykły obywatel
czuje się oszukany, a odczucie to nie jest wcale bezpodstawne. Przez cztery lata
przekonuje się, że ci, którym zaufał, nie są wcale lepsi od tych, którym nie ufał
od dawna. Wówczas najczęściej nie chce zaufać już nikomu. Może stąd bierze się
tak niska przeważnie frekwencja wyborcza?
4
Por. P. Słabek, Wstęp, [w:] Ojciec Święty Jan Paweł II o państwie, oprac. P. Słabek,
Wydawnictwo „M”, Kraków 2001, s. 20-22.
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W Polsce jest jeszcze sporo do zrobienia, jeśli chodzi np. o wprowadzenie
skutecznych mechanizmów kontroli społecznej − zarówno finansów publicznych,
jak i całego zarządzania państwem. A bez tych mechanizmów państwo nie
odzyska zaufania społecznego.
Poza tym jest jednak jeszcze bardziej istotna i fundamentalna kwestia.
Wydaje się, że swoistym kluczem do naprawy państwa jest kształtowanie postawy
obywatelskiej – to znaczy: świadomego spełniania szeroko rozumianych
obowiązków obywatela wobec państwa. To jest także najlepsza droga
do odzyskania kontroli nad państwem.
W tym świetle można więc tu postawić tezę, że odzyskanie prawdziwego
i świadomego zaufania społecznego przez instytucje państwowe możliwe jest
tylko wówczas, gdy to obywatele będą bardziej odpowiedzialni
i współuczestniczący w rzeczywistości, jaką stanowi państwo. Nie da się jednak
tego osiągnąć przede wszystkim bez zrozumienia tego, czym w istocie jest
państwo i jakie są jego główne cele.

2. Państwo i jego cele
Najkrócej rzecz ujmując, państwo to forma organizacji społeczeństwa.
Szukając natomiast odpowiedzi na pytanie, skąd wzięła się ta państwowa
organizacja społeczeństwa, trzeba zauważyć, iż zależy to od przyjętych założeń
filozoficznych. Przeważnie wskazuje się dwie koncepcje. Według pierwszej
podstawową przyczyną pochodzenia państwa jest walka klas. Tak ujmują to teorie
marksistowskie. Drugą koncepcją powstania państwa jest umowa społeczna, która
oznacza powszechną zgodę na zaistnienie tego rodzaju bytu społecznego, jakim
jest państwo. Natomiast chrześcijańska filozofia społeczna, a za nią katolicka
nauka społeczna (z punktu widzenia której w sposób szczególny prowadzone
są niniejsze analizy), ukształtowały pojęcie państwa jako społeczności, której
podmiotem jest naturalna grupa ludzi związanych wspólnym dążeniem
do realizacji pewnych celów, a więc pewnych wartości, w których chcieliby
uczestniczyć. Państwo jawi się zatem jako swoista kategoria społeczności, której
spoiwem jedności jest wspólne działanie w określonym celu. W analizie
filozoficznej geneza państwa jest ściśle powiązana właśnie z jego celem5.
W związku z tym warto postawić kolejne pytanie: co jest celem państwa?
Jest nim dobro wspólne całości społeczeństwa, czyli zarówno pojedynczych osób
ludzkich, jak i wszystkich mniejszych i większych społeczności wchodzących
w jego skład. Co to znaczy? To znaczy, że państwo, jako rodzaj organizacji
społeczeństwa, jest powołane do służenia wszystkim jego członkom. Ten aspekt
pomocniczy jest istotną cechą społeczności państwowej i oznacza, że państwo
w swym działaniu pozostaje na usługach człowieka jako osoby6.
5
Por. G. Noszczyk, Państwo, [w:] Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania społecznego,
red. A. Zwoliński, POLWEN, Radom 2005, s. 340-341.
6
Por. Ibidem, s. 341.
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Papież Jan XXIII twierdził, że: „Ponieważ dobro wspólne ogółu jest jedyną
racją istnienia władz państwowych, wynika z tego jasno, że winny one w taki
sposób dążyć do tego dobra, aby i uszanować jego naturę, i pogodzić wydawane
zarządzenia z aktualną sytuacją”7. Paweł VI natomiast wymieniał następujące
czynniki ograniczające dobro wspólne: egoizm, pozbawienie egzystencji
życiowego minimum, nadużycia własności i władzy, ucisk ze strony struktur
państwowych, wyzysk i niesprawiedliwe transakcje8.
Jan Paweł II w swoim nauczaniu podkreślał zaś (w duchu personalizmu),
że państwo ma być organizacją mającą przede wszystkim na uwadze dobro osoby
ludzkiej we wszystkich wymiarach jej egzystencji. Dla błogosławionego PapieżaPolaka fundamentem wszystkich form społeczności pozostaje zawsze osoba
ludzka, która potrzebuje jednak także obecności innych osób i społeczeństwa,
aby móc osiągnąć pełnię rozwoju. W programowej encyklice swego pontyfikatu
Redemptor hominis Ojciec Święty napisał:
Sam podstawowy sens istnienia państwa jako wspólnoty politycznej polega
na tym, że całe społeczeństwo, które je tworzy – w danym wypadku odnośny
naród – staje się niejako panem i władcą swoich własnych losów. Ten sens
nie zostaje urzeczywistniony, gdy na miejsce sprawowanie władzy z moralnym
udziałem społeczeństwa czy narodu, jesteśmy świadkami narzucania władzy
przez określoną grupę wszystkim innym członkom społeczeństwa9.

I dalej papież podkreśla rzecz niezwykle ważną. Pisze bowiem:
Sprawy te są bardzo istotne w naszej epoce, w której ogromnie wzrosła
świadomość społeczna ludzi, a wraz z tym potrzeba prawidłowego
uczestniczenia obywateli w życiu politycznym wspólnoty. (…) Są to (…) sprawy
istotne z punktu widzenia postępu samego człowieka i wszechstronnego rozwoju
człowieczeństwa10.

Dla papieża Jana Pawła II celem państwa jest właściwie ujęte dobro wspólne,
przez co rozumie dobro wszystkich bez wyjątku obywateli, a nie tylko dobro
jednej wybranej grupy społecznej 11. Według Ojca Świętego do podstawowych
celów szczegółowych państwa należy m.in. troska o zbudowanie sprawiedliwego
systemu gospodarczego, którego zadaniem jest zapewnienie warunków
do rozwoju całego społeczeństwa. Dlatego tak ważną rzeczą jest np. prawo
do wolnej inicjatywy gospodarczej. Ograniczanie tego prawa, w imię np.
rzekomej równości wszystkich, niszczy przedsiębiorczość obywateli. W takiej
sytuacji zamiast twórczej inicjatywy rodzi się bierność, która z całą pewnością nie
służy rozwojowi osoby ludzkiej. Oczywiście nie oznacza to jednak, by państwo
nie miało prawa ingerowania w życie gospodarcze. Ingerencja ta winna jednak
7

Jan XXIII, Encyklika Pacem in terris 54.
Por. Paweł VI, Encyklika Populorum progressio 21; G. Noszczyk, op. cit., s. 341.
9
Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis 17.
10
Ibidem.
11
Por. Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus 48.
8
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polegać – zgodnie z zasadą pomocniczości12 – na właściwym stymulowaniu
rozwoju poszczególnych obywateli poprzez uruchamianie odpowiedniego systemu
bodźców ekonomicznych, na przykład poprzez stosowny (tzn. sprawiedliwy)
system podatkowy czy obniżanie zbytnich kosztów pracy itd.13
Jan Paweł II ostrzega przed źle zorganizowanym państwem w sensie
aksjologicznym, czyli w wymiarze wartości, które państwo powinno realizować.
Przykłady bowiem państw odchodzących od swoich istotnych i podstawowych
zadań oraz celów, prowadzą do wniosku, że państwo, które traci wrażliwość
moralną na dobro wspólne, budowanie społecznego zaufania i sprawiedliwego
porządku społecznego, gubi jednocześnie swój podstawowy ludzki wymiar
i podcina niejako korzenie, z których wyrasta, a tym samym nie wyda żadnych
owoców14.
Na przykład zbyt wysokie podatki są same przez się czymś niemoralnym
i szkodliwym. W takiej sytuacji, gdy dany rząd utrzymuje, że zabieranie
pracującym i przedsiębiorcom połowy albo większości dochodów przez rozmaite
podatki i składki, służy słusznym celom, warto przypomnieć, że nie wolno dążyć
do dobrych celów przez złe środki. Bo jeśli nawet w zamian za podatki państwo
obiecuje rozmaite świadczenia, to gdy w praktyce owe składki są dotkliwie
wysokie, a dodatkowo świadczenia publiczne okazują się przeważnie
niewystarczające i niezadowalające, społeczeństwo odczuwa to jako jawną
niesprawiedliwość i traci zaufanie do władzy publicznej. Szczególnie wyraźnie
zaczynają wyrażać to swoim negatywnym nastawieniem do urzędników, którzy
gospodarując przecież budżetowymi środkami, okazują się nie tylko kosztowni,
ale przede wszystkim niesprawni15. Jan Paweł II podsumował te doświadczenia
w następujących słowach: „Interweniując bezpośrednio, państwo opiekuńcze
powoduje utratę ludzkich energii i przesadny wzrost publicznych struktur,
w których – przy ogromnych kosztach – raczej dominuje logika biurokratyczna” 16.

12
Zasada pomocniczości jest uznawana za „najważniejsze prawo filozofii społecznej” (Pius
XI, Encyklika Quadragesimo anno 79) i chodzi w niej o to, by „społeczności większe świadczyły
«uzupełniającą pomoc» społecznościom mniejszym, a wszystkie razem osobie ludzkiej, która jest
źródłem, fundamentem i celem wszystkich instytucji społecznych” (W. Piwowarski, Zasada
pomocniczości, [w:] Słownik katolickiej nauki społecznej, red. Idem, PAX, PALABRA, Warszawa
1993, s. 197-198). Istota tej zasady polega więc na tym, że „społeczność wyższego rzędu
nie powinna ingerować w wewnętrzne sprawy społeczności niższego rzędu, pozbawiając
ją kompetencji, lecz raczej winna wspierać ją w razie konieczności i pomóc w koordynacji
jej działań z działaniami innych grup społecznych, dla dobra wspólnego” (Jan Paweł II, Encyklika
Centesimus annus 48).
13
Por. G. Noszczyk, op. cit., s. 343.
14
Por. Ibidem, s. 345.
15
Por. M. Wojciechowski, Państwo, gospodarka, przedsiębiorczość: oświetlenie biblijne
i teologiczne, „Cywilizacja. O nauce, moralności, sztuce i religii” 2007, nr 20, s. 197.
16
Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus 48.
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3. Moralne aspekty obowiązku płacenia podatków
Na tak zarysowanym szerszym tle, można podjąć zagadnienie obowiązków
obywateli wobec wspólnoty państwowej. Trzeba jednak najpierw stwierdzić,
że nie są to treści, które są w oczywisty sposób przyswajane i akceptowane przez
adresatów. Kłopot bowiem tkwi w tym, że jak to często niestety bywa, praktyka
„odstaje” od teorii. Podobnie i w tej kwestii rzeczywistość polityczna nierzadko
dosyć daleko odbiega od ideału. Obserwuje się bowiem na przykład, że pewne
ideologie państwowe sprzyjają bardziej interesom uprzywilejowanych elit
niż ogółowi wspólnoty państwowej. Ustanawia się prawa, które prowadzą
do zjawiska, w którym partycypuje tylko uprzywilejowana mniejszość,
pozostawiając na marginesie życia biedniejsze grupy społeczne.
Trudność respektowania obowiązków względem państwa ma jednak swoje
źródło także w szerszym zjawisku społecznym niż tylko bieżący stan
rzeczywistości politycznej. Wiąże się to mianowicie z silną promocją postaw
indywidualistycznych i konsumpcyjnego stylu życia. Jan Paweł II pisze o tego
typu zagrożeniach w ten sposób:
Jeżeli promocja własnego «ja» jest pojmowana w kategoriach absolutnej
autonomii, prowadzi nieuchronnie do negacji drugiego człowieka. (…) W ten
sposób społeczeństwo staje się zbiorowością jednostek żyjących obok siebie,
ale nie połączonych wzajemnymi więzami: każdy pragnie zrealizować własne
cele niezależnie od innych, czy wręcz dąży do własnych korzyści kosztem
17
innych .

Indywidualizacja
życia
społecznego,
przynajmniej
w
Europie,
jest odzwierciedleniem ogólnego kierunku ewolucji społeczeństw dobrobytu.
W społeczeństwach tych z pokolenia na pokolenie słabną więzi społeczne,
a przybierają na znaczeniu orientacje indywidualistyczne. Ugruntowują się
ponadto postawy konsumpcyjne. A konsumpcjonizm po prostu odspołecznia.
Celnie opisuje ten proces Benjamin Barber w eseju pod wymownym tytułem:
Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka
obywateli18. Autor ten pokazuje pogłębiającą się erozję społeczeństwa
obywatelskiego w zachodnich państwach dobrobytu. Ludzie żyją obok siebie,
nie zawiązując wspólnoty, a tym samym m.in. nie rozumieją sensu wnoszenia
jakiegoś wkładu w to dobro wspólne, któremu ma służyć państwo.
Niemniej jednak, tym bardziej winno przypominać się ludziom pewne
fundamentalne zasady i wartości porządkujące społeczną przestrzeń działania,
a przy okazji podkreślać, że obok szeregu uprawnień, każda osoba ma też pewne
zobowiązania. Patrząc na problem obowiązków obywatelskich mniej formalnie,
a bardziej duchowo i moralnie można wskazać kilka następujących ich zakresów.
Jednym z najważniejszych jest współodpowiedzialność za państwo, aktywne
17
18

Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae 20.
Tłum. H. Jankowskiej, Muza, Warszawa 2009.
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włączanie się w działalność samorządów terytorialnych, lokalnej społeczności,
w rozwój gospodarki narodowej, system opieki społecznej, edukacji itd.
Określając jednak w sposób najbardziej minimalistyczny obowiązki obywatela
wobec państwa, trzeba zauważyć, że sprawa dotyczy przede wszystkim trzech
rzeczy: 1) przestrzegania państwowego prawa; 2) płacenia podatków; 3) troski
o obronność kraju (służba wojskowa) 19.
Zasadniczym przedmiotem rozważań niniejszego opracowania jest
obowiązek płacenia podatków w aspekcie etycznym. Jednakże należy
tu zauważyć, iż ze względu na sposób powstania tegoż zobowiązania, ma ono
w istocie charakter prawno-etyczny20. Stąd nie da się tu pominąć także
konieczności przestrzegania państwowego prawa.
W demokratycznym państwie przepisy prawa, ustanowione przez parlament,
zgodnie z obowiązującym ustrojem, powinny być zgodne z większościową wolą
ludu i dzięki temu być też sprawiedliwe w znaczeniu etycznym. To w oparciu
o te właśnie podstawowe założenia obywatel jest zobowiązany zasadniczo
do przestrzegania prawa. Zobowiązanie to zachowuje swoją moc nawet wtedy,
gdy pojedynczemu obywatelowi pewne postanowienia przepisu wydają się być
niesprawiedliwe. Gdyby obywatele bowiem lekceważyli ustawodawstwo, byłby
zagrożony cały system prawny państwa. Państwo rozumiane jako porządek
prawny ma jednak przede wszystkim służyć zabezpieczeniu godności osobowej
wszystkich obywateli. Stąd owszem z jednej strony istnieje obowiązek wierności
prawu, jednakże z drugiej strony trzeba zauważyć, że państwo demokratyczne
daje także możliwość wskazywania na rzeczywiste lub domniemane
niesprawiedliwości albo w sądach albo poprzez media, demonstracje,
stowarzyszenia (np. stowarzyszenie podatników), i zdobywanie w ten sposób
(na demokratycznej drodze) większości w celu korekty przepisów. Także ten,
kto uważa przepisy podatkowe za niesprawiedliwe, nie może sięgać po oszustwo
podatkowe, lecz powinien wraz z innymi podatnikami, którzy czują się tak samo
niesprawiedliwie potraktowani, wystąpić o zmianę przepisów podatkowych.
Należy pamiętać o tym, że kto jako obywatel państwa przestaje płacić podatki
lub je zmniejsza niezgodnie z prawem, powinien zawsze uwzględniać fakt,
że (w pewnym sensie) za niego muszą zapłacić inni obywatele. Przecież
w demokracji oszustwo podatkowe nie jest szkodą dla jakiegoś anonimowego
państwa. To sami obywatele tworzą to państwo. Oszustwo podatkowe oznacza
więc szkodzenie współobywatelom. Nie różni się to zasadniczo od pospolitego
oszustwa, kradzieży czy rabunku. Przy oszustwie podatkowym, podobnie jak przy
oszustwie ubezpieczeniowym czy nieuprawnionym pobieraniu świadczeń

Por. P. Słabek, op. cit., s. 9.
Obowiązek podatkowy to „wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana
powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia
określonego w tych ustawach. Obowiązek podatkowy jest więc potencjalnym nakazem zapłaty
przymusowego świadczenia pieniężnego, o ile zostanie spełnione zdarzenie powodujące powstanie
tego obowiązku. Powstanie obowiązku podatkowego nie jest zależne od woli podmiotów
podlegających temu obowiązkowi”. A. Mikos-Sitek, Obowiązek podatkowy, [w:] Leksykon...,
s. 723.
19
20
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socjalnych – poszkodowanymi stają się obywatele określonej społeczności
politycznej21.
Należy podkreślić, że w gruncie rzeczy obowiązek płacenia podatków opiera
się na normach prawa państwowego. Jego podstawą mogą być jednak także normy
innego rodzaju, np. normy będące wynikiem analizy ekonomicznej i wówczas
przyjmują one postać norm utylitarnych (gdzie miarą jest stopień użyteczności) 22.
Jeszcze inaczej wygląda to w przypadku powinności etycznych. Etyka bowiem
ustala podstawy i reguły ludzkiego działania w odniesieniu do kryterium dobra
moralnego (dobra godziwego). Godziwy to taki, który godzi się człowiekowi.
Moralnie dobry to taki, który jest dobry dla człowieka jako człowieka.
Bo to go rozwija, udoskonala, a także uszczęśliwia innych ludzi 23.
Jeśli chodzi o podstawy etyczne wszystkich zobowiązań wobec państwa
(w tym kwestii płacenia podatków i składek), to generalnie w nauczaniu
moralnym24 problematykę tę podejmuje się przede wszystkim z punktu widzenia
tzw. sprawiedliwości legalnej25. Najkrócej rzecz ujmując, chodzi o to,
że konsekwencją koncepcji państwa jako wspólnoty politycznej powołanej
do dbania o dobro wspólne i jako takiej wyrosłej z samej natury człowieka jest
nakaz: „Płać podatki, bo to jest sprawiedliwe!” 26. Godzi się tak postępować
ze względu na sprawiedliwość. Dzięki temu państwo (przynajmniej w założeniach
teoretycznych) będzie w stanie dbać o poprawę dobrobytu wszystkich obywateli,
oferując im ze zgromadzonych podatków swoje usługi.
Jak ten ogólny nakaz prawno-etyczny należy bardziej konkretnie
interpretować? Otóż zobowiązania etyczne dla pojedynczego podatnika można
skonkretyzować następująco27:
1. Podatnik powinien złożyć w przewidzianym terminie przepisane prawem,
zgodne z prawdą oświadczenie podatkowe.
2. Jest zobowiązany płacić punktualnie przepisane podatki, bez ich
21
Por. J. Wiemeyer, Podatki jako problem etyczno-społeczny, [w:] Katolicka nauka
społeczna. Podstawowe zagadnienia z życia gospodarczego, red. J. Kupny, S. Fel, Księgarnia
św. Jacka, Katowice 2003, s. 199; J. Höffner, Chrześcijańska nauka społeczna, Kraków [b.r.],
s. 221.
22
Por. D. Dańkowski, Podatki i moralność, „Znak” 1998, nr 2 (513), s. 76-77.
23
Por. A. Szostek, Pogadanki z etyki, Biblioteka „Niedzieli”, Częstochowa 1993, s. 21.
24
Jeśli chodzi o stanowisko Kościoła, to odwołując się do Katechizmu należy stwierdzić,
że teologia potępia unikanie podatków jako oszustwo (por. Katechizm Kościoła Katolickiego,
Pallotiunum 1994, nr 2409; Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie
współczesnym Gaudium et spes, nr 30). Nieprzestrzeganie przepisów podatkowych jest więc
po prostu grzechem.
25
Chodzi tu o to, „co się społecznej całości (państwu) należy od jej członków na rzecz jej
dobra wspólnego. Nakazy tej sprawiedliwości wyraża zasadniczo norma prawa pozytywnego oparta
o porządek naturalny. (…) Podmiotem uprawnienia jest tu państwo, dłużnikiem obowiązku –
obywatel i grupy pośrednie, przedmiotem – całość dóbr dla państwa koniecznych, podstawą
prawnoetyczną – norma prawa państwowego”. T. Ślipko, Zarys etyki szczegółowej, t. 2, WAM,
Karków 1982, s. 137. Por. A. Dylus, Płać podatki! Elementy etyki podatkowej, [w:] Kościół
i pieniądze, red. H. Seweryniak, Płockie Wydawnictwo Diecezjalne, Płock 1993, s. 54.
26
Por. D. Dańkowski, op. cit., s. 81.
27
J. Wiemeyer, op. cit., s. 200.
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umniejszania.
3. Nie wolno mu próbować osiągnąć mniejszej wysokości podatków
czy wręcz całkowitego zwolnienia podatkowego przez przekupienie
urzędnika podatkowego.
4. Nie powinien brać udziału w transakcjach gospodarczych, przy których
od początku jest jasne, że chodzi w nich o unikanie podatków. Jeśli np.
w większych interesach przewidziana jest zapłata gotówką, zamiast
przelewu bankowego, rodzi się podejrzenie o unikanie podatków. Dotyczy
to także dochodu z własnej pracy (praca na czarno), który jest
przemilczany przed władzami podatkowymi (czy innymi urzędami).
5. Nie powinien transferować kapitału za granicę tylko po to, aby uniknąć
obowiązku podatkowego we własnym kraju. Zwykle także dochody
uzyskane za granicą, które nie zostały tam opodatkowane, podlegają
opodatkowaniu w kraju.
6. Istnieje zobowiązanie zapłacenia zatrzymanych podatków.

Warto omówić tu jeszcze trzy wybrane problemy, dylematy etyczne
związane z obowiązkiem płacenia podatków. Pierwszy z nich to kwestia tzw.
legalnego uchylania się od płacenia podatków (czyli wykorzystywanie luk
prawnych i niejednolitej interpretacji prawa). Trudno rozstrzygnąć generalnie
tę sprawę bez szczegółowego rozważenia poszczególnych przypadków. Jednak
z całą stanowczością potępić należy każde zachowanie podatnika stwarzające
sytuację nieuczciwej konkurencji, to znaczy takiej, która stawia jeden podmiot
w wyraźnie korzystniejszym położeniu ekonomicznym niż pozostałe
w podobnych okolicznościach28.
Drugi problem to ucieczka w tzw. szarą strefę, na przykład poprzez
materialne bądź rachunkowe zatajanie przedmiotu opodatkowania, wprowadzanie
fikcyjnych danych do ewidencji, zorganizowana niewypłacalność itd.
W kontekście sytuacji, w której w państwie demokratycznym, tzn. takim, gdzie
istnieją legalne możliwości reformowania systemu podatkowego i gdzie
zaspokajane są podstawowe potrzeby życiowe obywateli (ludziom żyje się
stosunkowo dobrze), właściwie trudno mówić o jakichś usprawiedliwionych
podstawach do stosowania oszustw podatkowych określanych eufemistycznie jako
ucieczka w szarą strefę29.
Trzecia sytuacja, którą warto tu przeanalizować dotyczy tzw. podatkowego
bojkotu. Chodzi o to, że w niektórych sytuacjach podatnicy odrzucają
finansowanie ze swoich środków działań politycznych rządu (np. wojny), które
wydają im się w najwyższym stopniu niesprawiedliwe. Taki podatkowy bojkot
z przyczyn politycznych należy postrzegać jako formę cywilnego
nieposłuszeństwa. Trzeba tu jednak poczynić dwie istotne uwagi:
Pojedynczy obywatel, który sięga po ten czy inny środek politycznego
nieposłuszeństwa, musi bardzo starannie sprawdzić, czyjego ocena etyczna jest
uprawniona. W demokratycznym państwie prawa można sięgać po środki
28
29

Por. D. Dańkowski, op. cit., s. 81.
Por. Ibidem.
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«nieposłuszeństwa obywatelskiego» tylko po starannym rozważeniu tego
w sumieniu. Ponieważ środek «nieposłuszeństwa obywatelskiego» służy
zmobilizowaniu społecznej większości do zmiany jej polityki, akcje
«nieposłuszeństwa obywatelskiego» mogą dokonywać się tylko publicznie.
Ci, którzy popełniają czyn «nieposłuszeństwa obywatelskiego», muszą być
gotowi na przyjęcie przewidzianej kary30.

4. Zakończenie
Konsekwencją koncepcji państwa jako wspólnoty politycznej powołanej
do dbania o dobro wspólne i jako takiej wyrosłej z samej natury człowieka jest
nakaz: „Płać podatki, bo tak należy postępować ze względu na sprawiedliwość!”.
Najpierw chodzi jednak o ustanowienie przez państwo sprawiedliwego systemu
podatkowego poprzez mechanizmy demokratycznego państwa prawa. Taki
sprawiedliwy system prawny zobowiązuje wówczas każdego obywatela
do świadczenia przewidzianych podatków, a poprzez to do wnoszenia swojego
wkładu w dobro wspólne. W taki właśnie sposób ujmuje się w nauczaniu
moralnym problematykę płacenia lub nie płacenia podatków − przede wszystkim
z punktu widzenia tzw. sprawiedliwości legalnej.
Na sam koniec warto też zauważyć i podkreślić jeszcze jedną rzecz, drugą
stronę podjętego tu zagadnienia − niejako „drugą stronę medalu”. Chodzi
mianowicie o to, że płacenie podatków jest nie tylko ciężarem, obowiązkiem,
ale i prawem, uprawnieniem obywateli. Owszem, jest to ciężar, ale w pewnym
sensie powinien być to „słodki” ciężar. Dlaczego? W jakim sensie? Można
odwołać się do następującego faktu historycznego, który przypomina
Aniela Dylus.
Wiemy wszyscy, że «proletariusz» to ktoś upośledzony społecznie,
pokrzywdzony, nie posiadający swojego miejsca w strukturze społeczeństwa.
Łacińskie słowo «proletarius» w starożytnym Rzymie oznaczało przedstawiciela
najniższej warstwy społecznej. Formalnie proletariusze byli wolni, ale –
co ciekawe − ponieważ byli pozbawieni własności, nie musieli płacić podatków.
Dostarczali jedynie państwu potomstwa – «proles» (stąd nazwa) i żyli
w zależności od wyższych warstw. To przypomnienie statusu proletariuszy
w starożytności ujawnia pośrednio prawdę nieco dziś zapoznaną: fakt płacenia
podatków nobilituje społecznie, jest przywilejem, wyrazem uznania, że dana
osoba jest w stanie wnieść pewien wkład do dobra wspólnego31.

30
J. Wiemeyer, op. cit., s. 200-201. O „nieposłuszeństwie obywatelskim” pisze m.in. J. Rawls,
Teoria sprawiedliwości, Warszawa 1994, s. 498-539.
31
A. Dylus, op .cit., s. 54-55.
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Taxes from a Catholic Social Teaching Perspective
Summary
Taxes are closely related to the functioning of the state. From the moral and social point of view,
it should always be directed towards the common good. Implementing this principle, the state supports
the improvement of citizens’ welfare. Provides them with collected taxes their services,
such as internal and external security, education, culture, infrastructure, social services and others.
The formation of fair tax system and the mechanism of budgetary resources also has great importance
because of the importance of the whole economy. In addition, the state’s fiscal system applies to every
citizen as a taxpayer. Therefore, this issue also has important ethical dimension of individuality.
The article focuses on these issues, emphasizing an ethical perspective the following three issues:
(1) The social context of contemporary reflections on the obligations to the state, (2) the state
and its goals, and (3) the moral aspects of the duty to pay taxes.
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Ekonomiczny, społeczny i egzystencjalny
wymiar funkcjonowania placówek hospicyjnych
i wolontariatu hospicyjnego

1. Wstęp
Proces intensywnych przemian ustrojowych i ekonomiczno-społecznych
w Polsce zaowocował zmianą w zakresie stosunku społeczeństwa do problemu
choroby – w tym choroby terminalnej – i do śmierci. Ze względu na pogarszający
się stan zdrowia społeczeństwa oraz niekorzystną charakterystykę procesów
demograficznych, mamy do czynienia z gwałtownym wzrostem liczby ludności
w podeszłym wieku na tle całej populacji. Z tego względu dotychczasowa
działalność instytucji opieki zdrowotnej w stosunku do osób chorych terminalnie
obarczona jest wieloma zagrożeniami1. Ponadto stały wzrost zachorowań
na choroby nowotworowe, jak i zwiększający się odsetek zgonów spowodowany
zaawansowaną chorobą nowotworową powodują, że zapotrzebowanie na opiekę
hospicyjną w najbliższych latach będzie nadal wzrastać. Zasadne jest tym samym
bardziej niż kiedykolwiek istnienie ośrodków pomocy paliatywnej 2. Celem
niniejszego artykułu jest próba identyfikacji ekonomicznego, społecznego
i egzystencjalnego
wymiaru
funkcjonowania
placówek
hospicyjnych
oraz wolontariatu hospicyjnego.
Praca ma charakter przeglądowy – opiera się na krytycznej analizie literatury
z zakresu podjętego tematu. Pracę wzbogacono także o dwuletnie doświadczenia
własne pracy wolontarystycznej. W celu realizacji podjętego tematu
przeprowadzono również własne badania empiryczne w oparciu o metodę cen
dualnych i matrycę logiczną. Ceny dualne stanowią podstawę oceny efektywności
inwestycji, której często nie można pozytywnie wycenić w oparciu wyłącznie
o sformalizowane metody ekonomiczne. Konstrukcja ceny dualnej opierała się
na zsumowaniu miesięcznej wartości potencjalnej utraty zarobków członka
1
J. Flakus, Hospicjum jako instytucjonalna forma pomocy i wsparcia społecznego w chorobie
terminalnej, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008 (rozprawa doktorska).
2
A. Rutkowska, Ekonomiczne, społeczne i egzystencjalne funkcje wolontariatu na przykładzie
hospicjum „Pomocy Maltańskiej” w Olsztynie, Katedra Makroekonomii UWM, Olsztyn 2008 (praca
licencjacka), s. 7.
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rodziny w wyniku domowej opieki nad chorym oraz średnich miesięcznych
kosztów artykułów higienicznych i produktów do inkontynencji. Matryca logiczna
jest zaś metodą planowania, realizacji i oceny określonych projektów w formie
tabeli podzielonej na cztery kolumny i cztery wiersze 3. Układ pionowy objaśnia
związki przyczynowe i precyzuje ważne założenia i obszary problemowe
funkcjonowania hospicjów. Logika pozioma odnosi się natomiast do mierzenia
efektów funkcjonowania placówki i zasobów używanych w trakcie jej istnienia,
poprzez określenie kluczowych wskaźników pomiaru i środków, dzięki którym
pomiar będzie weryfikowany.
W świetle przeprowadzonych badań można stwierdzić, że zarówno hospicja,
jak i wolontariat hospicyjny odgrywają niezmiernie istotną rolę w kształtowaniu
sfery społeczno-gospodarczej.

2. Egzystencjalny wymiar funkcjonowania placówek
hospicyjnych i wolontariatu hospicyjnego
Hospicjum to „program lub placówka zaspokajająca potrzeby psychiczne,
społeczne i fizyczne pacjentów umierających i ich rodzin lub też miejsce,
a zarazem filozofia opieki nad człowiekiem cierpiącym i umierającym” 4.
Działalność hospicjów, ukierunkowana jest przede wszystkim na człowieka,
dlatego też funkcja egzystencjalna realizowana jest w odniesieniu
do poszczególnej jednostki – osoby cierpiącej fizycznie, potrzebującej
kompleksowego wsparcia i fachowej opieki medycznej 5. Zgodnie z definicją
opracowaną przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) mianem opieki
paliatywnej określa się „działanie, które poprawia jakość życia chorych i ich
rodzin stających wobec problemów związanych z zagrażającą życiu chorobą,
poprzez zapobieganie i znoszenie cierpienia dzięki wczesnej identyfikacji oraz
bardzo starannej ocenie i leczeniu bólu i innych problemów: somatycznych,
psychosocjalnych i duchowych”6. Celem całościowej i aktywnej opieki
paliatywnej sprawowanej nad chorymi jest przede wszystkim łagodzenie
wszechogarniającego bólu towarzyszącego postępującej chorobie. Kluczowe
znaczenie ma również leczenie objawowe innych dolegliwości somatycznych oraz
odpowiednia pielęgnacja7. Kompleksowa opieka nad chorym obejmuje
równocześnie łagodzenie cierpień psychicznych i duchowych. Prawo do ochrony
zdrowia – przysługujące każdemu człowiekowi – ma na celu zapewnienie

S. Biernat, Prywatyzacja zadań publicznych, PWE, Warszawa 1994.
P. Kaniok, Historia rozwoju opieki hospicyjnej, [w:] Formy opieki, wychowania i wsparcia
w reformowanym systemie pomocy społecznej, red. J. Brągiel, S. Badora, Wyd. Uniwersytet Opolski,
Opole 2005, s. 579.
5
A. Rutkowska, op. cit., s. 31.
6
WHO 2002, http://www.hospicja.pl/biblioteka/article/116/574.html (dostęp 02.12.2010).
7
Poradnik
pacjenta,
http://www.prywatnezdrowie.pl/artykuly/poradnik-pacjenta/opiekahospicjna-i-paliatywna/ (dostęp 02.12.2010).
3
4
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choremu jak najwyższej jakości życia, należytego traktowania przez pracowników
służby zdrowia oraz uszanowania godności i autonomii chorego jako
niezbywalnych, głównych praw pacjenta potrzebującego opieki paliatywnej,
niezależnie od wieku, pochodzenia etnicznego, pozycji ekonomicznej
lub społecznej oraz rodzaju choroby lub ułomności 8. „Niesienie pomocy
mężczyznom, kobietom i dzieciom z zaawansowanymi chorobami, oparte jest
zatem na dążeniu do stworzenia godnych warunków życia chorych i ich rodzin
do końca, nie przyspieszając ani nie odraczając śmierci” 9. Działania te, wynikają
z celów statutowych hospicjów, jak również z przyjętej przez nie filozofii –
„afirmacji życia i postrzegania umierania jako naturalnego procesu, nie kierując
się natomiast poczuciem beznadziejności i fatalizmu”10.
Podstawową funkcją pełnioną przez hospicja jest funkcja egzystencjalna.
Realizacja tej funkcji wymaga przede wszystkim kierowania się zasadami etyki
opieki stanowiącej nieodzowną część posługi paliatywnej11. Fundament opieki
hospicyjnej tworzą cztery główne zasady moralne sformułowane przez
Beauchampa i Childresse. Należą do nich: poszanowanie autonomii, czynienie
dobra, nie czynienie zła oraz sprawiedliwość 12. Zasady te powinny być
realizowane przez interdyscyplinarny zespół hospicyjny składający się z lekarzy,
pielęgniarek, pracowników socjalnych, rehabilitantów, psychoterapeutów
oraz kapelana. Dopełnieniem tego zespołu jest działalność wolontariuszy, która
we współczesnych realiach przybiera na znaczeniu. Wolontariat bowiem zawsze
odgrywał znaczącą rolę, zwłaszcza w opiece hospicyjnej. Funkcja egzystencjalna
wolontariatu hospicyjnego wyraża się zatem poprzez umiejętność i zdolność
udzielania chorym praktycznej pomocy przez wolontariuszy. W ośrodkach
hospicyjnych wolontariat może przybierać formę medyczną i akcyjną.
Wolontariusz medyczny ma bezpośredni kontakt z pacjentem, pomagając
przy zabiegach pielęgnacyjnych, karmieniu, a przede wszystkim – towarzysząc
mu. Wolontariusz akcyjny natomiast, wspiera działalność hospicjów poprzez
czynny udział w akcjach charytatywnych lub w codziennym jego
funkcjonowaniu. Bardzo często wolontariusze akcyjni w pracy na rzecz
hospicjum wykorzystują umiejętności zawodowe związane ze swoimi
zainteresowaniami13.

Rosnące zapotrzebowanie na działania wolontarystyczne wynikają przede
wszystkim z faktu, iż przyczyniają się one do tworzenia i kształtowania
Opieka paliatywna. http://opiekapaliatywna.org/__Rec_2003_24.htm (dostęp 01.12.2010).
Rekomendacje Komitetu Ministrów dla państw członkowskich dotyczące organizacji opieki
paliatywnej. Przyjęte przez Komitet Ministrów 12 listopada 2003 na 860 Konferencji Zastępców
Ministrów.
10
Program rozwoju opieki paliatywnej i hospicyjnej w Polsce, Ministerstwo Zdrowia i Opieki
Społecznej, Warszawa 1998.
11
A. Rutkowska, op. cit., s. 34.
12
Hospicjum
bonifratrów,
http://www.hospicjumbonifratrow.pl/download/Opieka4.pdf
(dostęp 06.12.2007).
13
Poradnik pacjenta, http://www.prywatnezdrowie.pl/artykuly/poradnik-pacjenta/opiekahospicjna-i-paliatywna/ (dostęp 02.12.2010).
8
9
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pozytywnego klimatu w hospicjach, co jest szczególnie ważne w ośrodkach tego
typu. Wolontariusze reprezentując postawy takie jak: rzetelność w wykonywaniu
swoich działań, gotowość do podejmowania współpracy z ludźmi potrzebującymi,
troskliwa i zindywidualizowana opieka dotycząca zarówno sfery cielesnej,
jak i duchowej, nadają głębszy wymiar funkcjonowaniu tych ośrodków,
przyczyniając się do upowszechniania poglądu, że „hospicjum to też życie”.
Egzystencjalna funkcja wolontariatu przejawia się nie tylko w sferze ideowej.
Może ona bowiem mieć również swoje wymierne i mierzalne odzwierciedlenie.
Obecnie coraz większego znaczenia w procesie oceny jakości świadczeń
zdrowotnych nabiera mierzenie poziomu satysfakcji pacjentów z doświadczonej
usługi, która wynika ze stopnia spełnienia wymagań, potrzeb i oczekiwań
pacjentów. W przypadku zaawansowanej choroby w zakres tych potrzeb wchodzi
również umiejętność łagodzenia cierpień psychicznych i duchowych 14. Propozycją
autorki dotyczącą pomiaru skuteczności działań podejmowanych przez
wolontariuszy w omawianym aspekcie jest przeprowadzenie badań ankietowych
w oparciu o metodę SERVPREF15. Pogłębioną analizę użyteczności wolontariatu
można zaś uzyskać uzupełniając dane dotyczące pomiaru jakości opieki
wolontariuszy nad pacjentami o pomiar poziomu satysfakcji z wykonywanej
pracy16. W tym celu należałoby posłużyć się skalą JSI (Job Satisfaction Inventory)
opracowaną przez Wooda, Chonko i Hunta 17. Zaangażowanie wolontariuszy
stanowi niewątpliwie bardzo ważny aspekt opieki hospicyjnej, który
ma pozytywny wydźwięk zarówno wśród samych pacjentów, jak i ich rodzin.
Działania wolontarystyczne sprzyjają bowiem propagowaniu idei opieki
hospicyjnej także wśród społeczeństwa, nadając jej ludzki wymiar i odchodząc
od średniowiecznych
przekonań
o
hospicjach
jako
„umieralniach”
i „poczekalniach śmierci”.

3. Ekonomia społeczna w praktyce
Organizacje ekonomii społecznej – do których zaliczają się hospicja – mają
do spełnienia dwie zasadnicze funkcje. Po pierwsze, stwarzają możliwość
twórczej i pożytecznej działalności na rzecz poszczególnych osób lub ogółu
społeczeństwa. Po drugie, przyczyniają się do budowy sprawnie funkcjonującego

14

A. Rutkowska, op. cit., s. 71.
N. Hill, J. Aleksander, Pomiar satysfakcji i lojalności klientów, Oficyna Ekonomiczna,
Kraków 2003.
16
Nowiny lekarskie, http://www.nowinylekarskie.pl/index.php?go=abstract&ID=1818 (dostęp
11.03.2008).
17
A. Sagan, Skale jako podstawowy instrument pomiaru w badaniach satysfakcji i lojalności,
Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych, 2003, s. 33;
Skale, http://www.statsoft.pl/czytelnia/marketing/skale.pdf (dostęp 11.03.2008).
15
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społeczeństwa obywatelskiego18. Funkcję społeczną wolontariatu hospicyjnego
rozpatrywać można pod kątem sensu istnienia i funkcjonowania placówek
hospicyjnych. Działalność charytatywna, nauka i edukacja w zakresie ochrony
zdrowia oraz promocja i organizacja wolontariatu to główne kierunki działalności
hospicjów w sferze kształtowania pozytywnego klimatu społecznego. Funkcja
społeczna rozumiana może być zatem jako „sposób na świadczenie w specyficzny
sposób szczególnej jakości usług społecznych oraz próbę kształtowania nowego
typu więzi społecznych, wzbudzanie poczucia solidarności i postaw
zorientowanych na rozumienie istoty ludzkich problemów oraz chęci czynnego
uczestnictwa w ich rozwiązywaniu”19.
Jedną z podstawowych funkcji społecznych hospicjów jest świadczenie usług
społecznych. Realizacja tego zadania wymaga wszechstronnych działań, takich
jak: zapewnienie wsparcia psychologicznego, społecznego, socjalnego
i duchowego rodzinom w czasie trwania choroby i osierocenia oraz dążenie
do osiągnięcia wysokiej jakości opieki sprawowanej zgodnie z zasadami
humanizmu20. Ważną formą pomocy jest tzw. „opieka wyręczająca”. Ma ona
na celu czasowe odciążenie rodziny w opiece nad chorym. Zadaniem
wolontariuszy jest umożliwienie członkom rodziny uzyskania wolnego czasu,
który nie jest poświęcany opiece nad osobą chorą, co często łagodzi poczucie
winy. Szczególną uwagę należy tutaj zwrócić na zapobieganie depresji
wywoływanej przez wyczerpanie. Niezmiernie istotnym aspektem działalności
hospicjów jest podejmowanie działań mających na celu wyrównywanie szans
społecznych. Celem funkcjonowania palcówek hospicyjnych jest m.in.
zabezpieczenie równego i sprawiedliwego dostępu do opieki długoterminowej
potrzebującym.
Zadaniem realizowanym przez hospicja jest wyjście naprzeciw problemom
społecznym w dziedzinie edukacji zdrowotnej. W ramach edukacji społecznej
hospicja przyczyniają się do kreowania pozytywnych postaw społecznych poprzez
m.in. poradnictwo zdrowotne osób objętych opieką, członków ich rodzin oraz
pracowników, prowadząc także działania edukacyjne objaśniające ważną rolę
opieki paliatywnej21. Cel ten osiągany jest poprzez gromadzenie
i rozpowszechnianie materiałów szkoleniowych, informacyjnych, a także
literatury z dziedziny opieki paliatywnej. Gwarancją prawidłowego
funkcjonowania placówek hospicyjnych jest aktywna obecność ludzi dobrej woli,
dlatego też istotnym elementem życia hospicyjnego jest organizowanie naboru
i szkoleń dla wolontariuszy sprawujących opiekę hospicyjną. W czasach, gdy
zagadnienia związane ze śmiercią stanowią temat tabu, obecność wolontariuszy
obok zawodowych opiekunów ma dużą wartość symboliczną. Ponad i poza ich
M. Bsoul, Społeczeństwo obywatelskie – mit czy rzeczywistość?, [w:] Demokracja, liberalizm,
społeczeństwo obywatelskie: doktryna i myśl polityczna, red. W. Kaute, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego,
Katowice 2004.
19
Biuletyn Prasowy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, http://www.mpips.gov.pl/
index.php?gid=1256 (dostęp 14.12.2008).
20
Rekomendacje Komitetu Ministrów…, op. cit.
21
Ibidem.
18
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osobistym oddaniem, reprezentują oni społeczeństwo wokół osoby umierającej.
Mają oni wpływ na „resocjalizację” śmierci i uświadomienie, że waga tego
problemu dotyczy całego społeczeństwa, a nie tylko jest przedmiotem
zainteresowania personelu medycznego. Funkcja społeczna wolontariatu,
przejawia się także w kultywowaniu i propagowaniu chrześcijańskich wartości
etycznych i moralnych oraz kierowaniu się nimi w działalności statutowej.

4. Ekonomiczny aspekt działalności hospicyjnej
Funkcjonowanie placówek hospicyjnych nie ogranicza się tylko i wyłącznie
do opieki medycznej nad chorym. Ma ono bowiem szerokie spektrum działania,
wpływające zarówno na kształtowanie pozytywnych postaw społecznych,
jak i na funkcjonowanie sfery życia gospodarczego, dlatego też zasadnym wydaje
się uwzględnienie aspektu ekonomicznego w całościowej ocenie działalności
hospicjów. Funkcja ekonomiczna rozumiana może być zatem jako
współprzyczynianie się do racjonalnego, skutecznego i korzystnego ekonomicznie
funkcjonowania infrastruktury społecznej. Poszanowanie wrodzonej godności
i wartości każdego ludzkiego życia nie wyklucza bowiem analizy zarówno
ekonomicznej, jak i politycznej. Na pytanie odnośnie wartości życia ludzkiego,
ekonomista nie musi koniecznie określać jasnej „pieniężnej ceny”. Jednocześnie
dobrowolna i nieodpłatna praca wolontariuszy nie oznacza, że dobro w sensie
ekonomicznym nie ma ceny. Podjęta przez G. Gronbachera próba połączenia
dwóch ważnych wymiarów życia człowieka – sfery moralnej oraz sfery
gospodarczej – staje się niejako punktem zwrotnym w analizie relacji człowiekrynek. Proponowana przez autora koncepcja personalizmu oznacza postawienie
człowieka w centrum życia gospodarczego bowiem: „gospodarka istnieje
dla osoby, a nie osoba dla gospodarki”22.
Mając na uwadze powyższe, należałoby zastanowić się nad tym,
czy człowiek słaby, umierający, pozbawiony sił witalnych i często niezdolny już
do generowania zysku, będący jednocześnie w opozycji do współczesnego modelu
człowieka sukcesu, ma prawo do życia we współczesnej gospodarce rynkowej?
Opieka hospicyjna jest integralną częścią systemu opieki zdrowotnej
i niezbywalną składową prawa obywatela do opieki medycznej, hospicja zaś
są takimi ośrodkami, które – dysponując wykwalifikowaną kadrą
i specjalistycznym wyposażeniem – otaczają opieką paliatywną osoby nierokujące
szans na poprawę stanu zdrowia 23. Specyfika usługi świadczonej przez placówki
hospicyjne wynika z tego, że opieka nad chorym sprawowana jest w systemie
całodobowym. Czas sprawowania opieki paliatywnej kończy się w momencie
śmierci chorego, ale opieka nad jego rodziną i osieroconymi trwa nadal
i sprawowana jest w zależności od potrzeb również w okresie osierocenia.
22
Koncepcja personalizmu ekonomicznego, http://www.ekpu.lublin.pl/naukidni/rogowski/
rogowski.html (dostęp 15.04.2008).
23
Non-Governmental Organization, http://www.ngo.pl/ (dostęp 16.04.2008).
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Zabezpieczenie jej rozwoju i funkcjonalnej integracji powinno być zawarte
w strategiach państwa w zakresie ochrony zdrowia 24.
Obecna sytuacja służby zdrowia powoduje, że wydłuża się „kolejka”
oczekujących na szpitalne „wolne łóżko”, co może być szczególnie uciążliwe
dla pacjentów opieki paliatywnej, bowiem mają oni krótki czas życia, w którym
mogliby odnieść korzyść z zastosowanego tam leczenia. W związku z tym
proponuje się, aby chorzy ci mieli preferencyjny dostęp do tych świadczeń.
Jedynym rozwiązaniem tego problemu jest więc umieszczenie terminalnie
chorych pacjentów w placówkach zajmujących się opieką nad chorymi
w zaawansowanym stadium choroby i nierokujących szans na całkowite
wyleczenie. Hospicja zaliczane są do organizacji non-profit. Wynika to z faktu,
iż nie prowadzą one działalności nastawionej na zysk. Są jednak społecznie
użyteczne. Z makroekonomicznego punktu widzenia stanowią poważne
odciążenie służby zdrowia. Pacjent w terminalnym stadium choroby jest bowiem
nieekonomiczny i nierentowny dla funkcjonowania szpitali publicznych.
Długotrwała i specjalistyczna opieka medyczna jakiej wymaga, pociąga za sobą
ogromne koszty leczenia. Kluczowymi korzyściami wynikającymi z działalności
placówek hospicyjnych są zatem przyszłe oszczędności w kosztach opieki
zdrowotnej, wprost proporcjonalne do zmniejszenia liczby pacjentów opieki
paliatywnej poddawanych hospitalizacji w szpitalach państwowych. Działalność
hospicyjna umożliwia także uniknięcie strat w produkcji, dzięki mniejszej liczbie
dni roboczych utraconych przez członków rodziny na całodobową, domową
opiekę nad pacjentem.
Nie bez znaczenia jest również fakt, iż placówki opieki hospicyjnej
umożliwiają pokonanie wielu barier prawnych, ustawowych, społecznych,
ekonomicznych, kulturowych, administracyjnych i fizycznych w dostępie
do opieki medycznej. Pożądane jest wprowadzanie inicjatyw i programów
rządowych w celu zmniejszenia tych barier, które często są źródłem nierówności
i ograniczeń w dostępie do opieki zdrowotnej. W większości dokumentów
odnoszących się do polityki regionalnej coraz częściej dużą wagę przykłada się
do opinii publicznej i roli rządu, grup zawodowych i organizacji pozarządowych
w promowaniu właściwego obrazu śmierci i umierania oraz opieki nad chorymi
z zaawansowanymi, nieuleczalnymi chorobami. Tak ważne zatem jest powstające
zarówno na poziomie krajowym, regionalnym, jak i lokalnym,
interdyscyplinarnych, problemowych grup lub rad poświeconych opiece
paliatywnej, w których skład wchodzą pacjenci, rodziny i inne zainteresowane
osoby. Ma to bowiem na celu przede wszystkim podtrzymanie politycznej
i społecznej rangi tej problematyki. Grupy te, współpracując z rządem i innymi
instytucjami, mają większe możliwości we wprowadzaniu w życie niezbędnych
programów25. Realizacja wyżej wymienionych funkcji wymaga dużej sprawności
działania ośrodków opieki paliatywnej – również finansowej. Zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, organizacjom pożytku publicznego
Rekomendacje Komitetu Ministrów…, op. cit.
Program rozwoju opieki paliatywnej i hospicyjnej w Polsce, Ministerstwo Zdrowia i Opieki
Społecznej, 1998.
24
25
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przysługują określone przywileje, m.in.: zwolnienie z opłat sądowych, możliwość
odbywania służby zastępczej w postaci pracy w organizacji pożytku publicznego,
możliwość nieodpłatnego informowania o działalności tych organizacji
w publicznym radiu i telewizji, pierwszeństwo w wynajmowaniu nieruchomości
publicznych, a także zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych.
Niewątpliwie regulacje te są dużym ułatwieniem w funkcjonowaniu organizacji 26.
Dużą rolę odgrywa również praca wolontariuszy. Taka forma nieodpłatnej
pomocy zapewnia odciążenie finansowe placówki. Wiele osób traktuje bowiem
sprawowanie opieki paliatywnej w różnym stopniu zarówno jako zaszczyt,
jak i wyzwanie, co jest niewątpliwie korzyścią dla ośrodka, który w związku
z tym nie musi ponosić kosztów związanych z wynagrodzeniem za pracę 27.
Działalność
hospicjów
można
także
rozpatrywać
w
ujęciu
mikroekonomicznym. Hospicja znacząco wpływają bowiem na budżet
gospodarstw domowych zapewniając pomoc rzeczową i finansową rodzinom
pacjentów objętych opieką paliatywną. Możliwość wypożyczania sprzętu
medycznego chorym będącym w terminalnej fazie choroby i przebywającym
w domu znacząco ułatwia opiekę nad pacjentem i pozwala uniknąć ponoszenia
kosztów związanych z zakupem niezbędnej aparatury, tak istotnej dla chorego.
Zdecydowana większość rodzin sprawujących opiekę nad chorym nie miałaby
finansowych możliwości na zapewnienie odpowiednich warunków,
gdyby nie pomoc ośrodków pomocy hospicyjnej.
W celu określenia wpływu hospicjów na życie społeczno-gospodarcze
autorka posłużyła się matrycą logiczną. Matryca stworzona dla placówek
hospicyjnych w syntetyczny i logiczny sposób ukazuje obszary działalności tych
organizacji. Jasno określone cele nadrzędne i szczegółowe stanowiące logikę
pionową umożliwiają analizę związków przyczynowo-skutkowych działalności.
Pomiar skutków oraz zasobów wykorzystywanych w opiece hospicyjnej
(logika pozioma) możliwy jest dzięki określeniu kluczowych wskaźników oraz
źródeł i sposobów weryfikacji problemu (Tabela 1).

26
27

Non-governmental Organization, http://www.ngo.pl/ (dostęp 16.04.2008).
Rekomendacje Komitetu Ministrów…, op. cit.
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Tabela 1. Matryca logiczna dla działalności i funkcjonowania hospicjów.

CELE NADRZĘDNE

LOGIKA INTERWENCJI

(1)

(2)

Pomoc społeczna osobom
chorym na przewlekłe,
postępujące, zagrażające
życiu choroby poprzez
zapewnienie opieki
medycznej, prawnej,
psychologicznej
i duchowej.

Model SERVPREF
ocena świadczonej
przez wolontariuszy
pomocy pacjentom
hospicjów.

Wspomaganie rodzin
chorych zarówno
w czasie choroby,
jak i w okresie żałoby.
Poprawa jakości życia
chorych i ich rodzin
w ostatnim okresie
choroby.

CELE SZCZEGÓŁOWE

WSKAŹNIKI
I WYZNACZNIKI
OSIĄGNIĘĆ

Stworzenie godnych
warunków umierania.
Wspomaganie rodzin
chorych w czasie trwania
choroby, jak i po śmierci
chorego w okresie
osierocenia.
Propagowanie idei opieki
hospicyjnej.

ZAŁOŻENIA

(3)

(4)

Badania własne
w oparciu o Model
SERVPREF i Skalę JSI.

Skala JSI (ocena
zadowolenia
i satysfakcji pracy
wolontariusza).

Model SERVPREF
ocena świadczonej
przez wolontariuszy
pomocy pacjentom
hospicjów.

Zapewnienie
wszechstronnej,
Liczba
kompleksowej opieki nad wolontariuszy
pacjentami chorującymi
w hospicjach.
na nieuleczalne,
niepoddające się leczeniu
przyczynowemu,
postępujące choroby.
Uśmierzanie bólu
i innych objawów
somatycznych,
łagodzenie cierpień
psychicznych,
duchowych, socjalnych.

ŹRÓDŁA I SPOSOBY
WERYFIKACJI

Badania własne
w oparciu o Model
SERVPREF i Skalę JSI.

Poprawa jakości
życia chorych i ich
rodzin wpływa
na umożliwienie
choremu
najpełniejszego
przeżycia
terminalnego okresu
choroby poprzez
leczenie objawowe,
pielęgnację oraz
towarzyszenie
choremu i jego
rodzinie w trudnej
drodze cierpienia,
jaką przechodzą.
Hospicjum może
działać
pod patronatem
instytucji
państwowych,
organizacji
społecznych,
samorządowych,
Kościoła i innych.
Patronat określa
założenia i zasady
opieki hospicyjnej.
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(1)
Uśmierzanie bólu.

(3)

Ocena stanu zdrowia Liverpool Care Pathway
pacjenta.
for the terminal dying
chase (Care of the Dying,
Ocena postępu
J. Ellershaw,
choroby.
S. Wilkinson; Oxford
Pielęgnacja – całodobowa Poziom kwalifikacji Press 2003).
opieka stacjonarna.
i kompetencji
Dokumentacja medyczna
pracowników
Edukacja zdrowotna osób
prowadzona zgodnie
hospicjów.
objętych opieką,
z Rozporządzeniem
członków rodzin,
Ministra dotyczącym
oraz pracowników
dokumentacji medycznej
hospicjów (podniesienie
oraz zarządzeniami
świadomości społecznej).
Konsultanta Krajowego
w dziedzinie medycyny
Cenienie życia uznając
paliatywnej.
umieranie za proces
naturalny.
Sprawozdanie
z działalności hospicjum,
Tworzenie systemu
monitorowanie
wsparcia
efektywności opieki
umożliwiającego
oraz stanu podnoszenia
choremu prowadzenie
kwalifikacji przez
aż do zgonu, życia tak
personel.
czynnego, jak to jest
możliwe, poprzez pomoc
Kompleksowe
m.in. wolontariuszy.
monitorowanie stanu
zdrowia pacjenta
Odciążenie służby
za pomocą skali Likerta.
zdrowia.
Skierowanie lekarza,
Pomoc rzeczowa
wskazania medyczne,
i finansowa rodzinom
które określa lekarz
pacjenta (możliwość
z zespołu opieki
wypożyczenia sprzętu
paliatywnej.
medycznego chorym
będącym w terminalnej
Rozpoznanie lekarskie
fazie choroby
terminalnej fazy choroby
i przebywającym w domu
przez lekarza
znacząco ułatwia opiekę
hospicyjnego.
nad pacjentem i pozwala
Kontakt medyczny
uniknąć ponoszenia
ukierunkowany
kosztów związanych
na monitorowanie
z zakupem niezbędnej
postępu dolegliwości
aparatury).
somatycznych pacjenta.
Łagodzenie cierpień
psychicznych
i duchowych.

REZULTATY

(2)

(4)
Zapewnienie
odpowiedniej
i fachowej opieki
medycznej,
socjalnej,
psychologicznej
i duchowej.
Powołanie
i poprawne
funkcjonowanie
poradni opieki
paliatywnej.
Prowadzenie
kampanii
„Hospicjum to też
życie” na rzecz
edukacji
społeczeństwa.
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(3)

Tworzenie hospicjów.

ZASOBY:

Ilość hospicjów.

Terapia radykalna,
przedłużająca życie,
wspomagająca (opieka
paliatywna, rehabilitacja,
pomoc socjalna,
psychologiczna,
duchowa).

Interdyscyplinarny
zespół hospicyjny:
lekarz, pielęgniarka,
pracownik socjalny,
rehabilitant,
psychoterapeuta,
kapelan,
wolontariusz.

Ilość szkoleń
i konferencji z zakresu
propagowania idei opieki
hospicyjnej
i wolontariatu.

Prowadzenie Centrum
informacyjnego z zakresu
profilaktyki zdrowotnej,
opieki paliatywnej, terapii
przeciwbólowych.
DZIAŁANIA

(2)

Promocja edukacji i idei
integracji środowiska
hospicyjnego.
Organizowanie grup
wsparcia
psychologicznego dla
chorych i ich rodzin.

Warunki materialne:
warunki lokalowe
i sanitarne,
wyposażenie
w specjalistyczny
sprzęt medyczny,
materiały i leki
niezbędne
do wykonywanie
procedur
medycznych.
Warunki
pozamaterialne:
możliwość
odbywania praktyk
religijnych,
dopuszczania
rodziny i osób
bliskich
do wykonywania
czynności
pielęgnacyjnych
na życzenie chorego.

Przyznawanie nagrody
„Hospicyjnego
Wolontariusza Roku”.
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(4)
Realizacja zadań
zgodnie
z harmonogramem
projektu.
Uzyskanie poparcia
społecznego.
Możliwość
pozyskania
kompletnego
i odpowiednio
wykwalifikowanego
zespołu
hospicyjnego.
Stworzenie
niezbędnej bazy
technicznoedukacyjnomedycznej.
Dostosowanie
placówki
do wymogów
sanitarno-bytowych.
Możliwość
wypożyczania
sprzętu medycznego
chorym będącym
w terminalnej fazie
choroby
i przebywającym
w domu.

Źródło: opracowanie własne.

Analiza mikroekonomiczna oparta o metodę cen dualnych wykazuje,
iż przeciętny miesięczny koszt opieki domowej nad chorym przez co najmniej
jednego członka rodziny wynosi 2950,95 zł (nie uwzględniając miesięcznego
kosztu wyżywienia chorego i zakupu niezbędnych medykamentów).
Na cenę dualną złożyły się następujące elementy (Tabela 2):
 przeciętna miesięczna wartość potencjalnej utraty zarobków w wyniku
domowej opieki nad chorym – 2605,95 zł;
 średni miesięczny koszt artykułów higienicznych i produktów
do inkontynencji – 345 zł.
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Tabela 2. Zestawienie danych do obliczenia cen dualnych
Wyszczególnienie
Koszty Warmińsko-Mazurskiego Oddziału
Narodowego Funduszu Zdrowia w 2009 r. związane z opieką
długoterminową28
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto
w województwie warmińsko-mazurskim w 2009 r.29
Produkty do inkontynencji30 (koszt miesięczny)
w tym:

prześcieradła/podkłady nieprzemakalne, 2 szt.
pieluchomajtki, 60 szt.

Wartość w zł
35 588 310,00
2605,95
345,00
60,00
125,00

rękawiczki lateksowe, 100 szt.

16,00

chusteczki pielęgnacyjne, 30 szt.

12,00

preparaty pielęgnacyjne, 2 szt.

35,00

plastry opatrunkowe, 30 szt.

24,00

gaza jałowa

13,00

bandaż

20,00

inne materiały

40,00

Źródło: opracowanie własne.

 Koszt materiałów, artykułów higienicznych i produktów do inkontynencji
(Kmat):
Kmat = 60 zł + 125 zł + 16 zł + 12 zł + 35 zł + 24 zł + 13 zł + 20 zł + 40 zł
Kmat = 345 zł/m-c
 Przeciętna, miesięczna wartość potencjalnej utraty zarobków w wyniku
domowej opieki nad chorym (Z):
Z = 2605,95 zł
 Miesięczny koszt opieki domowej nad chorym, przez co najmniej jednego
członka rodziny (Kcałk):
Kcałk = Kmat + Z
Kcałk = 345 zł + 2605,95 zł
Kcałk = 2950,95 zł
Biorąc pod uwagę fakt, iż hospicja mają większą siłę przetargową przy
zakupie artykułów higienicznych i produktów do inkontynencji i zaopatrują się
tym samym po cenach hurtowych, opieka nad pacjentem sprawowana
w ośrodkach opieki paliatywnej i długoterminowej jest znacznie tańsza niż opieka
domowa. Po pierwsze, nie powoduje strat w budżetach gospodarstw domowych,
wynikających z utraty zarobków oraz nie pociąga za sobą konieczności
indywidualnego zaopatrywania się w środki higieniczne, niezbędne
do prawidłowej pielęgnacji chorego. Dodatkowo, zapewnia wzrost dobrobytu
28
29
30

Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2009 rok, Warszawa 2010.
Dane GUS, http://www.stat.gov.pl (dostęp 05.04.2011 r.).
Ceny na podstawie cennika Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych S.A.
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i redukcję cierpienia dla pacjentów i ich rodzin, mierzalne w kategoriach poprawy
jakości życia pacjenta i jego rodziny31.

5. Podsumowanie
Rozważając funkcjonowanie hospicjów w sferze społeczno-gospodarczej,
można dokonać próby identyfikacji funkcji wolontariatu, dzieląc je na funkcje
egzystencjalne, społeczne i ekonomiczne (Rysunek 1).
Rys. 1. Funkcje hospicjów
Funkcja egzystencjalna

FUNKCJE HOSPICJÓW

Zapewnienie godnych
warunków umierania

Uśmierzanie bólu
i innych objawów
somatycznych

Łagodzenie cierpień
psychicznych
i duchowych

Funkcja społeczna

Świadczenie usług
społecznych

Edukacja społeczna

Wyrównywanie szans

Funkcja ekonomiczna

W skali
makroekonomicznej
Odciążenie służby
zdrowia

Źródło: Opracowanie własne.

31

A. Rutkowska, op. cit., s. 39.

W skali
mikroekonomicznej
Odciążenie budżetu
rodzin pacjentów

Odciążenie hospicjum
(praca wolontariuszy)
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Z uwagi na fakt, iż działalność hospicjów ukierunkowana jest przede
wszystkim na człowieka, funkcja egzystencjalna realizowana jest w odniesieniu
do poszczególnej jednostki – osoby cierpiącej fizycznie, potrzebującej
kompleksowego wsparcia i fachowej opieki medycznej. Należy jednocześnie
podkreślić, iż opieka paliatywna jest alternatywą wobec eutanazji –
przeciwstawiając pojęciu „eu-thanos” (śmierć łatwa, bezbolesna) pojęcie „kalosthanos” (śmierć piękna, wzorcowa) 32. Społeczny wymiar wolontariatu obejmuje
swym zakresem szeroki obszar działalności hospicjów, potwierdzając tym samym
zasadność ich funkcjonowania. Należałoby jednak zastanowić się czy wolontariat
hospicyjny – oprócz użyteczności społecznej – może przynosić także wymierne,
ekonomiczne korzyści? Definiując wolontariat przez pryzmat ekonomii można
określić go jako świadczenie pracy na rzecz zleceniodawcy bez pobierania
wynagrodzenia za pracę. Specyficzny rodzaj pracy – która jest jednym
z czynników produkcji – wykonywany przez wolontariuszy wiąże się
jednocześnie z odpowiednim kapitałem ludzkim, którego składowymi
są kompetencje, relacje oraz wartości 33. „Kompetencje to wiedza, chęci
i umiejętności, (…) zdolność komunikacji z innymi i doświadczenie. Relacje
natomiast rozumiane są jako zdolność dzielenia się ową wiedzą oraz zaufanie,
które mają tworzyć wartość dla organizacji. Wartości z kolei, to koncepcje
wyróżniające jednostkę, wpływające na wybór narzędzi oraz efekty działań
poprzez określenie czy dane działanie jest właściwe czy nie”34. W świetle
przeprowadzonych badań można stwierdzić, że wolontariat hospicyjny może
przyczyniać się do rozwoju organizacji i generowania wartości dodanej. Miejsce
i rola wolontariatu hospicyjnego w systemie inicjatyw społecznych powinno zaś
stanowić jedną z podstawowych wartości i zasad towarzyszących budowie
społeczeństwa obywatelskiego, w warunkach społecznej gospodarki rynkowej
bowiem – cytując A. Marshalla – „ze wszystkich kapitałów najcenniejszy jest ten
zainwestowany w ludzkie życie”35.

32

K. de Walden-Gałuszko, Podstawy opieki paliatywnej, Wydawnictwo Lekarskie PZWL,
Warszawa 2006, s. 16.
33
B. Skuza, Zarządzanie kapitałem intelektualnym na przykładzie Grupy Skandia,
[w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, red. B. Wawrzyniak, Wydawnictwo Wyższej Szkoły
Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2002, s. 202.
34
Ibidem.
35
A. Marshall, Principles of Economics, Macmillan & Co., London 1947 (1920), s. 564.
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Economic, social and existential dimension
of the functioning of hospice institutions
and hospice voluntary services
Summary
The functioning of hospice institutions may be considered based on three fundamental, functions
accomplished by it, i.e. existential, social and economic ones. Holistic evaluation of hospice care
requires taking into account actual and potential advantages, possible to achieve both through society
represented by all citizens, and through the economy.
The article has a survey character – the literature is based on critical analysis within the scope
of the subject raised. The work was made rich from two-year own experience of volunteer work.
For the purpose of realization of the subject raised, empirical examinations were also conducted based
on the method of shadow prices and logical matrix.
In this paper, the implementation of the function of an existential volunteer hospice is considered
on the basis of its ability to alleviate the suffering of patients’ mental and spiritual capacity and give
them practical help by volunteers. The usefulness of hospices, which is a part of their social function,
was studied by considering the point of existence and functioning of palliative and long-term care
centres. In order to define the economic function of a voluntary service, micro and macroeconomic
types of analysis were used. One should, however, emphasise that these examinations should have
an interdisciplinary character.
Keywords: social economy, hospice, palliative care, voluntary services
JEL Classification: A13, I10

Etyczne aspekty usług finansowych
Ethical Issues in Financial Services

I. Dorota Czechowska
Uniwersytet Łódzki
e-mail: dorota.czechowska@uni.lodz.pl

Dylematy związane z nadmiernym pobieraniem odsetek.
Perspektywa historyczna i teraźniejszość

1. Wstęp
Interesującym zagadnieniem występującym w różnych teoriach
ekonomicznych był problem pobierania nadmiernych odsetek. Lichwa, nadmierne
oprocentowanie, była oceniana w kategoriach moralnych jako działanie
nieetyczne. Powyższa kwestia jest szczególnie istotna w kontekście kryzysu
oraz funkcjonowania rynku usług finansowych i ochrony jego słabszego
uczestnika, którym wobec profesjonalnych usługodawców jest konsument.
Badanie pobierania procentu stanowiło przedmiot dyskusji już w czasach
Arystotelesa. Zarówno w starożytności, jak i w okresie średniowiecza było
potępiane. Jednak ulegające zmianie życie gospodarcze spowodowało zmianę
poglądów i treści ekonomii. Religijne poglądy i przyjęte zasady moralne
zmieniały się w czasie, dostosowując do okoliczności. Zmieniło się również
podejście do pobierania procentów od użyczonego kapitału. Dopiero kiedy
procent określono jako zapłatę za kapitał produkcyjny, stało się uzasadnione,
że pożyczkobiorca, który dzięki pożyczeniu środków pieniężnych odniósł korzyść,
powinien – zgodnie z zasadą sprawiedliwości – podzielić się tym zyskiem
z pożyczkodawcą. Od tego momentu w warunkach wzrostu znaczenia kapitału
i rozpowszechnienia się dobrobytu procent przestał być czymś wstydliwym
i pogardzanym. Jednakże nadmierne odsetki wciąż pozostają zagadnieniem
kontrowersyjnym. Opisane wyżej zasady etyczne nie były stosowane na czarnym
rynku, który ze względu na podwyższone ryzyko oferował użyczanie środków
pieniężnych po bardzo wysokiej cenie1. Obecnie nadal pobieranie procentów
od osobistych pożyczek jest czymś nagannym, chociaż akceptowanym
w przypadku pożyczek społecznościowych – social lending. Spory dotyczące
pobierania procentu ustąpiły miejsca problematyce nadmiernego zadłużania.
Na tym tle pojawiło się stosunkowo nowe pytanie dotyczące istoty
1
J. Wierzbicki, Ochrona konsumenta przed nadmiernymi odsetkami. Skuteczność rozwiązań
antylichwiarskich, [w:] Konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw, SGH w Warszawie,
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, 8.12.2011, www.praktycznateoria.pl (dostęp 2.04.2012).
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odpowiedzialnego pożyczania. Równolegle z tym zagadnieniem trzeba
rozpatrywać aktywność instytucji wpływających na wyżej wymienione problemy
m.in. analizować rolę rządów i prowadzonej przez nie w tym zakresie polityki.
W polskiej praktyce parlamentarnej występuje związana z nadmiernym
oprocentowaniem kategoria maksymalnej stopy dozwolonych odsetek pieniężnych
wynikających z czynności prawnych.
Biorąc powyższe pod uwagę celem opracowania będzie przedstawienie
dyskusji związanej z pobieraniem procentów w tradycji ekonomii, a także
ukazanie wybranych aspektów tej problematyki w odniesieniu do współczesności,
takich jak nadmierne oprocentowanie, nadmierne zadłużenie i odpowiedzialne
pożyczanie.

2. Historyczne ujęcie procentu
W cywilizacji Zachodu poglądy na temat pobierania odsetek ukształtowały
się pod wpływem idei wywodzących się ze świata antycznego i chrześcijańskiego.
W pismach greckiego filozofa Arystotelesa można odnaleźć wzmianki dotyczące
odsetek od pożyczek udzielanych w celu zaspokajania osobistych potrzeb przez
obficie wyposażonych w pieniądze, tym, którym ich brak. W odniesieniu
do takich transakcji pojawiał się problem etyczny, czy są one słuszne,
sprawiedliwe i godziwe. Arystoteles potępiał pobieranie procentów tłumacząc,
że lichwiarze osiągają zysk z samego pieniądza, który nie jest wykorzystywany
zgodnie ze swoim przeznaczeniem, czyli w celu ułatwiania wymiany,
po to by mierzyć wartość. Natomiast przez pobieranie procentów pieniądz sam
się pomnaża2. Pieniądz nie może służyć tezauryzacji a gospodarowanie, którego
celem jest zysk, nie może być w takim razie zgodne z naturą. Pieniądz nie jest
dobrem naturalnym, nie może rodzić niczego. Pobieranie procentu jest niemoralne
i nieusprawiedliwione, wobec tego lichwiarz, który się tym zajmuje, zasługuje
na potępienie3. Arystoteles uważał „robienie pieniędzy” za odrażające zajęcie.
Pobieranie procentu było także potępiane w średniowieczu 4 „jako niegodziwe
zdzierstwo w stosunku do gorzej sytuowanych, możliwe tylko dzięki posiadaniu
pieniędzy przez bogatszych”5. Akceptowano dochody z pracy6, nie krytykowano
dochodów właścicieli ziemi, ale wymuszanie procentów poprzez pożyczanie
w celach zarobkowych stanowczo potępiano. Autorem średniowiecznej definicji
2
Arystoteles, Polityka z dodaniem pseudo-arystotelowskiej ekonomiki, PWN, Warszawa 1964,
s. 20, cyt. za: J.K. Galbraith, Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna, PTE, Warszawa 2011,
s. 25.
3
Arystoteles, Etyka Nikomachejska, PWN, Warszawa 1982. Zob. W. Kiwak, Pieniądz i jego
świat, [w:] Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych, red. M. Bąk i P. Kulawczuk, Instytut
Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa 2009, s. 92.
4
W. Kiwak, op. cit., s. 92.
5
J. K. Galbraith, op. cit., s. 25.
6
W religii chrześcijańskiej uważano, że źródłem bogactwa jest praca. W Piśmie Świętym
przestrzegano przed różnymi formami lichwy. W. Kiwak, op. cit., s. 92.
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lichwy był św. Ambroży, według którego lichwa oznacza „pobierać więcej niż
dawać (usura est plus accipere guam dare)” i dotyczy „wszystkich postaci
niesłusznego dochodu, osiąganego zarówno przy wymianie towarowej
jak i pieniężnej”7. Pieniądz będący dobrem sztucznym nie może rodzić nowej
wartości i nie można otrzymywać zapłaty za odroczenie, czas trwania pożyczki,
ponieważ czas należy do Boga. Oznacza to, że nie można pobierać opłaty za coś,
czego nie jest się właścicielem. Św. Tomasz z Akwinu, tak jak Arystoteles, głosił
pogląd, iż funkcja pieniądza polega na ułatwieniu wymiany, a nie występowaniu
w roli dobra gospodarczego. Z tego względu zapłatę za użyczenie pieniądza
oceniał jako niedozwoloną i niemoralną 8. Lichwę rozumiano jako nakłanianie
do przyjęcia niesłusznych warunków umowy przez osobę znajdującą się
w trudnym położeniu. Początkowo kapitał był więc użyczany na procent przez
osoby innego wyznania i cudzoziemców. Zajmujący się tym Żydzi, których nie
dotyczył kościelny zakaz lichwy9, stawali się obiektami antysemityzmu.
W średniowieczu obok działalności związanej z lichwą funkcjonowały również
kościelne instytucje kredytowe – banki pobożne, montes pietatis, które udzielały
niskooprocentowanego kredytu ubogiej ludności (w wysokości 4-10%). Początki
tej inicjatywy należały do zakonu franciszkanów10.
Jak zauważa John Kenneth Galbraith, już w późnym średniowieczu widoczna
była różnica w ocenie pobierania oprocentowania. Było ono potępiane
w przypadku wymuszenia uiszczenia procentów przez bogatego pożyczającego
biednemu, albo gdy odsetki pobierane były od utracjusza-magnata czy księcia,
który reprezentując wpływową opinię protestował przeciw obciążającym go
płatnościom. Natomiast gdy pożyczkobiorca uzyskiwał dzięki tej pożyczce zyski,
to zgodnie z zasadą sprawiedliwości uważano, że powinien dzielić się zyskiem
z pożyczkodawcą i wynagradzać mu ryzyko straty. Pomimo kar władz
kościelnych i państwowych oprocentowanie pożyczek pieniężnych było
stosowane. Z biegiem czasu pojawiało się scholastyczne uzasadnienie zgodnie,
z którym wierzyciel miał prawo żądania dodatkowej kwoty w postaci
odszkodowania za poniesione straty w sytuacji: „szkody jaka wynikać może
dla wierzyciela z czasowego pozbycia się pieniądza (damnum emergents),
utraconych korzyści (lacrum cessans) i z ryzyka utraty pożyczonego kapitału
(periculum sortis)”. Stopniowo w doktrynie Kościoła katolickiego
i protestanckiego usankcjonowano opłatę za pożyczanie pieniędzy11, chociaż
Zob. W. Stankiewicz, Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2007, s. 52.
Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, Katolicki Ośrodek Wydawniczy „Veritas”, London
1971, t. XVIII, Sprawiedliwość. Zob. również: J. Majka, Etyka życia gospodarczego, Wydawnictwo
Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław 1982.
9
W. Morawski, Zarys powszechnej historii pieniądza i bankowości, Wydawnictwo TRIO,
Warszawa 2002, s. 49.
10
Banki pobożne powstały w: Państwie Kościelnym w Perugii w 1462 r. i Orvieto 1463 r.
Ibidem, s. 55.
Działalność tych instytucji w niniejszym tomie omawia Józef Duda (Miłosierdzie i gospodarka –
od «gór pobożnych» do wspólnego ratowania się w nieszczęściu, „Annales. Etyka w życiu
gospodarczym” 2013, s. 201-213).
11
J. K. Galbraith, op. cit., s. 47-48.
7
8
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wątpliwości chrześcijan dotyczące etycznych aspektów pobierania procentów
od pożyczek występują nadal12.
Z religijnymi poglądami i zasadami moralnymi ukształtowanymi w okresie
średniowiecza zerwano pod wpływem idei merkantylistycznych, składających się
na pierwszą całkowicie świecką doktrynę ekonomiczną. Kupcy, posiadający
dominujące wpływy i dążący do bogacenia się, spowodowali zmianę przekonań
religijnych i przystosowanie do warunków oraz potrzeb gospodarczych. Społeczne
uznanie dążenia do bogactwa i pobierania procentów, choć nie nadmiernych,
znalazło odzwierciedlenie w protestantyzmie i purytanizmie 13.
Etyczne zabarwienie problemu oprocentowania dostrzegał również
Pierre Joseph Proudhon (1809-1865), który uważał, że „wszystkie dochody
z własności –renty, zyski a szczególnie procenty – są pewną formą kradzieży”14.
Proponował zniesienie procentów i oddanie własności spółdzielniom robotniczym
lub dobrowolnym stowarzyszeniom robotników finansowanym przez bank
posiadający uprawnienia emisyjne. Przekonanie Proudhona o moralnej wyższości
instytucji spółdzielczości, czy promowanie tworzenia fabryk należących
do robotników, jest uznane za jego istotny wkład w dyskusję ekonomiczną.
Natomiast William Nassau Senior (1790-1864) uważał, że oprócz kosztu
pracy wchodzącego skład ogólnego kosztu produkcji jakiegoś dobra kapitałowego
trzeba jeszcze zapłacić cenę w formie procentu lub zysku po to, aby skłonić
posiadacza środków pieniężnych wykorzystywanych w procesie produkcji
do rezygnacji z bieżącej konsumpcji. Dzięki temu powstanie bowiem siła
nabywcza pozwalająca na kupno fabryk, maszyn i urządzeń. Powyższe
wyrzeczenia wymagają rekompensaty. Takie poglądy stanowiły podstawę teorii
procentu, czy dochodu z kapitału opartą na wstrzemięźliwości. Koszt nakłonienia
ludzi do preferowania wstrzemięźliwości a nie konsumpcji tworzył wraz
z kosztem pracy koszt produkcji towaru. Jednak taka interpretacja cen i dochodu
z kapitału była narażona na krytykę, ponieważ wstrzemięźliwości w poziomie
życia czy wydatków nie było u wielkich kapitalistów, którzy sami dostarczali
kapitału na swoją działalność. Nowobogacki kapitał raczej demonstrował
ostentacyjne bogactwo. Z tego względu odwołanie się do pojęcia
„wstrzemięźliwość” jako kategorii pozwalającej wyjaśnić dochody kapitalisty
nie sprawdziło się15.
W XIX w. nie pojawiło się akceptowalne uzasadnienie dochodu z kapitału.
W XX wieku zysk odróżniano od procentu i zaczęto go traktować jako nagrodę
za nowatorstwo i podjecie ryzyka. Pobieranie procentu stało się zapłatą
za wykorzystanie zasobów tych, którzy je posiadali, ale nie były im potrzebne,
przez potrzebujących, którzy nim nie dysponowali, a dzięki pożyczce mogli użyć
w dochodowych przedsięwzięciach. Zaczęto odróżniać procent od zysku, który
był rekompensatą za poniesione ryzyko przez innowacyjnego kapitalistę.
12

Ibidem, s. 35.
Ibidem.
14
Ibidem, s. 101.
15
A. Marshall określał procent, jako „wynagrodzenie za czekanie, za wyrzeczenie się mniejszej
obecnej przyjemności na rzecz większej w przyszłości”. J.K. Galbraith, op. cit., s. 108.
13
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3. Współczesne podejście do odsetek w polskich regulacjach
prawnych
Zmiany na rynku i kryzysy gospodarcze zaowocowały tworzeniem instytucji
i instrumentów wspomagających gospodarstwa domowe w podejmowaniu
racjonalnych decyzji oraz rozpoznawaniu potencjalnych zagrożeń. Takiemu
właśnie celowi zostały podporządkowane regulacje dotyczące ochrony
konsumentów w stosunkach z profesjonalistami prowadzącymi działalność
gospodarczą16. Za ochronę konsumenta można uznać zespół działań
podejmowanych w obliczu zagrożenia jego praw i interesów. Biorąc pod uwagę
rozwiązania ustawowe polskiego prawa cywilnego uznaje się, że konsumenci
są chronieni w stosunkach cywilno-prawnych bardziej niż inne podmioty17.
W ramach prokonsumenckich przekształceń znajdują się działania zapewniające
ochronę konsumenta na rynkach finansowych, zwłaszcza związanych
z udostępnieniem kapitału. Celem ochrony konsumenta jest dążenie
do wzmacniania jego pozycji rynkowej czy interesu ekonomicznego
(a nie indywidualnego) poprzez ingerencję w postaci nadania mu szczególnych
uprawnień, a także sprawowanie nad nimi szczególnego nadzoru. Inaczej cel ten
można określić jako rekompensowanie zakłóceń parytetu pozycji rynkowej
konsumenta i pośrednika finansowego.
W literaturze występuje uzasadnienie potrzeby ochrony konsumenta, wiążące
się z asymetrią w relacjach z profesjonalnym usługodawcą, która jest
spowodowana18: koniecznością zaspokojenia potrzeby powodującą akceptację
proponowanych warunków, brakiem wiedzy i doświadczenia ekonomicznego,
prawnego, znajomości technik sprzedaży, agresywnego marketingu oraz sposobu
dochodzenia roszczeń, a także występowaniem bez wsparcia organizacji
i ekspertów. Dodatkowe zagrożenie dla konsumenta stanowi nieprzejrzystość
rynku, łącząca się z szeroką ofertą, utrudniającą dokonanie właściwego z punktu
widzenia interesu ekonomicznego klienta wyboru, niejasny, rozbudowany
i zawyżony system cen, a także masowość obrotu (utrata suwerenności
i świadomość braku wpływu na ekonomiczne warunki zakupu). Realne zagrożenie
interesów i swoista nierówność na rynku usług finansowych tworzy argumentację
do rozwijania ochrony konsumenta.
Ochrona konsumenta na rynkach jest realizowana w ramach systemu,
który stanowią: struktura przedmiotowa (chronione wartości – interes
ekonomiczny), struktura podmiotowa (instytucje), narzędzia (chroniące
te wartości przed zagrożeniami środki: ekonomiczne, organizacyjne, edukacyjne),
a wśród nich regulacje prawne. Ciężar tworzenia i organizowania ochrony interesu
16

Encyklopedia prawa, red. U. Kalina-Prasznic, C.H. Beck, Warszawa 2007, s. 324.
Np. w ramach konsumenckiej sprzedaży, czynów niedozwolonej konkurencji wobec
konsumentów, niedozwolonych praktykach umownych. Ibidem, s. 325.
18
I. Sowa, Rola edukacji konsumenckiej w kształtowaniu zachowań konsumpcyjnych
młodzieży, [w:] Zachowania konsumentów – determinanty, racjonalność, red. E. Kieżel,
Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2003, s. 272.
17
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konsumenta spoczywa na państwie, które ustala regulacje prawne, podejmuje
działania administracyjne i sprawuje kontrolę nad respektowaniem prawa 19.
Z prawa polskiego wynikają zasady dotyczące odsetek, które mogą pełnić
rolę wynagrodzenia za korzystanie z obcego kapitału i ryzyko, a także sankcji –
odszkodowania za niedokonanie terminowego zwrotu oraz funkcję waloryzacji –
rekompensaty za inflację i utratę siły nabywczej pieniądza20. W rozstrzygnięciach
orzecznictwa sądowego związanych z nadmiernym oprocentowaniem
odwoływano się do zasad współżycia społecznego i ustalonych zwyczajów
zakazujących wyzysku, czyli sytuacji, kiedy jedna ze stron wykorzystuje
przymusowe położenie, niedołęstwo lub niedoświadczenie drugiej strony
i w zamian za swoje świadczenie przyjmuje albo zastrzega świadczenie, którego
wartość w momencie zawarcia umowy przewyższa w rażącym stopniu wartość
jej własnego świadczenia. W takiej sytuacji druga strona może żądać zmniejszenia
swego świadczenia lub zwiększenia należnego jej świadczenia albo żądać
unieważnienia umowy. Przed sadem strona wyzyskana musi udowodnić
świadome wykorzystanie jej przymusowego położenia, niedołęstwa
lub niedoświadczenia przez drugą stronę21. W nowelizacji z 2005 r. Kodeksu
cywilnego z 23 kwietnia 1964 r.22 wprowadzono regulacje zakazujące pobierania
nadmiernych odsetek, które ograniczono do kredytu konsumenckiego. Stronę
podmiotową tych transakcji stanowią wszyscy adresaci kodeksu cywilnego,
a zakres przedmiotowy dotyczy wyłącznie odsetek wynikających z czynności
prawnych. Górną granicę dopuszczalnych prawem odsetek wynikających
z czynności prawnych wyznacza czterokrotność wysokości stopy oprocentowania
kredytu lombardowego NBP23. Powyższe rozwiązanie, pomimo dobrych intencji
ustawodawcy, spotkało się z negatywnymi ocenami. Brak zróżnicowania
wysokości odsetek maksymalnych wobec relacji z konsumentami
i przedsiębiorstwami budził krytykę Naczelnej Rady Adwokackiej, która
podkreślała potrzebę ochrony słabszej strony tych transakcji24. Uważa się,
że wprowadzenie maksymalnych odsetek, których celem była ochrona
konsumentów, nie spełniło oczekiwań. Z jednej strony nie można powołać się
na nadmierne oprocentowanie, gdy wysokość odsetek w czynności prawnej jest
niższa niż dozwolona w art. 359 § 2 k.c. Natomiast z drugiej – konsument nie jest
chroniony przed nadużyciami, ponieważ występują przedsiębiorstwa udzielające
19

I. Sowa, op. cit., s. 30.
J. Wierzbicki, op. cit., s. 4.
21
Ibidem, s. 5.
22
Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz.93, z późn. zm.
23
Art. 359. § 1. Odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika
z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu.
§ 2. Jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe.
§ 2(1). Maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku
rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku
Polskiego (odsetki maksymalne). § 3. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, wysokość
odsetek ustawowych, kierując się koniecznością zapewnienia dyscypliny płatniczej i sprawnego
przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, biorąc pod uwagę wysokość rynkowych stóp procentowych
oraz stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego.
24
J. Wierzbicki, op. cit., s. 5.
20
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pożyczek na poziomie przekraczającym poziom maksymalny, które pobierają
dodatkowe opłaty za usługi, co powoduje wielokrotnie wyższy koszt
udostępnianego kapitału.
Regulacja odsetek maksymalnych spowodowała problem ograniczenia
dostępności kredytu konsumenckiego dla kredytobiorców o niewielkiej zdolności
kredytowej25. U kredytobiorców-konsumentów w związku z regulacją
maksymalnych odsetek, a także nowelizacją ustawy o kredycie konsumenckim26
występuje spadek łącznych wydatków, będący następstwem nieposiadania przez
część z nich zdolności kredytowej i niemożnością uzyskania kredytu. Po stronie
kredytodawców-banków występuje zawężanie oferty kredytowej oraz
zmniejszanie dostępności kredytu. W takich okolicznościach klienci systemu
bankowego o niskich dochodach mogą przenosić się na rynek subprime,
czy do szarej strefy, co nie będzie zapobiegać nadmiernemu zadłużaniu.
Ostatecznie konsekwencją takich rozwiązań jest ograniczony dostęp do kredytu
dla biedniejszej grupy społeczeństwa27.
Wiele osób nie dysponując środkami finansowymi, nie posiadając stałego lub
udokumentowanego źródła dochodów nie może uzyskać kredytu bankowego.
Takim osobom, zwłaszcza wpisanym do rejestru dłużników w Biurze Informacji
Kredytowej, potrzebującym szybkiego dopływu gotówki pozostaje pożyczka
pozabankowa czy społecznościowa. Na rynku istnieje wiele firm, mających
bardzo szeroką ofertę dostosowywaną do możliwości i sytuacji klientów. Jednak
często tego typu dofinansowanie powoduje, że długi klienta zamiast się
zmniejszać – rosną. Na stronach internetowych prezentowane jest wiele tego typu
ofert, a także ich porównania. Korzystając z tego rodzaju informacji28 można
przedstawić następujące przykłady ofert firm pożyczkowych dotyczące tzw.
„chwilówek”, pożyczek krótkoterminowych.
Firma pożyczkowa VIASMS.pl:
 Kwota pożyczki: 1000 zł
 Okres spłaty: 30 dni
 Koszt pożyczki: 200 zł
 Całkowita kwota do spłaty: 1200 zł
 Oprocentowanie nominalne: 240 %
 RRSO: 791.61%
Firma pożyczkowa Provident proponuje następujące warunki:
 Kwota pożyczki: 4000 zł
 Okres spłaty: 108 tygodni
 Rata tygodniowa: 76,60 zł
 Koszt pożyczki: 1928,84 zł
25

Ibidem.
Ustawa z dnia 12.05.2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 126, poz. 715).
27
W. Szpringer, Społeczna odpowiedzialność banków. Między ochroną konsumenta a osłoną
socjalną, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2009, s. 210.
28
Pożyczki i kredyt gotówkowy, http://kredytgotowkowy4u.pl/ (dostęp 17.04.2012).
26
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Całkowita kwota do spłaty: 8272,80 zł
RRSO: 48,20 %
Opłata za obsługę domową: 2344 zł

Ferratum Poland Sp. z o.o. oferuje pożyczki „chwilówki”, np.:
 Kwota pożyczki: 100 zł
 Okres spłaty: 15 dni
 Koszt pożyczki: 25 zł
 Całkowita kwota do spłaty: 125 zł
 RRSO: 12,874%
 Nominalna stopa oprocentowania, to 600%
REGITA Sp. z o.o. przykładowa oferta:
 Kwota pożyczki: 200 zł
 Okres spłaty: 15 dni
 Koszt pożyczki (prowizja za udzielenie pożyczki + ubezpieczenie): 40 zł
 Całkowita kwota do spłaty: 240 zł
 RRSO: 5,569%
 Oprocentowanie nominalne pożyczki wynosi 480% w skali roku
Amber Fish Sp. z o.o.:
 Kwota pożyczki: 400 zł
 Okres spłaty: 30 dni
 Koszt pożyczki: 110 zł
 Całkowita kwota do spłaty: 510 zł
 RRSO: 334,583%
Podsumowując powyższe oferty „chwilówek” można powołać się
na następujące wnioski formułowane przez autorów porównania działania firm
pożyczkowych, które29:
 proponują klientom bardzo wysokie oprocentowanie i opłaty za szybki
dostęp do środków pieniężnych;
 często nie udzielają na stronach internetowych informacji na swój temat;
 często nie informują klientów o rzeczywistych kosztach pożyczki
(o RRSO – Rzeczywistej Rocznej Stopie Oprocentowania);
 eksponują działania marketingowe, mniej szczegółowo informując
o produkcie.
Oprócz tego typu usług na rynku występują również pożyczki udzielane
bez konieczności ujawnienia informacji z Biura Informacji Kredytowej („pożyczki
bez BIK”), pożyczki dla bezrobotnych czy zadłużonych. We wszystkich tego typu
usługach występuje zagrożenie wysokiego oprocentowania składającego się
na wysoki poziom kosztów. Wątpliwości wobec funkcjonowania firm
pożyczkowych miał również Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(UOKiK). Wyrazem zainteresowania pożyczkami udzielanymi przez firmy
29

Ibidem.
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parabankowe przez UOKiK było jego uczestnictwo w 2009 r. w przeszukiwaniu
Internetu w ramach Międzynarodowej Sieci Ochrony Konsumentów (ICPEN)
i analiza 24 stron firm udzielających pożyczek w sieci (wobec 9 zgłoszono
zastrzeżenia). Kontrola przeprowadzona przez UOKiK była dokonana pod kątem
zgodności z ustawą o kredycie konsumenckim i ustawą o świadczeniu umów
na odległość30. Stwierdzono częsty brak informacji dotyczący kosztów
udzielanych pożyczek, informacji o zasadach zapłaty ceny, kosztach rozmów
telefonicznych, prawie wypowiedzenia umowy. Analiza ofert dostępnych w Sieci
wykazała, częste wykorzystanie strony internetowej do nawiązania kontaktu,
podczas gdy zawieranie umowy dokonywane było w siedzibie firmy31.

4. Zakończenie
Nadmierne oprocentowanie to problem stanowiący historyczny przedmiot
dyskusji w ramach różnych nurtów teorii ekonomii. Jest on obecny również
w czasach współczesnych, a jego konsekwencje występują także w Polsce.
Mechanizmy ograniczające lichwę okazały się niewystarczające, aby chronić
konsumentów-pożyczkobiorców popadających w pułapkę nadmiernego
zadłużenia i społecznego wykluczenia. Zbyt wysoki poziom zadłużenia stał się
jedną z przyczyn kryzysu na rynkach finansowych, dlatego też pojawiły się
koncepcje i regulacje, których celem jest ograniczanie ryzyka wynikającego
z niespłacanych zobowiązań. Nadmierne zadłużanie gospodarstw domowych
zostało ograniczone przez wprowadzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego
kilku rekomendacji dotyczących m.in.: limitu zadłużenia kredytowego
do poziomu 50% zarobków netto miesięcznie, jeżeli dochody klienta były niższe
niż średnia krajowa, do poziomu 65% zarobków netto miesięcznie, jeżeli dochody
były wyższe niż średnia krajowa, zmiany trybu wyliczania zdolności kredytowej,
ograniczenia okresu kredytowania do 25 lat, ograniczenia akcji kredytowej
w walutach obcych.
Odpowiedzialne pożyczanie, pomimo formalnych uregulowań na poziomie
krajowym i europejskim a także samoregulacji rynku finansowego, jako koncepcja
wykazuje problemy teoretyczne związane z realizacją jej głównych zasad.
Jak zauważa Anna Lewicka-Strzałecka, zasady „słuszne na poziomie ogólnym nie
zawsze są możliwe do zastosowania w praktyce” a „realizacja jednej zasady może
prowadzić do naruszenia innej”32. Jednym z przedmiotów kontrowersji jest
kwestia realizacji głównego celu. Pożyczanie przestaje być odpowiedzialne, jeżeli
30
Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz
o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271
ze zm.).
31
Pożyczka przez Internet, UOKiK, Warszawa, www.uokik.gov.pl (dostęp 17.04.2012).
32
A. Lewicka-Strzalecka, Odpowiedzialne pożyczanie – praktyczna potrzeba czy utopia.
W poszukiwaniu teoretycznego, wspólnego mianownika dla dwóch stron kontraktu kredytowego,
Podsumowanie XI Konferencji Prakseologiczno-Etycznej na temat prakseologicznych i etycznych
aspektów odpowiedzialnego pożyczania, s. 1.
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poszerza grupę osób wykluczonych, czyli powoduje nadmierne zadłużanie.
Powyższy stan może być rezultatem nieudzielania kredytu osobom, które powinny
go dostać, jak i udzielania tym, którzy nie spełniają wymagań wynikających
z minimalizowania ryzyka kredytowego. Nierozważne i niefrasobliwe udzielanie
kredytów powoduje dla banków problemy jakości portfela a dla kredytobiorców
problemy ze spłatą zadłużenia. Natomiast zbyt restrykcyjna polityka kredytowa
przesuwa część klientów do szarej strefy oferującej dostęp do kapitału
po wygórowanych cenach, co ostatecznie powoduje powiększanie się grupy osób
wykluczonych finansowo. Opisane wyżej dylematy oznaczają, że odpowiedzialne
pożyczanie łączy się z balansowaniem między udostępnianiem kapitału
potrzebującym a odmową jego użyczenia wobec tych, w przypadku których
prawdopodobieństwo jego spłaty jest niewystarczające33.
Biorąc pod uwagę rozwój rynków i oferty instrumentów finansowych
nie dziwi fakt podejmowania przez konsumentów wielu decyzji, których
konsekwencje nie zawsze sobie uświadamiają. Dlatego też konieczność ochrony
konsumenta nie budzi wątpliwości, natomiast problematyczne pozostaje
wyznaczanie granic tej ochrony. Trwa dyskusja nad charakterem i zakresem
ochrony konsumenta (paternalistyczna czy liberalna). Z jednej strony zbyt duża
ochrona ogranicza swobodę działania. Z kolei zbyt mała, gdzie konsument ma
prawo wyboru, może powodować wykluczenie finansowe i społeczne. Ostatecznie
wydaje się, że dobrze byłoby w ramach systemu ochrony stworzyć konsumentowi
warunki do podejmowania przemyślanej, samodzielnej decyzji na podstawie
pełnej informacji. Jednak pomimo ochrony pożyczkobiorcy powinni pamiętać
o tym, że pozyskiwanie środków pieniężnych zawsze wiąże się z kosztami.
A zatem zanim podejmą tego typu decyzje powinni wziąć pod uwagę swoją
sytuację zawodową, rodzinną i dokonać oceny zarówno stanu obecnego,
jak i perspektyw – wszystko po to, aby korzystając z usług finansowych
nie narazić się na ryzyko nadmiernego oprocentowania prowadzącego
do wykluczenia finansowego.

Dilemmas Connected with Excessive Charging of Interest.
Historical Trend and the Present
Summary
The problem of charging interest has been discussed since the time of Aristotle. It was
condemned in the Christian religion in the Middle Ages. Only when the interest was specified
as a payment for productive capital was it considered that the borrower, enriched by the money lent,
should let the lender benefit in accordance with the principle of fairness. The borrower should share
the profit with the lender, and from this moment the percentage is no longer something shameful
and neglected. Religious beliefs and accepted moral values have changed over time, adapting
to the circumstances, so has the approach to collecting interest from the capital lent. However, there
is still a great deal of criticism of excessive interest rates. The purpose of this paper is to present
33

Ibidem.
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a discussion related to the charging of interest presented in the tradition of economics and also to show
some aspects of the problem in relation to the present times, such as excessive debt and responsible
lending.
Keywords: usury, excessive interest rates
JEL Classification: B26, G21, H81
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Miłosierdzie i gospodarka – od gór pobożnych
do wspólnego ratowania się w nieszczęściu

W stosunku do bliźniego nie ma właściwej miary.
Jedyną dopuszczalną miarą jest ,,brak miary”1.

Miłosierdzie w ujęciu teologicznym oznacza akt pomocy potrzebującym
z zachowaniem ich godności osobowej, akt wynikający z wewnętrznego
współczucia i miłości bliźniego. Miłosierdzie jest zawsze relacją dwustronną,
doznaje go zarówno osoba przyjmująca jak i obdarzająca2. Według Jana Pawła II
miłosierdzie to odkrywanie dobra w osobie i w drugim człowieku3. Czyny
miłosierdzia są aktami prawdziwej miłości tylko wówczas, gdy obdarowujący ma
przekonanie iż sam zostaje ubogacony przez obdarowywanego 4.
Miłosierdzie to sam rdzeń etosu Ewangelii. W Kazaniu na Górze Chrystus
wzywa każdego człowieka do czynienia miłosierdzia ,,Błogosławieni miłosierni
albowiem oni miłosierdzia dostąpią”5. Według Św. Pawła miłosierdzie stanowi
jedną z głównych cnót charakteryzujących chrześcijanina i jest jego duchową
szatę6.
Św. Paweł wobec ogromnego zapału wśród członków pierwszych gmin
chrześcijańskich w Europie do świadczenia miłosierdzia ,,błagali jak o łaskę,
aby wolno im było wziąć udział w tym dziele miłosierdzia, wyznacza jakby
,,granice miłosierdzia” zachęcając ,,aby dawać wedle możności a nie ponad
możność, bo nie powinniście sami popaść w biedę, aby innym przynieść ulgę” 7.
Równocześnie przyjęto w pierwszych gminach chrześcijańskich zasadę, ze nikt
z współbraci nie mógł być głodny i bez dachu nad głową. Wśród pierwszych
chrześcijan nie było żebraków.

A. Pronzato, Przypowieści Jezusa, t. II, Kraków 2004, s. 246.
Encyklopedia Katolicka, t. 12, Lublin 2008, s. 1090.
3
Jan Paweł II, Dives in misericordia 6.
4
ks. L. Szubartowski, O miłosierdziu Boga, Lublin 2010, s. 124-126.
5
Łukasz 15, 8-10.
6
Św. Paweł, List do Kolossan, 3. 12.
7
Św. Paweł, Drugi list do Koryntian, 8. 1-5, 13-14.
1
2
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W czasach przedchrześcijańskich pojawiły się pewne formy pomocy
dla potrzebujących płynące z bardzo różnych najczęściej praktycznych pobudek.
W starożytnej Grecji mamy do czynienia z pojęciem filantropii, przyjaznej
postawy wobec ludu ubogiego, ale nie znalazła ona większego zastosowania,
a przy tym została potępiona przez niektórych filozofów, szczególnie przez
Arystotelesa jako stojąca na przeszkodzie jasnej myśli i prawidłowemu sądowi.
U stoików współczucie było chorobą duszy8.
W starożytnym Rzymie pojawiają się już zorganizowane formy filantropii,
lecz motywy jej były bardzo praktyczne, służyły umocnieniu władzy i porządku.
Lud można było trzymać w ryzach tylko rozdawnictwem zboża i igrzyskami 9.
Z akcji charytatywnych wykluczono w Rzymie najsłabszych dzieci, osoby starsze
i niewolników. W elitach rzymskich dominowało uczucie pogardy i strachu przed
ubogimi. Ponadto z wszystkimi praktykami dobroczynnymi w Rzymie wiązało się
ogromne upokorzenie obdarowywanych10.
Miłosierdzie w pełni objawia się w Starym Testamencie w Księdze Wyjścia
(34, 6-7) i jeszcze w kilku innych tekstach11. Miłosierdzie objawia Bóg narodowi
wybranemu. W niektórych Księgach pojawia się już przekonanie, że miłosierdzie
Boże obejmuje całą ludzkość, dotyczy to głównie Ksiąg Mądrościowych 12.
W Księdze Tobiasza mamy przykłady uczynków, które wyrażają miłosierdzie
i sprawiedliwości człowieka. ,,Przez wszystkie dni twojego życia spełniaj uczynki
miłosierdzia”. ,,Nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka, a nie odwróci się od
ciebie oblicze Boga”, ale ,,dawaj wszystkim, którzy postępują sprawiedliwie,
dawaj jałmużnę”13. Jałmużna nie ma być formą litości, ale mądrego,
sprawiedliwego miłosierdzia. Starotestamentalna jałmużna jest połączeniem
sprawiedliwości z miłosierdziem14. Jednak według biblistów w Starym
Testamencie znajduje się relatywnie mało świadectw o uczynkach miłosiernych,
więcej jest tekstów zachęcających do okazywania miłosierdzia 15. Świadczyć
to może o tym, że tak wzajemne stosunki Izraelitów, jak i ich odnoszenie się
do pogan nie opierały się o zasadę miłosierdzia.
U Izraelitów dominowało ponadto przekonanie, że Bóg nakazywał okazywać
miłosierdzie tylko wobec osób ze swego narodu. Prawo to rozciągnął
na wszystkich dopiero Jezus Chrystus, i dopiero w religii chrześcijańskiej idea
miłosierdzia stała się wzorcem, którego nie posiadał świat pogański 16. Zasada
miłosierdzia stała się jedną z założycielskich idei cywilizacji europejskiej,
która w tyglu Ewangelii stopiła grecką mądrość, rzymskie prawo z dorobkiem
8
Ks. L. Mateja, Oblicza miłosierdzia. Historyczne uwarunkowania rozwoju doktryny
o miłosierdziu, Kraków 2003, s. 27.
9
J. Radwan-Pragłowski, K. Frysztacki, Społeczne dzieje pomocy człowiekowi: od filantropii
greckiej do pracy socjalnej, Katowice 1988, s. 53.
10
T. Sinko, Od filantropii do humanitaryzmu i humanizmu, Warszawa 1960, s. 55.
11
K. Romaniuk, Biblijny traktat o miłosierdziu, Ząbki 1994, s. 64.
12
Księga Syracha 18. 13.
13
Księga Tobiasza 4. 5-11.
14
Ks. L. Mateja, op. cit., s. 76.
15
Ibidem, s. 77.
16
Cz. Kępski, Idea miłosierdzia a dobroczynność i opieka, Lublin 2002, s. 9.
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i energią nowych ludów Europy. Nakaz miłosierdzia stanowił jedną
z fundamentalnych zasad wyróżniających cywilizację europejską pośród innych
cywilizacji. Godne uwagi wydaje się stwierdzenie, że zasada świadczenia pomocy
ubogim i potrzebującym to jedno ze źródeł mocy europejskiej cywilizacji i jej
dominacji w świecie17.
Jak stwierdza B. Geremek, w tradycji chrześcijańskiej wczesnego
Średniowiecza ubóstwo należało do tych zjawisk społecznych, z którymi rolnicze
społeczeństwo Zachodu nie miało szczególnych kłopotów18. Wymagający
wsparcia znajdowali je w Kościele, który kontynuując tradycje pierwszych gmin
chrześcijańskich przeznaczał określoną część swych dochodów na wsparcie
ubogich. W średniowiecznej Europie działalność dobroczynną prowadziły parafie,
zakony, bractwa miłosierdzia i fundacje szpitalne 19. Dobroczynność
zapoczątkowana w pierwszych gminach chrześcijańskich już od IV wieku
znalazła swoje miejsce w kształtującym się Kościele. Początkowo podstawą były
darowizny przekazywane Kościołowi, a od VIII wieku dobra kościelne.
Przez całe średniowiecze odniesienie do ubóstwa wynikało z Ewangelii,
która była jakby budulcem dla dzieła miłosierdzia. Societas Christiana składała
się jakby z dwóch stanów, z tych którzy obdarowują i tych którzy
są obdarowywani. Ci ostatni byli niekiedy ważniejsi, byli na górze jako
poszukujący doskonałości przez pokorę i poniżenie. W nawiązaniu do Kazaniu
na Górze powstawały wspólnoty dobrowolnego ubóstwa, a później zakony
żebracze, gdzie ubóstwo stawało się szczególną wartością duchową. Ubogi stał się
podmiotem wspólnoty chrześcijańskiej. Geremek stwierdza nieco sceptycznie, że
ubodzy mieli miejsce w ówczesnym ładzie społecznym, bo stwarzali innym
możliwość czynienia miłosierdzia i przybliżenia się do zbawienia 20. Ubodzy
poniekąd sankcjonowali bogactwo po to, aby mogli uzyskać wsparcie. To ubodzy
ułatwiali obdarowującym ich bogatym przejść przez ,,ucho igielne”. Zdaniem
Geremka, ówczesne działania dobroczynne były zapewne tak rezultatem
miłosierdzia, jak i wyrazem szczególnej kalkulacji, środkiem do osiągnięcia
zbawienia, a niekiedy nawet ostentacyjną manifestacją własnego bogactwa
i postawy chrześcijańskiej21.
Przez większość średniowiecza ludzie ubodzy nie budzili negatywnych
emocji. Sytuacja zmieniła się pod koniec średniowiecza i w czasach renesansu.
Wynikało to ze znacznego wzrostu liczby ubogich w dramatycznym XIV stuleciu,
szczególnej fascynacji pogańskim antykiem oraz reformacji, która widziała
w filantropii niszczące przejawy22. W XVI i XVII wieku w Europie poczęto
postrzegać stan ubóstwa jako zło zagrażające porządkowi społecznemu
i próbowano ciężar walki z ubóstwem przerzucić na instytucje państwowe,
17

Ibidem, s. 10.
B. Geremek, Litość i szubienica. Dzieje nędzy i miłosierdzia, Warszawa 1989, s. 23.
19
E. Leś, Od filantropii do pomocniczości: studium porównawcze rozwoju i działalności
organizacji społecznych, Warszawa 2000, s. 34.
20
B. Geremek, op. cit., s. 26.
21
Ibidem.
22
T. Zbyrad, Renesansowe oblicze filantropii, [w:] Renesansowy ideał chrześcijanina. Źródła
jedności narodów Europy, red. J. Sajdek, Lublin 2006, s. 120-121.
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co najwyraźniej objawiło się w Anglii. Miłosierdzie było zastępowane
instytucjonalną filantropią, co wzbudzało niechęć 23 i aprobatę24.
Czy miłosierdzie może stać się filantropią i być zastąpione przez
sprawiedliwość społeczną to problem, który stanął przed Kościołem w okresie
wielkiej reformy trydenckiej. Uchwały soboru trydenckiego potwierdziły rolę
Kościoła w dziedzinie finansowania i administrowania dobroczynnością.
Zarządzanie działalnością charytatywną przyznano biskupom i proboszczom25.
Kościół katolicki podjął nadal dzieło miłosierdzia jako jedno z głównych
powinności ewangelicznych na których opierała się dotąd cywilizacja
europejska26.
Na ziemiach polskich, podobnie jak w krajach Europy Zachodniej,
pierwszoplanową rolę w dziele dobroczynności odgrywał Kościół. Już w 1180
roku na synodzie łęczyckim czytamy „ktokolwiek by biednym plony zabierał
czy gwałtem czy innym sposobem niech będzie wyklęty” 27. W sformułowaniu tym
obok ducha miłosierdzia widzimy także głęboką troskę o ekonomiczny rozwój
wsi.
Rola Kościoła w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski nie cieszyła się
jednak ostatnio zainteresowaniem historyków28. Jak wynika z ustaleń Czesława
Strzeszewskiego, badania te dość dobrze rozwijały się do II wojny światowej 29.
Zdaniem Jerzego Kłoczowskiego, stałe napięcie i wrogość państwa do Kościoła
po 1944 r. odbiły się także na badaniach historycznych 30. Nawet w niezwykle
monumentalnym dziele H. Łowmiańskiego (Początki Polski, t. 1-6, Warszawa
1963-1989) problematyka religijna została wyłączona. Spośród opracowań
gospodarczych dziejów Polski ostatnio szerzej na ten temat pisał W. Styś 31.
Na tym tle wyróżnia się obszerny szkic Cz. Strzeszewskiego opublikowany
na milenium chrztu Polski32. Autor przedstawia dawny dorobek historyków
zajmujących się rolą Kościoła, z którego wynika, że rola duchowieństwa,
a szczególnie duchowieństwa zakonnego, nie ograniczyła już w Polsce tylko
do działalności charytatywnej33. Dzieło miłosierdzia łączono ze staraniem
w rozwój gospodarczy, co widać na przełomie dziejów do czasów Stanisława
Staszica.
Kościół katolicki na ziemiach polskich kształtował, a następnie
przebudowywał polskie rolnictwo i polską wieś. Szczególną rolę w tym procesie
B. Mandeville, Bajka o pszczołach, Warszawa 1957, s. 399-400.
A. Smith, Teoria uczuć moralnych, Warszawa 1989, s. 29.
25
T. Zbyrad, op. cit., s. 184.
26
F. Koneczny, Państwo w cywilizacji łacińskiej, Londyn 1981, s. 17.
27
Cyt. za W.J. Dowiat, Polska państwem średniowiecznej Europy, Warszawa 1968, s. 238.
28
Cz. Strzeszewski, Kościół katolicki w Polsce wobec zagadnień społeczno-gospodarczych (9661918), [w:] Księga 1000-lecia katolicyzmu w Polsce, red. M. Rechowicz, Lublin 1969, s. 262.
29
Ibidem.
30
J. Kłoczowski, Chrześcijaństwo w Europie Środkowo Wschodniej i budowa organizacji
kościelnej, [w:] Ziemie polskie w X wieku i ich znaczenie w kształtowaniu się nowej mapy Europy,
red. H. Samsonowicz, Wydawnictwo UNIVERSITAS, Kraków 2000, s. 15.
31
W. Słyś, Zarys historii gospodarczej Polski, Warszawa 1958, s. 27.
32
Cz. Strzeszewski, op. cit., s. 261-431.
33
Ibidem, s. 305.
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odegrały dobra klasztorne. Świadczy o tym chociażby napływ wolnej ludności
do dóbr klasztornych. Nie ulega wątpliwości, że lepsze było położenie ludności
w tych dobrach, a także większa troska o poziom kultury rolnej. Wynikało
to i także z tego, że zakonnicy często pracowali razem z chłopami.
Szczególnie wyróżniał się tu zakon cystersów34, który słynął nie tylko
z wysokiej kultury rolnej, ale także z wyjątkowej pracowitości 35. Zakonnicy jako
pierwsi w swych dobrach stworzyli folwark cysterski 36, który stał się później
wzorem dla duchowieństwa diecezjalnego, jak i zapewne dla rycerstwa
w XV i XVI wieku.
Przedmiotem szczególnej troski w dobrach kościelnych była ochrona wsi
przed lichwiarskimi pożyczkami w czasie dość częstych klęsk żywiołowych
i nieurodzajów. Od XIII wieku i czasów osiedlenia się Żydów na ziemiach
polskich kredyt lichwiarski, zakazany w Kościele katolickim, był coraz bardziej
dostępny. Chcąc uchronić wieś przed zadłużaniem się u Żydów, biskup krakowski
Nanker w 1320 roku wydał zakaz udzielanie kredytu na warunkach
lichwiarskich37. Odtąd największą troską Kościoła było zorganizowanie
dla ludności wiejskiej bezpłatnego lub taniego kredytu. Taką instytucją, która
w dużej mierze miała spełnić te oczekiwania były tzw. góry pobożne – montes
pietatis, Jak wyjaśnia J. Warężak, Mons pietatis w dosłownym tłumaczeniu
oznaczało Góra Pobożności lub Góra Miłosierdzia, a przenośnie tłumaczono jako
„Bank pobożny” lub „Komora Potrzebujących” 38. Montes Pietatis to urzędy
kredytowo-dobroczynne powołane po to „aby ludzie potrzebni, którzy losami
niezbożnymi na majętności giną, mieli gdzie pożyczyć i do czego się uciec, a mieć
bez lichwy pomoc do czasu”39.
Banki pobożne początkowo rozpowszechnione tylko w miastach, z biegiem
czasu rozszerzyły swą działalność na wieś. Udzielały kredytu ubogiej ludności,
aby uchronić ją przed rujnującą lichwą. Pożyczki pierwotnie udzielane były
wyłącznie pod zastaw na cele konsumpcyjne. Kapitał czerpały głównie
z dobrowolnych ofiar. Pożyczki były z reguły bezprocentowe. Filantropijny
charakter przejawiał się głównie w zasadach tworzenia kapitału obrotowego
wyłącznie z zapisów, oraz sposobów pożyczania.
Pierwsze Montes Pietatis powstały w Państwie Kościelnym w Perugii
w 1462 i Orvieto 1463 roku. Fundowali je franciszkańscy reformatorzy
Jan Kapistran i Bernardyn z Sieny. Wspierali je wydatnie papieże, a szczególnie
Leon X, który bullą Inter multiplices z 1515 roku wziął je w obronę przed atakami

Kościół w Polsce, t. 1, Średniowiecze, Kraków 1966, s. 408-420.
L. Charewiczowa, Praca w średniowiecznej Polsce, [w:] IV Zjazd Historyków w Poznaniu,
Lwów 1925, s. 3.
36
K. Rakowski, Wewnętrzne dzieje Polski, Warszawa 1908, s. 72.
37
Z. Pazdro, Lichwa w świetle ustawodawstwa synodalnego polskiego w wiekach średnich,
„Kwartalnik Historyczny", 1901 nr 1-0, s. 455.
38
J. Warężak, Mons Pietatis w Łowiczu, [w:] Studia z historii gospodarczej i społecznej,
poświęcona prof. dr. Franciszkowi Bujakowi, Lwów 1931, s. 288.
39
B. Kumor, Kościelne stowarzyszenia świeckich na ziemiach polskich w okresie
przedrozbiorowym, „Prawo Kanoniczne” 1967, nr 1/2, s. 323-326.
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Żydów i polecił je zakładać w całym chrześcijańskim świecie. Poza Włochami
Mons Pietatis rozpowszechniły się w Niemczech i Francji.
W Polsce projekt takich banków przedstawił już prymas J. Łaski na sejmie
piotrkowskim w 1539 roku40.
Pierwszy Bank Pobożny w Polsce założył ksiądz Piotr Skarga w Wilnie
w 1579 roku wzorując się na mons pietates et subventiones we Florencji41.
Kolejne baki pobożne powstały w Krakowie w 1587 (przetrwał do 1948),
w Warszawie (1589), Poznaniu (1598), Lwowie i Zamościu 42. Zarząd
nad bankami sprawowały kościelne bractwa miłosierdzia. Pożyczki miały
charakter krótkoterminowy, najczęściej do jednego roku. Zdaniem
Cz. Strzeszewskiego powstało na ziemiach Polski wiele banków pobożnych, ale
nie doczekały się dotąd opracowania 43.
Najbardziej znaną instytucją tego typu w Polsce była Mons Pietatis
w Łowiczu i Skierniewicach działająca na terenie księstwa łowickiego. Nie udało
się wprawdzie zrekonstruować szczegółowo zasad funkcjonowania i działalności
Góry Pobożnej księstwa łowickiego, ale badania nad tym zagadnieniem
dostarczyły wiele interesującego materiału44. Wydaje się, że działalność łowickiej
Mons Pietatis można uważać za typową dla tych instytucji na ziemiach polskich.
Wzorując się na instytucjach założonych przez księdza Piotra Skargę prymas
Stanisław Karnkowski, arcybiskup gnieźnieński, powołał w 1601 roku w Łowiczu
Bractwo Miłosierdzia. Natomiast podstawy materialne dla funkcjonowania Góry
Pobożnej w Łowiczu zapewnił swym testamentem kolejny arcybiskup
gnieźnieński Jan Wężyk w 1638 r.45. W jego zapisie czytamy że fundusz ten ma
służyć „na wsparcie poddanych w Łowiczu i wsiach okolicznych, dotkniętych
klęską głodu, zarazy, powodzi, ognia”46. Celem działania łowickiej Mons Pietatis
były również pożyczki bezprocentowe udzielane włościanom na zakup inwentarza
żywego, szczególnie sprzężaju. Ponadto udzielano mniejszych pożyczek na zakup
zboża47.
Brak materiałów nie pozwala na prześledzenie dalszej działalności łowickiej
Mons Pietatis. Z badań Warężaka wynika, że zakończyła działalność w latach
60. XIX wieku, na skutek interwencji zaborczych gubernialnych władz
rosyjskich48. Wydaje się, że działalność władz zaborczych doprowadziła
do likwidacji wszystkich banków pobożnych na terenie zaboru rosyjskiego.
Przyczyniła się do tego w szczególny sposób konfiskata majątków kościelnych 49.
40
41

Ibidem.
J.T. Baranowski, Wieś i folwark. Studia z dziejów agrarnych Polski, Warszawa 1914,

s. 276.
42
A. Mańkowski, Banki pobożnych, [w:] Encyklopedia historii gospodarczej Polski
do 1945 r., t. l, red. A. Ajnenkiel, A. Mączak, Wiedza Powszechna, Warszawa 1981, s. 16.
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Cz. Strzeszewski, op. cit., s. 342.
44
J. Warężak, op. cit., s. 285-315.
45
Ibidem, s. 289.
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Ibidem.
47
Ibidem, s. 304-308.
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Ibidem, s. 314.
49
Cz. Strzeszewski, op. cit., s. 354-356.
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W polskich montes pietatis był wyraźnie zaakcentowany ich charakter
charytatywny, co wynikało z tego, że powstały przy bractwach miłosierdzia
i stanowiły jedną z form działalności tych bractw. Poza bankiem niektóre bractwa
posiadały jeszcze inne fundusze, przeznaczone np. na jałmużny dla tych, którzy
nie chcieli żebrać czy na posagi dla ubogich panien50. Trzeba jednak przede
wszystkim docenić gospodarcze skutki działalności montes pietatis, jako instytucji
zbliżonych do dzisiejszych ubezpieczeniowych. Ich znaczenie rosło w trudnych
dla polskiej wsi okresach wojen i zniszczeń przez wojska nieprzyjacielskie,
a szczególnie w dramatycznej epoce rozbiorowej 51. Banki pobożne z czasem
rozszerzały działalność udzielając kredytu produkcyjnego, jak to było
np. w łowickim Mons Pietatis.
Poza górami pobożnymi w Kościele powstawały także w XVIII wieku inne
instytucje wspomagające włościan kredytami. Na uwagę zasługuje „Zakładka
na sprzężaj” w Pabianicach, kasa pożyczkowa założona przez kanonika kapituły
krakowskiej ks. J. Jordana. Udzielała ona bezprocentowych pożyczek na zakup
inwentarza żywego52. Jej działalność objęła ponad 40 wsi. Jak pisze
Cz. Strzeszewski „Zakładka pabianicka” była przede wszystkim instytucją
charytatywną, ale przejawiała także pewne cechy spółdzielcze 53. Pożyczki
wydawane były na podstawie zbiorowej poręki wsi i gromada wiejska miała
prawo nadzoru nad gospodarką dłużnika.
Nieco odmienną formę miały instytucje pomocy gospodarczej, ustanowione
przez księdza Pawła Brzostowskiego w Pawłowie 54. Aby uratować ubożejących
włościan od wyniszczających pożyczek lichwiarskich, założył instytucję
pożyczkową pod nazwą „Mons Pietatis”, niezupełnie jednak odpowiadającą
instytucjom o tej nazwie. Jego „Mons Pietatis” była bardziej zbliżona do instytucji
wprowadzanych przez ówczesnych reformatorów spośród szlachty i magnatów.
Fundusz zakładowy Pawłowskiego „Banku Miłosierdzia” stanowił dar samego
założyciela w wysokości 10 000 zł. Na gminę natomiast nałożył obowiązek
powiększania i dopełnienia tego funduszu w razie potrzeby. Potrzebujący
pożyczki winien przedstawić dwóch poręczycieli i mógł otrzymać pod zastaw
sumę nie większą niż 100 zł, a nie mniejszą niż 10 zł na procent grosz od złotego.
W razie nie spłacenia długu w terminie stosowano sekwestrację zbóż, bydła
lub innego zastawu. Brzostowski zachęcał także włościan do lokowania w „Banku
Miłosierdzia” własnych oszczędności. Deponowane sumy można było wycofać,
jednak bez procentów, które „w kapitał się nie obracają”. W 1786 r. pożyczki
wstrzymano. Znajdująca się wówczas w banku suma 2222 zł została ulokowana
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Ibidem, s. 343.
J. Duda, Od nieurodzaju, powodzi, ognia i wojny. (Urządzenia pomocy gospodarczej
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włościańskiego w XVIII wieku, Kraków 1897, s. 398.
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w kancelarii dziedzica, skąd miała być używana na poratowanie całej włości
w wypadku jakiejś nadzwyczajnej klęski.
W 1774 r. ustanowił również Brzostowski magazyn, którego potrzebę
powstania widział już wcześniej. Pożyczający oddawali do magazynów pożyczkę
z naddatkiem garnca od ćwierci (około 3%). Magazyn ten uległ likwidacji w tym
samym roku, co Bank Miłosierdzia. Likwidacja Banku Miłosierdzia i magazynu
zbożowego w momencie przeprowadzenia reformy czynszowej była zjawiskiem
charakterystycznym, potwierdzającym częsty w ówczesnej publicystyce pogląd
wiążący potrzebę zapomogi dworskiej z gospodarką folwarczno-pańszczyźnianą.
Przez 15 lat spełniał Bank Miłosierdzia korzystną dla dziedzica funkcję,
zastępując zapomogę niskoprocentową i energicznie egzekwowaną pożyczkę oraz
starał się wyciągnąć, nie wiadomo z jakim skutkiem, kapitały chłopskie do swej
„charytatywnej akcji”55.
Bank Miłosierdzia księcia Brzostowskiego wyróżnia się wśród reform
włościańskich XVIII wieku. Także dla tego okresu brak nowych opracowań, które
by szerzej omawiały instytucje zakładane w dobrach kościelnych, mające na celu
zabezpieczenie wsi od nieurodzaju, powodzi, ognia i wojny 56. Instytucje te stały
się wówczas znaczącym elementem podejmowanych reform włościańskich,
inspirowanych ogólnymi potrzebami zagrożonej przez zaborczych sąsiadów
Rzeczypospolitej. Wydawało się, że niepodległy byt może ocalić gruntowna
reorganizacja państwa oraz głębokie reformy społeczne. Nie uratowało jednak
Rzeczypospolitej nawet uchwalenie pierwszej w Europie ustawy konstytucyjnej.
My mieliśmy Wielki Sejm i wielkie reformy, natomiast sąsiednie Prusy miały
wówczas Wielkiego Żołdaka (Fryderyka II), a Rosja Wielką Nierządnicę
(Katarzyna II)57. Rzeczypospolita schodząc do grobu nie zdołała w sposób
znaczący uregulować kwestii włościańskiej. Od tej pory sprawa polepszenia bytu
włościan nie należała już tylko do Kościoła czy ziemian, ale stała się także
instrumentem szantażu w ręku rządów państw zaborczych.
Rozbiorów nie przetrwała większość Montes Pietatis, jak i większość reform
epoki oświecenia. Jednak pojawiały się nowe propozycje, już nie tylko ulżenia
doli włościan czy uchronienia ich przed lichwą, ale także zmiany struktur
własności wiejskiej zgodnie z potrzebami epoki.
Jedną z najoryginalniejszych propozycji polepszenia sytuacji włościan, jaka
pojawiła się na początku XIX wieku, była utworzona w 1816 roku przez księcia
Stanisława Staszica fundacja pod nazwą Hrubieszowskie Towarzystwo Rolnicze
Ratowania się Wspólnie w Nieszczęściu58. Popularność postaci Staszica, jego
pozycja i autorytet oraz pośmiertna sława spowodowały dużą popularność
i znaczne zainteresowanie się fundacją tak u współczesnych, jak i potomnych 59.
55

J. Duda, Od nieurodzaju..., s. 122.
Idem, Oświeceniowa idea reformy włościańskiej wobec przemian gospodarczych XIX
wieku, [w:] Ku prawdzie we wspólnocie człowieka i Boga, Lublin 1997, s. 320.
57
R. Przybylski, Klasycyzm czyli prawdziwy koniec Królestwu Polskiego, Warszawa 1983,
s. 100.
58
J. Duda, Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie – staszicowski model pomocy gospodarczej
dla wsi, Lublin 1994.
59
Stanisław Staszic 1755-1826. Księga zbiorowa, red. Z. Kukulski, Lublin 1926.
56

MIŁOSIERDZIE I GOSPODARKA...

209

Postać księdza Stanisława Staszica była zawłaszczona na użytek różnych
poglądów i ideologii, nie ulega jednak wątpliwości, że ten światły człowiek
oświecenia i ksiądz tworząc swą fundację kierował się bardzo głębokim
przesłaniem chrześcijańskim i to nie tylko filantropią i miłosierdziem, ale także
ideą solidaryzmu społecznego później tak podkreślanego przez papieży
Leona XIII i Piusa XI w ich encyklikach60. Niektórzy przypisują Staszicowi,
że swoją fundacją wyprzedzał idee spółdzielni rolniczej, przed nieudanymi
koncepcjami Owena czy Fouriera61. Idee fundacji wyjaśnił Stanisław Staszic
w swej autobiografii „Krótki rys życia mego”. Uważał, że celem życia człowieka
i chrześcijanina jest „aby dobrze czynił ludziom, aby swoimi czynami całego
życia starał się ulepszyć los innych bliźnich, los drugich ludzi, aby nawet
usiłował, dobroczynne jego życia czynów skutki uszczęśliwiły jeszcze pokolenie
następne. Ku dopełnieniu tego przeznaczenia dążyłem ciągle przez życie moje,
tym jednym zamiarem i stałą gospodarczą oszczędnością zbierałem majątek” 62.
To krótkie wyznanie nie wyjaśnia jeszcze w pełni jego bardzo wszechstronnej
i bogatej działalności. Przestawienie jej w całym bogactwie sformułowań
wykracza poza ramy tematu, dlatego uwzględniono tylko miejsce teorii pomocy
wzajemnej w systemie filozoficznym Staszica. Słuszne wydaje się podkreślenie –
na co już zwrócił uwagę S. Czarnowski 63 – że jedną z ważniejszych cech
poglądów Staszica było eksponowanie łączenia interesów jednostki z interesem
społeczeństwa w postaci związku zespalającego ludzi w jedną całość 64 oraz roli
w tym procesie rozwoju umysłowego i moralnego jednostki. Społeczeństwo –
według Staszica – to ogół jednostek stanowiących jedność moralną. Rysując
jednak wzór społeczeństwa doskonałego Staszic wyraźnie mówił o społeczeństwie
zróżnicowanym, w którym „użyteczność stanowi między ludźmi różność”,
a „młodzi przez uszanowanie starszemu, ubożsi przez grzeczność bogatszemu
ustępują miejsca, aby mogli powiedzieć: jesteśmy wszyscy równi” 65. W hierarchii
społecznej na plan pierwszy wysunął użyteczność, a za jej kryterium skłonny był
przyjmować majątek człowieka. Własność miała być czynnikiem pobudzającym
do użytecznego działania, „własność odkrywa bogactwo ziemi”66 własność
stanowi główny element tworzenia się społeczności.
Duże znaczenie Staszic przypisywał wychowaniu, które miało polegać
na nauczaniu życia w społeczeństwie. Odpowiednio do obrazu idealnego
społeczeństwa zarysował wzór idealnego obywatela, którego podstawowym
60
Encykliki Leona XIII: Rerum novarum, szczególnie punkty 37-39; oraz Piusa XI:
Quadragesimo anno szczególnie punkt 81, [w:] Dokumenty nauki społecznej Kościoła, Lublin 1966.
61
S. Wojciechowski, Historia spółdzielczości polskiej do 1914 roku, Kraków 1939, s. 12;
Stanisław Staszic prekursor spółdzielczości chłopskiej w Europie, [w:] 150 lat Hrubieszowskiego
Towarzystwa Rolniczego, Warszawa 1966; B. Strużek, Stanisław Staszic a pierwociny
spółdzielczości w Polsce, [w:] 150 lat..., op. cit.
62
S. Staszic, Krótki rys życia mojego, [w:] Stanisław Staszic, op. cit., s. 4.
63
S. Czarnowski, Filozofia społeczna w Polsce końca XVIII wieku i na początku XIX,
[w:] Dzieła, t. 2, Warszawa 1956, s. 20.
64
S. Staszic, Pochwała Andrzeja Zamojskiego, [w:] Pochwała Marka Aurelego, red.
A.L. Thomas, Warszawa 1916.
65
S. Staszic, Pisma filozoficzne i społeczne, Warszawa 1954, t. l, s. 95.
66
Ibidem, s. 251.
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obowiązkiem jest praca, przez którą powiększa on dobra współobywateli:
prawdziwe, właściwe dobro każdego nie różni się od dobra towarzystwa całego 67.
W Staszicowskim wzorze idealnego obywatela i idealnego społeczeństwa
jednostka była zdecydowanie podporządkowana społeczeństwu, które wyznaczało
prawa absolutne swoim członkom: „jeden Bóg i towarzystwo są względem
człowieka samowładcami”68. Społeczeństwo opierało się na rodzinie 69. Staszic
odmawiał miana dobrego obywatela temu, kto jej nie posiadał70.
Instytucją pomocy gospodarczej w THR nawiązującą do tradycji
Mons Pietatis, jednak o bardziej złożonej strukturze, był bank pożyczkowy.
Już tytuł odpowiedniego paragrafu statutu THR wyjaśniał motywy założyciela
powołującego tę instytucję: „fundusz banku pożyczkowego na doskonalenie
rolnictwa, na zakładanie fabryk, na prowadzenie kupiectwa i na murowanie
domów”71. Jedną z najistotniejszych cech banku było ścisłe określenie, na jakie
cele można było zaciągać pożyczki. Były to wyłącznie cele inwestycyjne. Sama
hierarchia przeznaczenia kredytów banku wynikała z poglądów społecznoekonomicznych Staszica. Stawiając na pierwszym planie udoskonalenie rolnictwa,
myślał o dokupieniu ziemi przez włościan. Wynikało to z przekonań,
że włościanom stał na przeszkodzie do osiągnięcia własności gruntowej głównie
brak pierwszego zasobu pieniężnego 72. Taki kapitał zakładowy pozwoliłby nabyć
ziemię, a później doskonalić sposób gospodarowania. Według statutu, pożyczka
miała być udzielana tylko posiadaczom gruntowym osiadłym w Towarzystwie,
bez względu na wyznanie73. Pierwszeństwo mieli posiadacze dziedziczni z osady,
z której wpłynęły do banku fundusze. Dopiero gdy wśród nich nie było chętnych,
mogli pożyczać dziedziczni posiadacze innej osady należącej do Towarzystwa
z wyjątkiem Żydów, którzy wyłączeni byli od posiadania gruntów
i nieruchomości74. Staszic surowo zastrzegał, że można pożyczać tylko na cele
inwestycyjne - jeżeli pożyczka nie jest użyta na cel właściwy, wina być zaraz
odebrana, a dłużnik traci prawo na zawsze do podobnej pożyczki". Statut
stanowczo zabraniał pożyczek na cele konsumpcyjne:
z pieniędzy do rozpożyczki przeznaczonych w czasie nieurodzajów,
nie może żaden z mieszkańców czy posiadaczy dziedzicznych gruntów barć, czyli
pożyczać na kupno, wyżywienie i przejedzenie, bo te przez swoje i dobre lata
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Ibidem, s. 18.
Ibidem, s. 40-41.
69
S. Staszic, Ród ludzki, Warszawa 1819, s. 88.
70
Idem, Pochwała Ludwika Gutakowskiego, [w:] Pochwała Marka..., s. 10.
71
Wojewódzkie Archiwum Państwowe (dalej WAP) Lublin, Akta TRH, nr 5, Statut TRH,
68

s. 11.
72
F. Skarbek, Rozprawa o kasach zasiłku i oszczędności czytana na posiedzeniu publicznym
30 kwietnia 1823, „Roczniki Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk” 1924,
s. 35.
73
WAP Lublin, Akta THR, Nr 5. Statut TRH, s. 35.
74
Ibidem.

MIŁOSIERDZIE I GOSPODARKA...

211

zagospodarowanie powinien sobie wcześniej obmyśleć do zastąpienia w latach
potrzeb rządzeniem się dobrym przygotować75.

Widać w tym artykule wyraźną tendencję wychowawczą, zmierzającą
do wytworzenia nawyków samodzielnego gospodarowania, a także chęć pomocy
przede wszystkim osobom pracowitym, a nie ułatwiania życia i popierania
lenistwa76. Owy artykuł znalazł uznanie u Fryderyka Skarbka77, który chwalił
Staszica, widząc w nim takiego dobroczyńcę, który „bez podsycania jałmużną
leniwej gnuśności pracowitym, ubogim zapewnieniem lepszego losu do pilności
zachęca”78. Posiadacze dziedziczni, którzy mieli już 18 mórg gruntu, nie mogli
pożyczać na dokupienie. Pożyczającym na murowanie domów, gdy doprowadzili
dom do bliskiego zakończenia, przysługiwało prawo umorzenia czwartej części
pożyczki, a gdy dom został pokryty dachówką – jeszcze dalsza bonifikata79.
Pożyczki były udzielane na niezwykle korzystnych warunkach. Dłużnik
zobowiązany był do spłacenia rocznie 5% długu jako raty oraz 0,5% na koszty
utrzymania kasy. W ten sposób po 20 latach regularnych wpłat dług zostawał
całkowicie spłacony. Dług można było zaciągnąć tylko na wartość pierwszej
połowy nieruchomego majątku. Jeśli dług został spłacony, hipotekę oczyszczano.
Warunki pożyczek były tak korzystne, że przypominały zasady banku
filantropijnego. Fundusz banku pożyczkowego pochodził z dochodów płynących
z propinacji. Dochody owe po odliczeniu na podatki i inne koszty Rada
Gospodarcza miała obowiązek natychmiast w pierwszym miesiącu po wpłynięciu
rozpożyczyć, ponieważ według statutu nie powinny nigdy długo leżeć w kasie 80.
Ponieważ taki był Towarzystwa zamiar, żeby te pieniądze były zawsze
w cyrkulacji, Staszic myślał nie tylko o polepszeniu sytuacji materialnej włościan
należących do TRH, ale także o ciągłym powiększaniu swej fundacji 81. Pisał więc:
[...] w wypadku, gdyby do tego stopnia uszczęśliwienia doszło – żeby
nie było posiadaczy gruntowych w Towarzystwie chcących pożyczać na rzeczone
widoki, na ten czas Rada Gospodarcza Towarzystwa upatrzy jakowaś wieś
z pobliskich Towarzystwu przyległych, do sprzedania będącą, tę zakupi i zaraz
ją do Towarzystwa wcieli z żądaniem jej włościanom prawa dziedzicznego
gruntów i wszystkich tych dobrodziejstw, jakich posiadacze dziedziczni
Towarzystwa Hrubieszowskiego używają82.

Ową myśl Staszica podchwycił Skarbek w swoim wystąpieniu z r. 1824
i pragnąc uczcić dostojnego fundatora nakreślił piękną wizję: z nagromadzonych
oszczędności Towarzystwo będzie kupowało jedną wioskę po drugiej, urządzając
75

Ibidem, art. 100.
J. Duda, Towarzystwo..., s. 29.
F. Skarbek, Pamiętniki, Poznań 1978, s. 97.
78
Idem, O dobroczynnym zakładzie dla rolników w Królestwie Polskim, „Roczniki
Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” 1824, s. 143.
79
WAP Lublin: Akta TRH, nr 5. Statut TRH, art. 58.
80
Ibidem, art. 45.
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H. Brodowska, Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie, Warszawa 1956, s. 115.
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F. Skarabek, O dobroczynnym..., s. 158.
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je na swój wzór, i w ten sposób powoli przekształci stosunki społeczne w całym
Królestwie. Wystąpienie to należy przyjąć jako wyraz wielkiego szacunku
dla fundatora i czcigodnego jubilata. Doceniał piękne i godne pochwały zamiary,
i uważał je „za wzory do naśladowania potomnym dane” 83.
Hrubieszowskie Towarzystwo Rolnicze Ratowanie się Wspólnie
z Nieszczęścia było ukochanym i przemyślanym dziełem życia księdza Stanisława
Staszica, dziełem tak księdza filantropa, jak i jednego z najwybitniejszych
reformatorów epoki. Według relacji Kajetana Koźmiana, jeszcze na łożu śmierci
Staszic prosił go o opiekę nad swoją fundacją, pragnąc, aby się rozwinęła
a „skutki jej będą znakomite i pożyteczne dla kraju”84.
Stowarzyszeni w fundacji zawsze mocno podkreślali wielką wdzięczność
dla fundatora i swoje przywiązanie do Towarzystwa 85. Fundacja przetrwała
carskie represje, szczególnie akcje rusyfikacyjne i zaciekłe prześladowania unitów
pod koniec XIX wieku86. Przetrwała burze dziejowe i kataklizmy dwu wojen
światowych.
Ironią dziejów jest natomiast to, że likwidacji uległa dopiero na mocy ustawy
o tzw. reformie rolnej wydanej w 1944 roku przez władzę, która określała się jako
ludowa, natomiast upadek tej władzy w 1989 roku umożliwił rolnikom
hrubieszowskim ponownie reaktywowanie staszicowskiego Towarzystwa
Rolniczego. Fundacja Staszicowska do dziś bowiem fascynuje swą siłą
przetrwania, która czerpała swoją moc z połączenia idei chrześcijańskiego
miłosierdzia i filantropii z użytecznością społeczną i gospodarczą także obecną
na kartach Ewangelii87.

Charity and the Economy. From Montes Pietatis
to the Mutual Aid
Summary
Charity, the core of the Gospel ethos, became one of the founding ideas of European civilization
and distinguished it from others. In Polish territories, as in other Western European countries, charity
work was conducted primarily by the Church, which together with its sense of Gospel duty, defended
the weak by concerning itself with economic development. For this purpose, charitable credit
institutions, so-called mounts of piety (montes pietatis), were established. They were continued
by reformers, in a somewhat changed form, until the decline of the Polish Commonwealth (Republic).
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The most original institution of this kind was Rev. Stanisław Staszic’s foundation: the Hrubieszów
Agricultural Society, which survived until the days of the Polish People’s Republic.
Keywords: philanthropy, usury, cheap credit, banks of mercy
JEL Classification: N33, N34, Z1
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Zjawisko podpaleń w Polsce jako element ryzyka
w działalności gospodarczej

1. Postawienie problemu
Problematyka pożarów jest od bardzo wielu lat przedmiotem zainteresowania
nauk ekonomicznych, społecznych i technicznych, a ratownictwo pożarowe
zajmuje ważne miejsce w strukturach organizacyjnych bezpieczeństwa
publicznego. Powołane w tym celu jednostki straży pożarowej dobrze spełniają
swoją rolę w zakresie likwidacji pożarów. Dla celów społecznych i naukowych
z chwilą powstania pożaru zawsze zadajemy sobie pytanie o przyczynę jego
powstania. Jedną z przyczyn powstania pożarów stanowią podpalenia.
W literaturze ubezpieczeniowej rzadko można jednak spotkać zarówno ogólne
analizy dotyczące przyczyn pożarów, jak i – w szczególności – ryzyka podpalenia.
Każde podpalenie jest przejawem nieetycznego zachowania osoby dokonującej
tego czynu.
Celem tego artykułu jest nie tylko próba wskazania skali problemu i częstości
jego występowania, ale i uzupełnienie wiedzy o zjawisku podpaleń w ramach
ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych. Artykuł napisano w oparciu
o literaturę przedmiotu, dostępne dane statystyczne, a także własne przemyślenia.
Całość badań odniesiemy do terytorium Polski analizując sytuację w skali
poszczególnych regionów (województw).
Autor nie pretenduje do roli specjalisty z zakresu pożarnictwa, jednakże
ze względu na zajmowanie się problematyką ubezpieczeń majątkowych
i osobowych pragnie zwrócić uwagę zakładom ubezpieczeń, a w szczególności
działom aktuarialnym, i na ten rodzaj ryzyka.

2. Podstawowe pojęcia i ich interpretacje
Pod pojęciem pożaru rozumieć będziemy nagłe i niekontrolowane
rozprzestrzenianie się ognia w środowisku powodujące straty materialne
i zagrożenie dla życia ludności. Nasilenie się wielokierunkowe procesów spalania
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nazywać będziemy rozprzestrzenianiem się pożaru. Szybkość zmian parametrów
pożaru (powierzchnia, kierunek) nazywać będziemy dynamiką pożaru.
Wnikliwą analizę aktów prawnych kodeksu karnego dotyczącą pożarów
w ujęciu historycznym przeprowadził B. Sygit. Wskazał on na dyskusyjne
elementy z punktu widzenia prawa, a zwłaszcza praktyki prokuratorskiej.
Do elementów tych zaliczył: definicję pożaru, cechy pożaru zagrażające życiu
i zdrowiu, sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa, zagrożenia
znacznych rozmiarów oraz niebezpieczeństwo zagrożenia wielu osobom1.
W szczególności analizuje on art. 138 §1 kk z 1969 r. wraz z późniejszymi
zmianami oraz art. 163 §1 kk z 1997 r. wraz z późniejszymi zmianami.
Do dyskusji nad w/w pojęciami włączyli się A. Koniuch i D. Małozieć
wskazując na dodatkowe trudności interpretacyjne tych pojęć2. Z kolei
W. Warkałło zdefiniował „pożar” jako „niszczycielskie działanie ognia, który
wyłamał się z wiążącego go paleniska i znajdując łatwopalny materiał lub
pędzony wiatrem rozszerzał się żywiołową dynamiką – ze sługi człowieka
przeistaczał się w groźny żywioł”3.
W myśl art. 163 §1 kk (Dz. U. z 1997 nr 88 poz. 553 wraz z późniejszymi
zmianami) pożar określa się jako zdarzenie które zagraża życiu lub zdrowiu wielu
osób albo mieniu w wielkich rozmiarach. Istota przestępstwa (z art. 163 §1-2 kk)
polega na umyślnym lub nieumyślnym spowodowaniu m.in. pożaru który zagraża
życiu i zdrowiu wielu osobom lub mieniu dużych rozmiarów.
W normie PN-ISO 8421-1 Ochrona przeciwpożarowa. Terminologia,
terminy ogólne i dotyczące zjawiska pożaru „podpalenie” definiuje się jako
umyślnie zaplanowany pożar. Proces spalenia określa się jako wszystkie zmiany
fizyczne i chemiczne mające miejsce, gdy materiał, wyrób, przedmiot, konstrukcja
poddane są działaniu ognia. Podpalenia mogą być dokonywane przez pojedyncze
osoby lub grupy osób. Mianem „seryjnego podpalacza” określa się osobę, która
dokonała w odstępach czasu co najmniej trzech podpaleń4.

3. Skala problemu
Zjawisko podpaleń może dotyczyć różnych przedmiotów, obiektów
budowlanych, kompleksów leśnych, przedsiębiorstw, terenów rolniczych itp.
Rejestrację podpaleń prowadzi straż pożarna oraz Policja. Liczbę przestępstw
w zakresie pożarów odnotowanych przez Komendą Główną Policji (KGP)
w latach 1989-2000 zobrazowano na wykresie 1.
1
B. Sygit, Ocena prawna czynów sprowadzających pożar, „Prokuratura i prawo” 1-2/2010,
s. 289-305.
2
A. Koniuch, D. Małozieć, Opinie biegłych z zakresu pożarnictwa a pojęcia „pożar”, „wiele
osób” i „mienie w wielkich rozmiarach” – analiza w świetle orzecznictwa sądowego i komentarzy
do Kodeksu Karnego, Zbiór referatów z III Międzynarodowej Konferencji „Badanie przyczyn
powstania pożaru”, red. P. Guzewski, Poznań 2007, s. 101-115.
3
W. Warkałło, Wstęp do nauki o ubezpieczeniach. Zarys wykładu, Warszawa 1951, s. 17.
4
Badanie przyczyn pożarów, Minisłownik pod red. T. Sawickiego, Katowice 2008, s. 7.
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Wykres 1. Liczba pożarów i liczba stwierdzonych przestępstw w latach 1988-2001
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KGP.

Średnio rocznie w badanym okresie występowało ok. 9031 pożarów, z tego
średnio potwierdzono ok. 4393 przestępstw pożarowych. W badanym okresie
współczynnik przestępstw na 100 tys. mieszkańców wahał się w przedziale 8-14
pożarów. Stwierdzono, że średnio w Polsce liczba pożarów spowodowanych przez
nieletnich wyniosła ok. 418 (czyny karalne) (tabela 1).
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Źródło: Przestępczość w Polsce w latach 1989 – 2000, KGP, Warszawa 2001.
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Podejrzani pracujący
w gospodarstwach
rolnych

1995

10124

Podejrzani
bezrobotni
pobierający zasiłek
Podejrzani
bezrobotni nie
pobierający zasiłku
Podejrzani emeryci
i renciści

1994

1992

6328 8360

Przestępczość
stwierdzona

Podejrzane kobiety

1993

1991

Pożary ogółem

Wykrywalność przest.
56,8
pożarowych
Współ. przest./100
8,3
tys.
Czyny karalne
778
nieletnich

1990

Wyszczególnienie

1989

Tabela 1. Przestępczość w zakresie pożarów w Polsce w latach 1989-2000
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Z danych zawartych w tabeli 1 wynika, że rozmiary przestępczości
w zakresie pożarów były zróżnicowane w poszczególnych latach. Największy
odsetek pożarów z pobudek przestępczych zarejestrowano w 1992 r. Przeciętny
stopień wykrywalności wynosi 30-38%. Ciekawa jest wysoka liczba podpaleń
dokonywanych przez kobiety i emerytów.
Szczegółowe obliczenia wykazują zróżnicowanie występowania przestępstw
pożarowych w zależności od wieku sprawcy (tabela 2).
Tabela 2. Struktura wieku podejrzanych o przestępstwa pożarowe w Polsce
w latach 1989-2000.
Podejrzani
o przestępczość
w wieku
Ogółem
w tym:
13-16
17-20
21-24
25-29
30-49
50 i więcej

Średnia ilość

Struktura
procentowa

1483

100,00

397
94
75
109
503
305

26,7
6,3
5,0
7,3
33,8
20,9

Źródło: Przestępczość w Polsce w latach 1989-2000, KGP Warszawa 2001.
Obliczenia własne.

Jak się okazuje prawie połowę przestępstw pożarowych powodują osoby
w wieku powyżej 30 lat. Wysoki odsetek (ok. 26,7%) stanowią sprawcy w wieku
13-16 lat, a więc osoby nieletnie.
W danych przytoczonych przez KGP mówi się o przestępstwach pożarowych
spowodowanych różnymi przyczynami, np.: nieostrożne obchodzenie się
z ogniem, przyczyny spowodowane przez urządzenia grzejne itp. W tej grupie
występują także zbrodnicze podpalenia.
Z kolei w innych badaniach porównuje się ogólną liczbę zarejestrowanych z
odsetkiem podpaleń i ich skutków dla ludności (tabela 3).
Tabela 3. Pożary zarejestrowane w Polsce w latach 1980-2009

Rok

Odsetek podpaleń
(w %)

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

(1)
7,58
9,44
11,62
11,57
21,97
15,74
17,4
12,9
22,91

Ilość ofiar
śmiertelnych/rannych
w pożarach
(2)
391
309
258
253
380
399
383
417
350
381/1296

Ilość ofiar
śmiertelnych
na 1000 pożarów
(3)
13,19
11,07
6,90
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(1)
1991
1993
1994
31,8
1995
32,8
1996
40,1
1997
41,3
1998
41,7
1999
41,7
2000
42,07
2001
41,20
2002
42,70
2003
46,00
2004
42,01
2005
43,19
2006
40,33
2007
41,00
2008
37,39
2009
38,47
Uwaga: – brak danych

(2)
452/1533
493/1764
535/2485
544/2358
524/2396
546/2281
475
527
489/1808
481/1889
485/2011
515/2525
482/2604
605/2869
606/2941
605/2905
594/3397
584/3943
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(3)
6,79
5,44
5,56
4,75
4,53
4,11
3,86
3,59
4,12
3,21
2,33
3,28
3,28
3,66
4,00
3,67
3,67

Źródło: T. Sawicki, Dochodzenia popożarowe – niedoceniana szansa
na poprawę bezpieczeństwa, „Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza”,
Kwartalnik CNBOP-PIB, Jozefów 2011, s. 26.

Z danych zawartych w tabeli 3 wynika, że od 1993 bardzo silnie wzrasta
odsetek podpaleń. W latach 1993-2001 wahał się on w granicach 31,8 – 46,0%.
Równocześnie wzrasta liczba ofiar śmiertelnych i osób rannych w pożarach
z tytułu podpaleń. Średnioroczna liczba ofiar śmiertelnych z tytułu podpaleń
wyniosła (w latach 1993-2000) od 2,33 do 6,76 na 1000 pożarów. Obok strat
materialnych są więc znaczne straty wśród ludności.
Z kolei rejestrację pożarów z tytułu podpaleń prowadzoną w Polsce przez
jednostki straży pożarnej. Informacje te przedstawia tabela 4.
Tabela 4. Rozkład przestrzenny liczby interwencji jednostek straży pożarnej zjawiska
pożarów z przyczyn podpalenia w Polsce w latach 2001-2009.
Województwa

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

średnia

l. podpaleń
na tys.
mieszkańców

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1 dolnośląskie

2989

4185

6953

4625

4727

4640

3863

4845

3904

4526

1,6

kujawsko2
pomorskie

2403

3049

5023

4027

4870

3750

3252

3653

3779

3756

1,8

3 lubelskie

1996

2380

2807

1971

2738

2214

1860

1821

2146

2215

1,0

4 lubuskie

2141

2509

7738

4015

3374

4547

2731

3142

2649

3650

3,6

5 łódzkie

1269

2125

3253

1980

2713

1521

1322

1574

1770

1947

0,8

6 małopolskie

3565

4478

7600

3526

5388

3788

5554

4100

3876

4653

1,4

7 mazowieckie

9851

13292 17288 11114 16810 12216

9730

10001

9798

12233

2,4
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

8 opolskie

1050

1980

2992

1840

1955

1530

1531

1892

1774

1838

1,8

9 podkarpackie

1972

2725

3850

1506

2276

2154

3480

1933

2150

2450

1,2

10 podlaskie

1520

2254

2551

2032

2118

2434

1771

1753

1916

2039

1,7

11 pomorskie

1624

2042

3156

2075

2445

2606

2350

2026

2687

2335

1,1

12 śląskie

7701

10365 14432

8430

12549

7764

10732 10028 10080

10231

2,2

2012

3368

4810

2724

5438

3926

3833

3575

3929

3735

2,9

2916

4341

5143

3551

4233

4944

3917

3496

5012

4173

2,9

15 wielkopolskie

1364

1460

3783

2500

2326

2396

1702

2009

1260

2089

0,6

zachodnio16
pomorskie

4059

3950

10224

5730

5650

6215

4314

4647

4486

5475

3,2

48432 64503 101603 61646 79610 66645 61942 60495 61216

67345

1,8

świętokrzyskie
warmińsko14
mazurskie
13

Razem

Źródło: Biuletyny Informacyjne PSP z lat 2001 – 2009. Obliczenia własne

Z danych zawartych w tabeli 4 wynika, że najwięcej pożarów zarejestrowano
w latach 2002-2003, 2005-2006 oraz 2009. Najwięcej pożarów odnotowano przy
tym w województwach: śląskim, mazowieckim, zachodnio-pomorskim, zaś
najmniej – w województwie wielkopolskim. Średnia liczba podpaleń na 1000
mieszkańców wyniosła 1,1-3,6 osoby.
W literaturze przedmiotu spotkać można wycinkowe badania poświęcone
zjawisku podpaleń. Dla przykładu przedstawiamy poniżej wyniki dwóch badań.
Badania przeprowadzone w latach 1975-79 w województwach: lubelskim
i radomskim wykazały m.in., że5:
 podpalenia stanowiły 7% wszystkich pożarów,
 86% podpaleń wystąpiło na wsi wieczorem lub w nocy przy użyciu
środków bezpośrednich,
 w 91% sprawcami byli mężczyźni, w większości pochodzenia
chłopskiego,
 wiek większości sprawców to 17-30 lat (ok. 63%).
Badania przeprowadzone w latach 1981-82 w zakresie podpaleń wykazały
m.in. że6:
 zawiadomienia o podpaleniu stanowiły 76% przypadków,
 w 98% sprawy kierowano do Milicji Obywatelskiej,
 czas od chwili zgłoszenia pożaru do chwili oględzin trwał na ogół nie
więcej niż dobę (w 88% w porze dziennej),

R. Rokita, Podpalenia i ich sprawcy, „Przegląd Pożarniczy” 11/1980, s. 12-13.
B. Skiba, P. Strużewski, Wyniki badań ankietowych akt spraw o zbrodnicze podpalenia,
„Przegląd Pożarniczy” 3/1982, s. 8-9.
5
6
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 prawie w 96% przypadków prawidłowo sporządzono protokoły
z oględzin,
 w 69% przypadków rekonstruowano miejsce pożaru,
 w 90% zabezpieczono fizykochemiczne ślady pożarów.

4. Motywy podpaleń
Zdaniem Wojciecha Misia do podstawowych motywów podpaleń należy
zaliczyć7:
 chęć zemsty wywołaną poczuciem doznanej krzywdy,
 zatarcie śladów przestępstwa (na tle kryminalistycznym),
 chęć uzyskania odszkodowania (podpalenie w celu otrzymania
nienależnego odszkodowania z mocy ubezpieczenia),
 chęć wyróżnienia się w akcji ratowniczej (sprawca członek ochotniczej
straży pożarnej dąży do pochwały i odznaczeń),
 chorobę psychiczną (osoby cierpiące na różnego rodzaju zaburzenia
psychiczne, tzw. piromani, do tego należy zaliczyć stany emocjonalne
wywołane np. zazdrością, stworzenie mitycznych bohaterskich czynów,
dewiacji seksualnych itp.8).
Z kolei inni autorzy powiększają listę przyczyn o następujące zdarzenia 9:
 porachunki przestępcze (konfliktowe sprawy między członkami
zorganizowanych grup przestępczych w zakresie nieuregulowanych
roszczeń),
 wyeliminowania konkurencji (dążenie sprawców do wyeliminowania
konkurencyjnej działalności gospodarczej),
 nieporozumienia małżeńskie, a także przedmałżeńskie,
 wymuszenie (haracze; groźby mające na celu wymuszenie żądanej
zapłaty),
 niedobór, kradzież i inne nadużycia finansowe10.
Do innych przyczyn zaliczyć możemy: pobudki religijne (np. cerkiew
prawosławna na Górze Grabarce), ideologiczne, a także zahamowany wagon
kolejowy11.
Pożary spowodowane podpaleniami w przeważającej mierze są znacznych
rozmiarów, dynamicznie się rozszerzających, ponieważ działania sprawcy

7
W. Miś, Podpalenia jako przyczyna powstania pożarów. Badanie przyczyn powstania
pożarów. Zbiór referatów z III Międzynarodowej Konferencji, red. P. Guzowskiego, Poznań 2007,
s. 155-162.
8
Podpalacz w śmiertelnej pułapce, „Przegląd Pożarniczy” 2/2005, s. 12-13; H. Ferster,
Podpalacz na składowisku, „Przegląd Pożarniczy” 11/2006, s. 24.
9
M. Pietrzak, Podpalenia – kłopotliwa przyczyna pożaru, „W akcji” 2/2008, s. 24-32.
10
B. Sygit, Podpalenia zbrodnicze, „Służba MO” 1-2/1986, s. 140-149.
11
K. Łangowski, Pociąg podpalacz, „Przegląd Pożarniczy” 6/2007, s. 5-6.
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są z góry przemyślane. Pomimo że są skierowane na zniszczenie określonego
mienia to stanowią także zagrożenia dla ludzi i zwierząt.

5.

Oględziny miejsca pożaru:
specjalistów pożarników

rola

policji,

ekspertów,

Zgodnie z art. 185 §1 kpk organy ścigania w razie potrzeby dokonują
oględzin miejsca zdarzenia, osób i rzeczy. Oględziny definiuje się jako zbiór
czynności procesowych i dowodowych, tzn. że dokonane w ich wyniku
spostrzeżenia stanowi środek dowodowy12.
Dopiero po zgaszonym pożarze jest możliwe ustalenie rzeczywistej
przyczyny jego powstania, czyli m.in. ustalenia czy mamy do czynnienia
ze zbrodniczym podpaleniem. Zbiór czynności wykonywanych w wyniku
oględzin stanowi źródło informacji o przebiegu pożaru, jego cechach, służy
ustaleniu okoliczności, określeniu ilości i jakości spalonego mienia. Bardzo ważny
element stanowią zeznania świadków, miejsce powstania pożaru, czas, kolor
dymu, kierunek wiatrów itp.
Oględziny są narzędziem i metodą poznawania wycinka rzeczywistości,
który jest związany z zaistniałym przestępstwem13. Od osób wykonujących
czynności związane z oględzinami wymaga się: rzetelności, osobistego
zaangażowania, wiedzy, intuicji, dążenia poprzez ciekawość do prawdy, talentu
zawodowego. Warto jednak podkreślić, że możliwe jest, iż wstępne oględziny
miejsc popożarowych dokonywane przez jednostki straży pożarnej uczestniczącej
w gaszeniu pożarów mogą prowadzić do wniosku, iż mamy do czynienia
z podpaleniem, ale ustalenia te mogą zostać podważone przez specjalistów
z zakresu pożarnictwa i kryminalistyki.
Również bardzo ważnym elementem jest rola ekspertów od spraw badania
przyczyn pożarów. Występujący eksperci muszą charakteryzować się m.in.
następującymi cechami w swojej pracy: obiektywizmem, realnością ekspertyzy,
wysokim stopniem wiarygodności ekspertyzy, obowiązkiem zachowania
tajemnicy oraz obowiązkiem zawiadomienia o przestępstwie 14.
W wielu wypadkach dążenie do wykrycia prawdy o przyczynach pożaru
wymaga sięgnięcia do specjalistów pożarników15. Ich przygotowanie fachowe
z zakresu chemii, fizyki i innych dyscyplin pozwala z dużą dozą
prawdopodobieństwa określić czy pożar ma znamiona czynu przestępczego.

R. Zieliński, Oględziny miejsca pożaru, „Przegląd Pożarniczy” 10/1987, s. 27-30.
J. Gurgul, Oględziny – niektóre aspekty teoretyczne i praktyczne, „Problemy
kryminalistyki” Nr 207, s. 24-28.
14
T. Terlikowski, Udział funkcjonowania pożarnictwa w postępowaniu przygotowawczym
i sądowym, „Przegląd Pożarniczy” 12/1985, s. 8-10.
15
B. Skiba, Wykorzystanie opinii biegłych w sprawach o zbrodnicze podpalenie, „Przegląd
Pożarniczy” 6/1983, s. 14-17.
12
13
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Należy podkreślić, że inwencja twórcza podpalaczy jest coraz bardziej
pomysłowa.
Istotną rolę odgrywają ponadto procedury dotyczące dokumentacji czynności
oględzinowych. Podstawowym wymogiem jest obowiązek sporządzenia protokołu
w taki sposób, aby dostarczył maksymalnie dużo informacji o zaistniałej
sytuacji16. Jest to sprawozdanie o stanie faktycznym zawierające m.in. czas,
miejsce, okoliczności, zabezpieczone ślady oraz opinie świadków o powstałym
pożarze. Należy zwrócić uwagę, że wieloletnie doświadczenia sporządzania
protokołów z oględzin powodują, że są one dość dobrze wykonane, lecz zdarzać
się mogą błędy.
Bardzo ważną rolę odgrywają organa ścigania. W 2004 r. ukazało się
zarządzenie Komendanta Głównego Policji w sprawie uprawnień
do wykonywania ekspertyz17. W załączniku do tego zarządzenia wymienia się
dyscyplinę i specjalności. Wśród wielu specjalności wymienia się badanie
urządzeń i materiałów wybuchowych oraz pozostałości popożarowych.
Dodatkowo w 2005 r. ukazało się zarządzenie Komendanta Głównego Policji
w sprawie metodyki wykonywania czynności dochodzeniowo śledczych, które
mogą dotyczyć spraw przestępstw popożarowych 18.
Zdaniem B. Skiby i P. Strużewskiego specyfika kryminalistycznych
czynności na miejscu podpalenia wymaga szczególnego zwrócenia uwagi
na prawidłowość przeprowadzonych oględzin, których poziom w wielu
przypadkach należy uznać za niezadowalający19. Należy się zgodzić z tezą,
że w Polsce „dochodzenie popożarowe to nadal niedoceniany i niedofinansowany
obszar w działalności służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo”20. W Polsce nie
dopracowaliśmy się odpowiednich skutecznych procedur dochodzeniowych. Brak
takich procedur powoduje, że mamy coraz więcej przypadków podpaleń.
Miejmy nadzieję, że powołanie Polskiego Towarzystwa Dochodzeń
Popożarowych (PTDP) poprawi sytuację w tym zakresie. Cele tego towarzystwa
to m.in.: weryfikacja norm i przepisów przeciw pożarowych, opracowanie
własnych standardów dochodzeń popożarowych oraz wysoka jakość i
profesjonalizm świadczonych usług21.
W Polsce instytucją rządową do zwalczania pożarów jest Państwowa Straż
Pożarna (PSP). Jednak instytucja ta nie posiada uprawnień do dochodzeń
popożarowych. Jej zadaniem jest gaszenie pożarów.
16
Idem, Rola i znaczenie dokumentacji procesowo-kryminalistycznej z miejsca oględzin
zbrodniczych podpaleń, „Przegląd Pożarniczy” 10/1984, s. 24-26.
17
Zarządzenie Nr 1 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 stycznia 2004 r. w sprawie
nadawania i weryfikacji uprawnień do wykonywania w Policji ekspertyz kryminalistycznych.
Dziennik Urzędowy Komendanta Głównego Policji Nr 2/2004, poz. 5.
18
Zarządzenie Nr 1426 w sprawie metodyki wykonywania czynności dochodzeniowośledczych przez służby policyjne wyznaczone do wykrywania przestępstw i ścigania ich sprawców,
Dziennik Urzędowy Komendanta Głównego Policji Nr 1/2005, poz. 1.
19
B. Skiba, P. Strużewski, Z problematyki zbrodniczych podpaleń, „Przegląd Pożarniczy”
4/1980, s. 22-23.
20
http://sapsp.edu.pl/strona php/34dochodzenie.html, (dostęp 05.15.2012).
21
T. Sawicki, Dochodzenie popożarowe – niedoceniona szansa na poprawę bezpieczeństwa,
„Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza”, Kwartalnik CNBOP-PIB, Józefów 2011, s. 25-30.
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Należy także wspomnieć, że w praktyce pożarniczej spotykamy się
z przypadkami współpracy w zakresie zwalczania zjawiska podpaleń22. Wymiana
doświadczeń między np. Polską a Wielką Brytanią pozwala nie tylko zapobiegać
powstawaniu pożarów, ale i uczestniczyć w projektach badawczych,
konferencjach, szkoleniach i wymianach doświadczeń.

6. Ubezpieczeniowy punkt widzenia
Statystyka pożarów, składki, odszkodowania, znajdują się w grupie VIII
ryzyka ubezpieczeniowego. W tej grupie znajdują się także pożary spowodowane
przez podpalenie. Niestety statystyka ubezpieczeniowa nie pozwala
na wyodrębnienie ryzyka podpaleń i jego skutków.
Nieco więcej miejsca poświęca się temu zjawisku przy okazji omawiania
przestępczości ubezpieczeniowej. Zarówno zakłady ubezpieczeń, jak i instytucje
rynku ubezpieczeniowego (Polska Izba Ubezpieczeń, Rzecznik Ubezpieczeniowy)
zwracają uwagę na zjawisko podpaleń dokonywanych w celu wyłudzenia
odszkodowania od zakładu ubezpieczeń. Najczęściej podaje się motywy podpaleń,
lecz nieznana jest zarówno ilościowa, jak i wartościowa skala zjawiska. Tematyka
podpaleń podawana jest w licznych artykułach pokonferencyjnych poświęconych
przestępczości ubezpieczeniowej. W ramach zakładów ubezpieczeń zjawiskiem
podpaleń zajmują się specjalne działy operacyjne zajmujące się zwalczaniem
zjawiska przestępczości ubezpieczeniowej („policja ubezpieczeniowa”).
Na szczeblu zakładu ubezpieczeń nie mamy zbyt wielu specjalistów
z zakresu pożarnictwa. Zakłady ubezpieczeń nie posiadają własnych biegłych czy
też rzeczoznawców z zakresu ochrony przeciwpożarowej, którzy nadzorowaliby
cały proces od zgłoszenia aż do całkowitej likwidacji szkody. Istniejące działy
operacyjne, które pomagają w likwidacji szkód, włącza się do tych przypadków
pożarów, w których występują podejrzenia o działania przestępcze.
Niestety dane w zakresie przyczyn pożarów są niezwykle trudno dostępne.
Generalnie każde udowodnienie powstania pożaru z powodu podpalenia skutkuje
niewypłaceniem należnego odszkodowania. Taktujemy je jako celowe,
przestępcze działanie skierowane na osiągnięcie ściśle zaplanowanych celów.
Należy zdawać sobie sprawę, że zjawisko podpaleń może mieć skutki
polegające nie tylko na utracie mienia i zdrowia ludzi i zwierząt. Ze względu
na rozszerzalność pożarów mogą ulec spaleniu liczne obiekty w otoczeniu miejsca
powstania pożaru. Nie wykluczone jest, że podpalenia mogą dotyczyć obiektów
i w nich zawartego mienia ubezpieczonych na duże sumy, co może mieć znaczący
wpływ na kondycję zakładu ubezpieczeń. Należy także mieć na względzie objęcie
dużych obiektów z dużymi sumami ubezpieczenia umowami reasekuracyjnymi.
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7. Zakończenie i wnioski
Na podstawie przeprowadzonych rozważań widzimy, że zjawisko podpaleń
różnych obiektów występuje na terenie Polski i ma zmienną tendencję. Z artykułu
możemy wyciągnąć następujące wnioski:
 przedmiotem podpaleń mogą być budynki, pola uprawne, lasy,
magazyny itp.,
 podpaleń dokonują osoby w różnym wieku,
 występuje wiele motywów skłaniających do podpaleń,
 konieczne jest dalsze doskonalenie kadr w zakresie zwalczania
zjawiska podpaleń.
Przeprowadzone rozważania nie wyczerpały problematyki. Konieczne są
dalsze badania, które powinny pójść w kierunku oszacowania wartości mienia
spalonego w wyniku podpaleń.
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Działalność Państwowego Banku Rolnego
w Generalnej Guberni

1. Uwagi wstępne
Badanie etycznych aspektów życia gospodarczego na ziemiach polskich
podczas II wojny światowej należy do rzadkości. Podobnie jak ekonomicznoprawne skutki okupacji niemieckiej terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w latach
1939-1945, są jedną ze sfer najsłabiej przebadanych przez współczesną
historiografię dotyczącą tego okresu. Na ich temat utrzymują się liczne
powierzchowne stereotypy, oparte często bardziej na propagandzie i polityce
historycznej lat powojennych, niż rzetelnych badaniach naukowych. Do analizy
postawionego w tytule zagadnienia wykorzystaliśmy jako przykład działalność
Państwowego Banku Rolnego (PBR), instytucji bankowej Generalnej Guberni
opierającej się na aparacie przedwojennego PBR. Bank podlegający w okresie
międzywojennym Ministerstwom Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych,
stanowił narzędzie w rękach kolejnych rządów dążących do poprawy struktury
agrarnej polskiej wsi. Całkiem inne zadania realizował Państwowy Bank Rolny
podlegający rządowi Generalnej Guberni. Władze okupacyjne wykorzystywały
aktywa i personel banku przede wszystkim do osiągania celów związanych
z prowadzeniem wojny. Nie byłoby to możliwe bez współpracy polskiego
personelu banku. To dzięki nim doszło do ponownego uruchomienia banku
w wrześniu 1939 r., a jego zaangażowanie w pracach związanych z rekonstrukcją
stanu przedwojennego zadłużenia umożliwiło okupantowi upłynnienie aktywów
PBR, które w większości stanowiły własność Państwa Polskiego.

2. Powstanie i działalność
w Polsce międzywojennej

Państwowego Banku

Rolnego

Państwowy Bank Rolny powstał na mocy dekretu Naczelnika Państwa
z 5 lutego 1919 r., w którym określono też jego statut 1. Do najważniejszych zadań
1

Dziennik Praw Państwa Polskiego 1919, nr 12, poz. 134.
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banku zaliczono: udzielanie długoterminowych kredytów amortyzacyjnych
na zakup ziemi z parcelacji prywatnych przeprowadzanych przez właścicieli
majątków ziemskich lub przez organizacje społeczne, nabywanie majątków
ziemskich na cele parcelacyjne i udzielanie na zakup ziemi kredytów
długoterminowych, kolonizację gruntów będących własnością państwa
oraz kredytowanie melioracji.
W związku z podjęciem decyzji przez Sejm o przeprowadzeniu możliwie
szerokiej reformy rolnej, opartej na przymusowym wykupie dużej własności
rolnej, postanowiono nadać nowy charakter bankowi i ściśle go związać
z działalnością Głównego Urzędu Ziemskiego2. Bank miał się zajmować środkami
służącymi realizacji parcelacji, melioracji i kolonizacji, udzielaniem kredytów
na zakup gruntu, wspieraniem działalności organizacji społecznych oraz
osadników w ich zagospodarowaniu się. Taki profil działalności wymusił reformę
banku. Rząd polski przyjął w czerwcu 1920 r. nowy statut banku, ale ze względu
na wojnę z bolszewikami Sejm Ustawodawczy uchwalił go dopiero 10 czerwca
1921 r. Polski Państwowy Bank Rolny został przekształcony w Państwowy Bank
Rolny (PBR)3. Zgodnie z nowym statutem działalność banku obejmowała dwa
niezależne obszary: administrowanie państwowymi funduszami wspierającymi
osadnictwo, melioracje i rolnictwo oraz prowadzenie operacji na własny rachunek.
Państwowy Bank Rolny rozpoczął działalność w 1921 r. od administrowania
funduszami rządowymi, których liczba wzrastała z roku na rok. W 1923 r. PBR
posiadał 23 różnego rodzaju fundusze, w tym 15 było w dyspozycji Ministerstwa
Rolnictwa i Dóbr Państwowych, 7 w dyspozycji Ministerstwa Reform Rolnych
oraz 1 Ministerstwa Robót Publicznych4. Zarządzanie funduszami państwowymi
przez PBR ograniczało się do czynności administracyjnych: wypłaty pożyczek,
ściągania rat, wykonywanie rachunkowych i kasowych operacji na polecenie
władzy dysponującej funduszem. Rzadkością było samodzielne przyznawanie
pożyczek. Koszty administrowania funduszami bank pokrywał z dotacji
Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych i przez pobieranie dodatków
administracyjnych od dłużników. Na mocy rozporządzenia Prezydenta
Rzeczypospolitej z maja 1932 r. Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych, które
powstało w wyniku połączenia: Ministerstwa Rolnictwa i Ministerstwa Reform
Rolnych, przejęło fundusze obu tych ministerstw 5. Jednak zasadniczą zmianę
w ich organizacji wprowadzała ustawa o Funduszu Obrotowym Reformy Rolnej

2
Powstanie i działalność Głównego Urzędu Ziemskiego jest wynikiem uchwały Sejmu
Ustawodawczego z 10 lipca 1919 r. „o przedmiocie zasad reformy rolnej”. Zakładała ona
przeprowadzenie na szeroką skalę parcelacji i osadnictwa przy równoczesnym ustaleniu maksimum
posiadania ziemi. Reszta, przekraczająca to maksimum, miała podlegać przymusowemu wykupowi
przez państwo. W ten sposób, wykupiona ziemia wraz z innymi posiadłościami, miała tworzyć zapas
ziemi przeznaczonej do parcelacji. W celu wykonania tego zadania ustawą z 22 lipca 1919 r. powołano
do życia Główny Urząd Ziemski.
3
M. Nowak, Państwowy Bank Rolny w Drugiej Rzeczypospolitej, Uniwersytet Jagielloński,
Kraków 1988, s. 17.
4
Sprawozdanie Państwowego Banku Rolnego (PBR) za rok 1923, Warszawa 1925, s. 9-10.
5
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. RP) 1932, nr 51, poz. 480.
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(FORR)6. Umożliwiła ona skomasowanie wszystkich dotychczasowych funduszy
związanych z finansowaniem reformy rolnej na rachunku FORR, który dzielił się
na cztery części: scaleniowo-regulacyjny, parcelacyjny, melioracyjny i kredytowy.
Administracja funduszu została powierzona PBR7.
Rozpoczęcie przez PBR działalności w zakresie kredytu długoterminowego
stało się możliwe dopiero po wprowadzeniu w Polsce w 1924 r. złotego.
Za najwłaściwszą formę tegoż kredytu zostały uznane papiery wartościowe, czyli
listy zastawne lub obligacje. Ten sposób udzielania kredytu umożliwiał długi
termin jego spłaty, co dla rolnictwa było bardzo istotne. Ponadto pozwalał on na
stopniowy i stały dopływ kapitału. Kredyt długoterminowy w złotych 7% listach
zastawnych PBR był przewidziany dla rolników kupujących ziemię z parcelacji
nieruchomości ziemskich przeprowadzonej na podstawie ustaw o wykonaniu
reformy rolnej przez osoby prywatne, instytucje upoważnione do parcelacji
lub przez PBR, na spłatę reszty ceny zakupu gruntu nabytego z parcelacji
ziemskiej przeprowadzonej w myśl ustawy o wykonaniu reformy rolnej, bądź na
spłatę długów zaciągniętych w związku z takim zakupem, na zakup ziemi poza
parcelacją, na spłacenie reszty ceny zakupu ziemi lub spłacenie reszty długów
zaciągniętych w związku z tym zakupem, na inwestycje rolne oraz pozostałe
nakłady inwestycyjne, których celem było uprzemysłowienie gospodarstw
rolnych. Kredyty w 7% listach zastawnych udzielane były na okres 10, 15, 20
lub 30 lat. Uzyskaną z niej gotówkę w przypadku kredytów na zakup gruntu
lub spłatę długów hipotecznych bank wypłacał bezpośrednio sprzedawcy
lub wierzycielowi hipotecznemu. Pożyczki na spłatę długów niehipotecznych
lub na inwestycje rolne otrzymywał kredytobiorca. Kwota kredytu wypłacana
przez bank uzależniona była od kursu realizacyjnego w danym momencie dla 7%
listów zastawnych. Ponadto w 1928 r. PBR rozpoczął rozprowadzanie kredytu
w 7% obligacjach melioracyjnych na przeprowadzanie szczegółowych melioracji
rolnych. Kredyt ten od samego początku cieszył się dużą popularnością 8.
W dwudziestoleciu międzywojennym PBR prowadził również działalność
parcelacyjną. Podstawy prawne dla jej rozpoczęcia zostały stworzone w 1924 r.
W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej jednym z zadań stawianych
wobec PBR było popieranie: parcelacji i osadnictwa, regulacji rolnych przez
nabywanie majątków ziemskich na cele parcelacyjne i udzielanie na zakup ziemi
kredytów długoterminowych9. Natomiast rozporządzenie Ministra Skarbu wydane
w porozumieniu z Ministrem Reform Rolnych i Ministrem Rolnictwa i Dóbr
Państwowych, regulujące przyjmowanie listów zastawnych PBR na poczet
podatku majątkowego, stworzyło podstawy dla długoterminowego kredytu
rolnego10. W drugiej połowie 1924 r. powstał wydział agrarny mający zajmować
się parcelacją i osadnictwem. W ramach tego zadania jego działalność
6

Ibidem, nr 26, poz. 236.
Sprawozdanie PBR za rok 1932, op. cit., s. 52.
M. Kłusek, Kredyt długoterminowy Państwowego Banku Rolnego w listach zastawnych
i obligacjach melioracyjnych w Polsce międzywojennej , „Klio” 2010, nr 14, s. 109-145.
9
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 maja 1924 r.
10
Rozporządzenie z 16 lipca 1924 r.
7
8
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obejmowała nabywanie przez PBR majątków ziemskich na własny rachunek,
przyjmowanie majątków ziemskich do komisowej parcelacji, udzielanie kredytów
nabywcom gruntów pochodzących z prywatnej parcelacji, udzielanie pomocy
w gotówce lub towarze osadnikom, którzy nie posiadali własnych środków
na zagospodarowanie i zabudowę ziemi nabytej w wyniku parcelacji.
Po dokonaniu zakupu i przejęciu majątku w wydziale agrarnym opracowywano
zasadniczy projekt parcelacyjny. Zawierał on ogólną cenę sprzedaży, określał
kategorie nabywców i zasadnicze warunki spłaty. Po jego zatwierdzeniu,
wykonaniu pomiarów i na podstawie szczegółowego planu parcelacji
przystępowano do zawierania umów przedwstępnych z nabywcami i oddawano im
w posiadanie ziemię11.

3.

Państwowy Bank Rolny w Generalnej Guberni

Wkrótce po zakończeniu działań wojennych Niemcy przystąpili
do organizacji systemu kredytowego na terenie Generalnej Guberni (GG).
Nad jego całością miał czuwać nowo powołany Urząd Nadzoru Bankowego
(Bankaufsichtstelle). Jego podstawy prawne oraz zakres działalności określały
rozporządzenia generalnego gubernatora z 1 grudnia 1939 r.12, 8 kwietnia
1940 r.13 oraz z 22 kwietnia 1942 r.14. Z jego kompetencji wyłączony został
jedynie Bank Emisyjny w Polsce oraz poczta. Zakres obowiązków i uprawnień
Urzędu Nadzoru Bankowego (UNB) był bardzo szeroki. W jego gestii było
wyrażenie zgody na wznowienie lub rozpoczęcie działalności instytucji
kredytowej, jak również wydanie decyzji o jej likwidacji. Do szczególnych
uprawnień kierownika UNB należało pozbawianie pełnomocnictw osób
uprawnionych statutowo do reprezentowania instytucji kredytowych, wydawanie
zakazu wykonywania określonych czynności bankowych oraz ustanawianie
powierniczych lub komisarycznych zarządów nad bankami. Takie unormowanie
pracy banków i powoływanie dyrekcji było jawnym naruszeniem ich statutów
przez okupanta. Dopuszczalne było jedynie zawieszenie niektórych postanowień
statutu banku, ale nie wolno mu było łamać podstawowych przepisów banku
i przyznawać sobie prawa statutowego 15.

11
M. Kłusek, Działalność parcelacyjna Państwowego Banku Rolnego w Polsce
międzywojennej w latach 1924-1929, „Journal of Agribusiness and Rural Development”2009, nr 4,
s. 95-105.
12
Verordnung über die Errichtung einer Bankaufsichtstelle, Verordnungsblatt des
Generalgouverneurs für besetzten polnischen Gebiete (VBI GG P) 1939, s. 236.
13
Verordnung über die Bankaufsichtstelle für das Generalgouvernement, VBI GG P 1940/I,
s.724.
14
Verordnung zur Ergänzung der Verordnung über die Bankaufsichtstelle für das
Generalgouvernement, Verordnungsblatt des Generalgouverneurs (VBI GG) 1942, s. 221.
15
Z. Karpiński, M.L. Kostowski, Bank Polski 1931 - 1951, „Najnowsze Dzieje Polski.
Materiały i studia z okresu II wojny światowej” 1962, t. VI, s. 35.
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Wkrótce po ustaniu działań wojennych w 1939 r. zarówno Centrala
jak i poszczególne oddziały PBR wznowiły działalność. Początkowo oddziały
prowincjonalne na terenie Generalnej Guberni działały samodzielnie
i nie podlegały Instytucji Centralnej. Wspólne dążenia Instytucji Centralnej oraz
dyrektorów oddziałów terenowych doprowadziły na przełomie 1939/1940 r.
do podporządkowania oddziałów banku Centrali w Warszawie 16.
Na początku, kiedy w Krakowie rządy sprawowały niemieckie władze
wojskowe, PBR nie spotkał się z ingerencją ze strony okupanta. Sytuacja uległa
zmianie w drugiej połowy października 1939 r. Powstającym w tym czasie
tymczasowym władzom cywilnym została podporządkowana bankowość,
dla której utworzono specjalny Urząd Tymczasowy dla banków i instytucji
kredytowych, którego władze wydały tymczasową zgodę na prowadzenie
normalnej działalności przez PBR17. Po utworzeniu rządu Generalnej Guberni
na początku grudnia 1939 r. Niemcy podjęli decyzję o wyłączeniu PBR spod
zarządu bankowości i przekazaniu go władzom rządowym, zajmującym się
rolnictwem i wyżywieniem. Odpowiadało to całkowicie oczekiwaniom banku,
który przekonywał władze niemieckie, że będąc instytucją gospodarczą
nierozerwalnie związaną z rolnictwem nie może zostać zlikwidowany, ponieważ
odbiłoby to się bardzo negatywnie na rozwoju gospodarczym Generalnej Guberni.
Na podstawie rozporządzenia Generalnego Gubernatora Hansa Franka z dnia
15 listopada 1939 r. o konfiskacie majątku państwa polskiego na obszarze
Generalnego Gubernatorstwa18 oraz z dnia 24 września 1940 r. w sprawie
własności na majątku byłego państwa polskiego 19, majątek skonfiskowany stał się
własnością Generalnego Gubernatorstwa. Konfiskacie uległ cały ruchomy
i nieruchomy majątek byłego państwa polskiego na terenie Generalnej Guberni
wraz z wszelkimi wierzytelnościami. Wyżej wymienione rozporządzenia
Hansa Franka odnosiły się także do Państwowego Banku Rolnego jako instytucji
należącej do „byłego państwa polskiego” i jego wszystkich aktywów.
Tym samym, w świetle ww. przepisów okupanta, PBR z dniem 24 września
1940 r. przechodził na własność Generalnej Guberni 20. Z tego wynika,
że „Państwowy Bank Rolny” w Generalnej Guberni działający pod zarządem
niemieckim jako Staatliche Agrarbank, nie był tożsamy z Państwowym Bankiem
Rolnym utworzonym i funkcjonującym w Polsce międzywojennej pod auspicjami
Ministerstwa Skarbu i Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych. A co za tym
16
Konferencja, która zapoczątkowała ten proces odbyła się 21 grudnia 1939 r. w Krakowie.
S. Riedel, Działalność Państwowego Banku Rolnego w pierwszych latach okupacji hitlerowskiej,
„Najnowsze Dzieje Polski. Materiały i studia z okresu II wojny światowej” 1959, t. III, s. 83.
17
Urząd Tymczasowy dla banków i instytucji kredytowych (Abteilung für Geld und
Bankwesen) został umieszczony przy Pl. Szczepańskim 5, w budynku sąsiadującym z siedzibą
krakowskiego Oddziału PBR. M. Kłusek, Działalność krakowskiego Oddziału Państwowego banku
Rolnego w pierwszych latach okupacji niemieckiej, „Krakowskie Studia Małopolskie” 2008, nr 12,
s. 248.
18
VBI GG P 1939, nr 6, s. 37.
19
VBI GG P 1940, cz. I, nr 39, s. 313-314.
20
Podobnego zdania jest niemiecki historyk Ingo Loose zajmujący się bankowością
na ziemiach polskich pod okupacją niemiecką. I. Loose, Die deutschen Kreditinstitute in Polen und
die Ausrabung der polnischen und jüdischen Bevölkerung 1939–1945, Monachium 2007, s. 307.
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idzie, działalność Państwowego Banku Rolnego podczas okupacji dotyczącą
ściągania i przyjmowania zadłużenie powstałego do 1 października 1939 r. należy
uznać jako niezgodną z prawem polskim oraz ze statutem banku, gdyż nie mógł
on działać w sposób prawnie skuteczny na terenach okupowanych.
W rzeczywistości okupant wykorzystał aparat banku – jego firmę, dokumentację,
aktywa, część personelu – do prowadzenia własnej instytucji pod nazwą Staatliche
Agrarbank - „Państwowy Bank Rolny”. Nie była ona jednak tożsama z bankiem,
który w okresie międzywojennym był wierzycielem 21.
Potwierdzeniem dla powyższej tezy jest stanowisko władz Państwowego
Banku Rolnego zajęte wkrótce po zakończeniu II wojny światowej. W okólniku
z dnia 24 października 1945 r. podpisanym przez naczelnego dyrektora
unieważniono wszystkie okólniki wydane w czasie okupacji niemieckiej przez
administrację „Państwowego Banku Rolnego” w Generalnej Guberni, kierując się
obowiązującą zasadą, iż działania tych władz nie były działaniami polskiej
instytucji22.

4. Spłaty przedwojennego zadłużenia
W momencie wybuchu wojny kwota bilansowa PBR wynosiła 972 mln zł.
Do tego jeszcze dochodziły administrowane przez bank fundusze państwowe
na sumę ponad 700 mln zł23. Zdecydowana większość pożyczek z tytułu
Funduszów Administrowanych, prawie 50% znalazło się na obszarach
włączonych do Rzeszy Niemieckiej. Na tereny starej Generalnej Guberni
i dystryktu Galicja przypadało 257 mln zł, czyli 36% ogólnej sumy zadłużenia
z tytułu Funduszów Administrowanych24. Niemieckie władze okupacyjne
korzystając z polskiego personelu przez cały okres okupacji prowadziły akcję
ściągania przedwojennych należności, które stanowiły jedno z głównych źródeł
dopływu gotówki do PBR w Generalnej Guberni. Wpływy PBR uzyskane podczas
okupacji ze spłat przedwojennych należności za okres do 1 stycznia 1942 r.
wyniosły prawie70 mln zł25. Szczególne nasilenie spłat zadłużenia miało miejsce
w okresie wymiany waluty w 1940 r.26 Ogólna kwota wpływów PBR

21
M. Kłusek, Problem legalności działań "Państwowego Banku Rolnego" Generalnej
Guberni na przykładzie transakcji sprzedaży obszaru leśnego Laski – Borków z dóbr wilanowskich
w 1940 r., „Krakowskie Studia Małopolskie” 2011, nr 16, s. 131.
22
Ibidem, s. 132.
23
Archiwum Akt Nowych (AAN), Rząd Generalnej Guberni (GG), sygn. 1377,
Die Entwiecklung der Statlichen Agraarbank seit dem Kriegsbeginn, przypuszczalnie z kwietnia
1944 r., s. 28.
24
AAN, Rząd GG, sygn. 1378, Bericht über die auf grund des schriftlichen Auftrages des
Leiters der Bankaufsichtsstelle z 1942 r., s. 10-13.
25
AAN, Państwowy Bank Rolny, sygn. 431/1, Sprawozdanie Państwowego Banku Rolnego
za okres od 1. VII. do 31. XII 1941 r. z terenu Generalnej Guberni, s. 43.
26
AAN, Państwowy Bank Rolny, sygn. 951, Notatka informacyjna w sprawie Państwowego
Banku Rolnego z 1951 r., s. 7. Archiwum Państwowe w Kielcach, Państwowy Bank Rolny
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w Generalnej Guberni za cały czas okupacji niemieckiej z tytułu przedwojennych
pożyczek długoterminowych wyniosła 64,5 mln zł, a 37 mln zł z Funduszów
Administrowanych27. Do tego należy jeszcze doliczyć spłaty w dziale kredytów
krótkoterminowych, a z pewnością były to duże kwoty. Ogólna suma kredytów
„S” z terenu Generalnej Guberni na koniec roku 1941 r. wynosiła 30 mln zł 28.
Natomiast stan kredytów „N” na 1 stycznia 1941 r. r. wynosił 28 mln zł, gdzie
tylko przez rok 1940 spłacono prawie 10 mln zł, a w 1941 r. 3 mln zł 29.
Należy przyjąć, że w sumie podczas okupacji niemieckiej do kasy PBR
w Generalnej Guberni z tytułu spłat kredytów przedwojennych wpłynęło sto
kilkadziesiąt milionów złotych.
Polskie kierownictwo PBR za całkiem właściwe uznawało przyjmowanie
w czasie wojny przedterminowych spłat. Uważało, że jest to jedynie naturalny
dalszy etap na drodze oddłużenia polskiego rolnictwa nadmiernie zadłużonego
przed wojną. W okresie od 1940 r. do połowy 1943 r. nie było żadnych ograniczeń
z tytułu przedpłat. Od 1 lipca 1943 r. objęły one jedynie pożyczki w listach
zastawnych z powodu niedysponowania przez bank odpowiednią liczbą listów.
Nic więc dziwnego, że przedterminowe spłaty podczas wojny miały istotne
znaczenie w dochodach Państwowego Banku Rolnego. Tylko w przypadku
krakowskiego oddziału w dziale kredytów długoterminowych kwota ta wyniosła
4 mln zł30.
Główne przyczyny tego, że akcja dokonywania przedterminowych spłat
kredytów przybrała tak poważne rozmiary należy widzieć zarówno w stanowisku
PBR, jak i w specyficznych warunkach gospodarczych powstałych na wsi polskiej
w wyniku wojny. Z jednej strony działania wojenne i okupacja w przypadku
gospodarstw rolnych były przyczyną ich zubożenia, a nawet ruiny, ale też
rolnikom łatwiej było zgromadzić kapitał. Sprzedając pokątnie żywność
otrzymywali pieniądze, które w praktyce nie mogły być wykorzystane. W tym
czasie obowiązywał zakaz remontu zabudowań gospodarskich, a rygorystyczna
polityka kontyngentowa okupanta czyniła produkcję zwierzęcą nieopłacalną.
W związku z czym często jedynym sensownym sposobem pozbycia się mało
wartościowych pieniędzy było przeznaczenie ich na spłatę przedwojennego
w Kielcach, sygn. 54, Staatliche Agrarbank Filiale Kielce kurzer Wirtschatsbericht für die Zeit vom
1. 10. 1939 r. – 1. 10. 1940 r. z października 1940 r., s. 3.
27
AAN, Państwowy Bank Rolny, sygn. 951, Notatka informacyjna w sprawie Państwowego
Banku Rolnego z 1951, s. 7.
28
W Państwowym Banku Rolnym w Generalnej Guberni podział kredytów
krótkoterminowych został zachowany z przed wybuchu wojny. Kredyty „S” niespłacone przed
1 lipca 1932 r., figurowały na różnych rachunkach bilansu i dzieliły się na: należności
skonwertowane w trybie Banku Akceptacyjnego, należności skonwertowane we własnym zakresie
i należności nieskonwertowane. Kredyty „N” – były to kredyty udzielone w okresie od 1 lipca 1932
r. do 5 października 1939 r. Natomiast wypłacone po 5października 1939 r. określano mianem
„NN”. AAN, Państwowy Bank Rolny, sygn. 431/1, Sprawozdanie Państwowego Banku Rolnego
za okres od 1. VII. do 31. XII 1941 r. z terenu Generalnej Guberni, s. 58.
29
AAN, Państwowy Bank Rolny, sygn. 431/1. Sprawozdanie Państwowego Banku Rolnego
za okres od 1. VII. do 31. XII 1941 r. z terenu Generalnej Guberni, s. 138.
30
M. Kłusek, Dokumenty do dziejów Państwowego Banku Rolnego. Tom I 1938 – 1944,
PRINTPAP, Łódź 2009, s. 333.
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zadłużenia. Początkowo dłużnicy wahali się, uważając że powinni zwrócić
pieniądze prawowitemu właścicielowi, czyli PBR podlegającemu państwu
polskiemu. Jednak po pewnym czasie patriotyzm zadłużonych chłopów
przegrywał z chęcią posiadania „czystej hipoteki dla niego lub dla dzieci”31.
Zwłaszcza, że krążyły pogłoski o zamiarze władz okupacyjnych przeprowadzenia
likwidacji małych zadłużonych gospodarstw rolnych.
Okres okupacji niemieckiej i postępującej inflacji był wykorzystywany
do spłaty zadłużenia w zdeprecjonowanym pieniądzu nie tylko przez chłopów,
ale także przez właścicieli dużych majątków ziemskich. Za przykład może
posłużyć jeden z największych pod względem rozmiarów należności
przedwojennych dłużników banku, hr. Adam Branicki 32. W grudniu 1940 r. został
podpisany akt notarialny pomiędzy Adamem Branickim a Czesławem
Kadenacym, dyrektorem warszawskiego oddziału PBR w Generalnej Guberni,
i Marianem Jastrzębskim, wicedyrektorem tegoż banku. Przedmiotem aktu było
nabycie od Branickiego obszaru leśnego Laski - Borków, wchodzącego w skład
dóbr wilanowskich, za cenę 2 mln zł dla Funduszu Emerytalnego Pracowników
PBR. Powyższa cena miała zostać zaliczona na poczet długu Branickiego wobec
PBR powstałego przed 1 września 1939 r.33 Transakcja prowadzić miała zatem
do częściowej spłaty tego zadłużenia, sięgającego w 1940 r. jeszcze co najmniej
kilku milionów zł. Transakcja ta została zawarta z naruszeniem prawa.
Po pierwsze, zignorowana została zasada wymagana bezwzględnie przez polskie
prawo rolne w okresie międzywojennym, obowiązująca formalnie do 1957 r.,
iż umowy o przeniesieniu własności nieruchomości ziemskich wymagają dla swej
ważności zezwolenia władzy państwowej. Zasadę tę ustanowiono w art. 2
rozporządzenia tymczasowego Rady Ministrów z dnia 1 września 1919 r.
normującego przenoszenie własności nieruchomości ziemskich. Jak stanowił art. 8
tego rozporządzenia, zmiany tytułu własności dokonane z pominięciem lub
niezgodne z decyzją właściwej władzy są nieważne. Udzielanie zezwoleń
na sprzedaż nieruchomości ziemskich należało do urzędów ziemskich, których
zadania przejęli w 1934 r. starostowie. W 1939 r. w oparciu o dekret Führera
i kanclerza Rzeszy Niemieckiej o administracji okupowanych polskich obszarów
z dnia 12 października 1939 r. Generalny Gubernator Hans Frank wydał Pierwsze
rozporządzenie o odbudowie Administracji okupowanych polskich obszarów
z dnia 26 października1939 r., w którym zastąpiono polską administrację
niemieckimi urzędami, noszącymi częściowo podobne nazewnictwo (jak
„Starostwa”). Nie była to jednak administracja polska, której uprawnieniem było
wydawanie pozwoleń na obrót nieruchomościami ziemskimi. Z tego powodu
sprzedaż obszaru Laski-Borków była nieważna od samego swego początku,

M. Kłusek, Dokumenty do dziejów Państwowego…, s. 334.
Idem, Dokumenty do dziejów wilanowskiej nieruchomości ziemskiej. Seria A. XX wiek. Tom
I, EIKON, Kraków 2011, s. 9-46.
33
Akt notarialny, nr repetytorium 1950. AAN, Państwowy Bank Rolny PBR, sygn. 413/1,
Sprawozdanie Państwowego Banku Rolnego za okres od 1 lipca do 31 grudnia 1941 r. z terenu
Generalnej Guberni, s. 58.
31
32
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niezależnie od bezprawnego przejęcia banku przez okupanta i nielegalnych
nominacji na stanowiskach kierowniczych34.
Po drugie, transakcja ta wykonana została sprzecznie z zasadami działania
Funduszu Emerytalnego PBR, który miał nabyć własność lasu. Zgodnie
z paragrafem 16 statutu Funduszu Emerytalnego Pracowników PBR kapitały
Funduszu mogły być lokowane jedynie: a) w papierach wartościowych, które
dawały bezpieczeństwo prawne (pupilarne); b) w nieruchomościach miejskich,
w wysokości co najmniej 50% majątku Funduszu Emerytalnego (z wyłączeniem
nieruchomości fabrycznych); c) w pożyczkach hipotecznych na nieruchomościach
przynoszących czynsz oraz w pożyczkach hipotecznych udzielonych
ubezpieczonym w Funduszu Emerytalnym na budowę własnych mieszkań, jeżeli
ich zabezpieczenie było w zgodzie z przepisami o bezpieczeństwie prawnym;
d) na rachunkach w bankach państwowych, Banku Polskim i Pocztowej Kasie.
Z przytoczonego przepisu wynika, iż z kapitału Funduszu Emerytalnego
nie można było zakupić lasu Laski-Borków, ponieważ była to nieruchomość
ziemska. Ponadto nabycie nieruchomości „Laski” od Adama Branickiego przez
Fundusz Emerytalny Pracowników Państwowego Banku Rolnego należy uznać
jako niezgodne z paragrafem 14, 16 i 56 statutu Funduszu Emerytalnego
Pracowników Państwowego Banku Rolnego35.
Jak wynika z ww. argumentów częściowa spłata zadłużenia przez
Branickiego odbyła się z naruszeniem prawa i statutu PBR, zarówno ze strony
dłużnika, jak i polskiej dyrekcji banku.

5. Zalety ponownego uruchomienie banku
Dokonując oceny zachowania polskiego personelu PBR oraz dłużników
spłacających kredyty zaciągnięte przez wybuchem wojny należy pamiętać,
że jedynie ponowne uruchomienie banku, a co za tym idzie ściąganie
przedwojennego zadłużenia gwarantowało wypłaty pensji dla pracowników PBR
oraz otoczenie ich i ich rodzin opieką w trudnym życiu okupacyjnym. Państwowy
Bank Rolny w GG nie zapominał również o swoich emerytach. Na koniec 1941 r.
z Funduszu Emerytalnego zaopatrzenie emerytalne zostało wypłacone prawie 400
osobom36.
Głównym źródłem dostarczającym informacji na temat losów PBR podczas
okupacji, na podstawie których jesteśmy w stanie wskazać zalety wynikające
z wznowienia działalności, jest sprawozdanie dyrekcji krakowskiego oddziału
PBR z działalności w czasie okupacji sporządzonego pod koniec 1945 r. 37
M. Kłusek, Problem legalności…, s. 123-124.
Ibidem, s. 125-126.
AAN, Państwowy Bank Rolny, sygn. 431/1, Sprawozdanie Państwowego Banku Rolnego
za okres od 1. VII. do 31. XII 1941 r. z terenu Generalnej Guberni, s. 38.
37
Po zakończeniu II wojny światowej wszystkie oddziały PBR zostały zobowiązane przez
Centralę banku do sporządzenia sprawozdania za okres okupacji. Na chwilę obecną dysponujemy
34
35
36
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Po pierwsze, funkcjonowanie PBR dawało pracę większości przedwojennego
personelu. Począwszy od 9 września 1939 r. do końca roku ponownie
zatrudnionych zostało w oddziale krakowskich 67 osób, a do końca wojny liczba
pracowników wzrosła do 10038. Ponadto w oddziale schronienie znalazła znaczna
liczba dzieci pracowników. W celu ochrony ich przed wysyłką na przymusowe
roboty do Niemiec zatrudniano ich w banku w charakterze praktykantów. Oprócz
polskiego personelu w oddziale krakowskim pracowało kilku Niemców, którzy
byli opłacani przez rząd Generalnej Guberni.
Zatrudnienie w banku, jak wynika z sprawozdania, dawało gwarancję
bezpieczeństwa, na którą z pewnością nie mógł liczyć przeciętny mieszkaniec GG
narodowości polskiej. Pracownicy oddziału krakowskiego przez całą wojnę
spotkali się tylko z sporadycznymi represjami z strony okupanta. W kwietniu
1941 r. aresztowano i wywieziono do Auschwitz naczelnika wydziału bankowego
Adama Ullmanna, gdzie został zamordowany. Do połowy 1944 nie zanotowano
dalszych przypadków represji. Dopiero w sierpniu 1944 r. podczas generalnej
łapanki aresztowano 5 pracowników, z czego już po kilku tygodniach
wypuszczono 4, a piaty powrócił po wojnie. Ostatnim przypadkiem było
zatrzymanie w listopadzie 1944 r. jednego z pracowników banku pod zarzutem
uprawiania konspiracji.
Bardzo istotną część działalności PBR w Generalnej Guberni stanowiła
aprowizacja pracowników banku. Z końcem 1939 r. i całego roku 1940 r.
nie występowały większe trudności z zaopatrzeniem w żywność i artykuły
gospodarstwa domowego. Sytuacja uległa zmianie od 1941 r., kiedy ceny
żywności zaczęły wzrastać, a uposażenie pracowników pozostawało bez zmian.
Zgodnie z rozporządzeniem Instytucji Centralnej PBR oraz lokalnych władz
okupacyjnych, oddział krakowski zorganizował stołówkę dla pracowników, tzw.
kasyno, gdzie wydawano śniadania39. O bardzo dobrym zaopatrzeniu kasyna
świadczy fakt, że większość pracowników traktowała wydawane śniadania jako
obiad i rezygnowała z gotowania w domu. Było to możliwe dzięki przydziałom
produktów rolnych ze strony niemieckich władz dystryktu (w 1941 r.),
a w późniejszym okresie zakupom na czarnym rynku, za pieniądze pochodzące
z kasy banku.
Drugim ogniwem pomocy aprowizacyjnej był konsum dla pracowników PBR
w Krakowie, którego zadaniem był zakup artykułów żywnościowych po cenach
niższych niż wolnorynkowe i następnie odsprzedawanie ich pracownikom
oddziału po dogodnych cenach. Rozkwit dzielności konsumu przypada na lata
1942–1943. W okresie okupacji pracownicy oddziału korzystali również
z przydziałów mleka oraz jarzyn z majątku Sulechów, administrowanego przez
bank.
jedynie sprawozdaniem sporządzonym przez oddział krakowski. Zawierające prawie 100 stron
maszynopisu zostało wydrukowane w: M. Kłusek, Dokumenty do dziejów Państwowego…, s. 306356.
38
Wiele osób zostało zatrudnionych w drugiej połowie 1944 r., kiedy część pracowników
warszawskich i lubelskich została przydzielona do pracy w Krakowie.
39
Kasyno założone w kwietniu 1941 r. przetrwało do końca okupacji niemieckiej.
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Ponadto należy wspomnieć o działalności Kasy OszczędnościowoPożyczkowej Pracowników Państwowego Banku oraz o Zrzeszeniu Pracowników
PBR. Kasa przez cały okres okupacji udzielała pracownikom oddziału wysokich
pożyczek na bardzo dogodnych warunkach. Natomiast Zrzeszenie Pracowników
PBR oddziału w Krakowie istniało legalnie zaledwie do lipca 1940 r.,
tj. do momentu wejścia w życie dekretu rozwiązującego i zakazującego
prowadzenia jakichkolwiek związków i organizacji społecznych. Według
obowiązujących przepisów rozporządzenia, majątek rozwiązanych zrzeszeń
przeszedł na rzecz Generalnego Gubernatorstwa. Dzięki wstawiennictwu
niemieckiego komisarza krakowskiego oddziału, Emila Müllera, majątek
Zrzeszenia pozostał do dyspozycji oddziału i pracownicy mogli z niego korzystać.
Kończąc omawianie korzyści płynących z wznowienia działalności PBR
w Generalnej Guberni, warto wspomnieć o udzielaniu przez krakowski oddział
PBR pomocy kolegom i ich rodzinom z innych oddziałów. W pierwszych
miesiącach okupacji zaopiekowano się około 100. osobami przybyłymi przede
wszystkim z oddziałów w Katowicach, Poznaniu, Grudziądzu i Lwowie.
Natomiast od września 1944 r. na wsparcie mógł liczyć personel zatrudniony
w Warszawie. Pomoc objęła ogółem ponad 250 osób. Ponadto sporządzano
i wysyłano paczki żywnościowe dla pracowników banku przebywających
w Niemczech w obozach oficerskich, żołnierskich i na robotach. Ogółem wysłano
24 paczki.

6. Zakończenie
Przedstawiając w artykule etyczne aspekty działalności Państwowego Banku
Rolnego w Generalnej Guberni starano się unikać oceniania. Bardziej zależało
na zaprezentowaniu złożoności problemu. Ponowne uruchomienie PBR przez
byłych pracowników banku z pewnością przysłużyło się okupantowi
niemieckiemu. Po pierwsze tylko dzięki ich pracy było możliwe odtworzenie
zaginionych podczas wrześniowych działań wojennych akt bankowych,
co umożliwiło ściągnie zadłużenia powstałego przed 1 września 1939 r.
Pozyskane w ten sposób przez okupanta pieniądze, które w większości stanowiły
własność Państwa Polskiego zostały przeznaczone na rozwój wybranych
segmentów gospodarki Generalnej Guberni, ściśle podporządkowanych machinie
wojennej Rzeszy. Po drugie polski personel banku stanowił bardzo tanią fachową
siłę roboczą, którą Niemcy wykorzystali do realizacji polityki kredytowej rządu
Generalnej Guberni, całkowicie podporządkowanej urzeczywistnieniu celów
wojennych.
Jednak z drugiej strony jedynie ponowne uruchomienie banku, a co za tym
idzie ściąganie przedwojennego zadłużenia i realizacji zadań wyznaczanych przez
niemieckie władze okupacyjne dawało gwarancję bezpieczeństwa pracownikom
i emerytom banku oraz ich rodzinom.
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Reasumując, życie gospodarcze pod okupacją niemiecką było bardziej
skomplikowane, niż jest to przedstawiane w historiografii i wymaga rzetelnych
i obiektywnych badań.

The Activity of the National Bank of Agriculture
in the General Government
Summary
In this article we try to estimate the activity of the banking institution in the General Government
which used the pre-war apparatus of The National Bank of Agriculture. The bank was one
of the largest banks realising the aim delineated by the government of the Second Polish Republic,
such as the support of agricultural reform in the mid-war period. German authorities in the General
Government used assets of the bank for other tasks. They were eager to use The National Bank
of Agriculture and the Polish staff employed in the bank in order to liquidate fast and effectively
the mid-war assets of the bank. Leaving The National Bank of Agriculture was also good for Polish
staff in the bank. Raising pre-war debts was the only way to guarantee salary and pensions
for the employees of the National Bank of Agriculture and taking care of them in the hard life
of occupation.
The activity of the National Bank of Agriculture in the General Government was also profitable
for a part of debtors as they could pay the pre-war credits earlier. One reason for agriculture farms
becoming poorer and even ruined was war actions and the occupation. However, the farmers could
save money and gather capital more easily. When they often sold food in secret, they got a large
amount of money. In many cases, paying back the pre-war debt was the only reasonable way of getting
rid of almost valueless money, although it did not mean that it was done without doubts.
In the beginning, many people claimed that they would give it back to whom they had borrowed from.
However, after a while the patriotism of farmers who were debtors was overcome by the willingness
to have no debts and leave children in a new condition. The period of German occupation
and increasing inflation was used for paying back the debt in valueless money, not only by farmers
but also by owners of the large mansions such as Earl Adam Branicki.
Keywords: World War II, economy of General Government, banking, credit, agriculture
JEL Classification: N24, N44

Etyka zawodowa i rynek pracy
Professional Ethics and the Labour Market

Piotr Wajszczyk
Politechnika Łódzka
e-mail: piotr.wajszczyk@p.lodz.pl

Etyka zawodu inżyniera
w świetle wybranych kodeksów

1. Wstęp
Przed osobami wykonującymi zawód inżyniera stawiane są wysokie
oczekiwania społeczne. Oczekiwania te dotyczą szerokiej gamy dóbr, których
wytworzenie oraz dostarczanie społeczeństwu wiąże się bezpośrednio
z praktykowaniem zawodu inżyniera. Wymienić tu można: bezpieczeństwo
eksploatacji konstrukcji, niezawodność produktów i technologii, brak
szkodliwości produktów dla zdrowia jednostek (bezpieczeństwo produktów),
całego społeczeństwa (np. zanieczyszczenie pyłami, gazami i hałas),
jak i środowiska
naturalnego
(eksploatacja
zasobów
nieodnawialnych,
zanieczyszczenie substancjami toksycznymi). Wymagania te wzrosną w kolejnych
dekadach, gdyż postęp techniczny otwiera coraz to nowe możliwości, niemożliwe
do przewidzenia jeszcze pół wieku temu, a nawet obecnie, np. dzięki rozwojowi
nanomateriałów i nanotechnologii, technologii komunikacji, żywienia,
czy postępowi w naukach ścisłych: fizyce, chemii czy informatyce.
Niestety, istnienie systemu rynkowego nie gwarantuje tego, by w gospodarce
powstawały wyłącznie dobra pożądane przez społeczeństwo. Znane są różnorodne
przypadki powstawania w rozwiniętych gospodarkach rynkowych negatywnych
efektów zewnętrznych, tworzenia dóbr niechcianych, niejawnej emisji
zanieczyszczeń, eksportu odpadów i śmieci przemysłowych, produkcji
narkotyków i innych dóbr o wysokiej szkodliwości społecznej (np. toksyn,
promieniowania elektromagnetycznego, broni biologicznej czy jądrowej). System
informacji rynkowej nie chroni również społeczności, ani nie ostrzega ich
jednostek przed nieszczęściami naturalnymi, jak trzęsienia ziemi, powodzie,
tornada czy ataki szkodników.
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Jeszcze inny obszar, którego dotyczą nasze rozważania, to wynalazczość
i innowacyjność owocująca nowymi technologiami czy tworzeniem nieznanych
wcześniej produktów, które mogą, ale nie muszą, służyć społeczeństwu
i poszczególnym jednostkom. Przykładem może być innowacyjność pewnego
genialnego inżyniera chemika1, która skoncentrowała się, m.in. na wynalazczości
w obszarze gazów bojowych zastosowanych w I. i II. wojnie światowej.
Fakt nowatorskich czy unikalnych właściwości użytkowych produktu
nie gwarantuje jeszcze powstania dobra społecznego, jakie mogłoby pojawić się
w wyniku jego komercjalizacji i upowszechnienia w społeczeństwie.
Zadaniem inżyniera w przypadkach opisanych powyżej jest, zgodnie
z normami kodeksów etycznych, zadać sobie pytanie, czy pomysł, prototyp,
konstrukcja, technologia lub gotowy produkt przyniesie dobro społeczeństwu
i jego jednostkom. Jeśli okaże się, że odpowiedź jest negatywna, należy
spróbować określić czy można byłoby podjąć jakieś działania mogące zmienić
potencjalne konsekwencje implementacji branego pod uwagę rozwiązania
i konsekwentnie postępować według kierunku wytyczonego przez normy etyczne.
Stawiają one przed inżynierami wymóg, a zarazem powinność, by poprzez
praktykę zawodową dostarczali oni korzyści i minimalizowali szkody społeczne,
których ominięcia nie umożliwia system rynkowy ani sama tylko technika.

2. Rola norm etycznych w praktyce zawodowej inżyniera
Zgodnie ze stanowiskiem personalizmu etycznego, normy etyczne służą
za wzorce postępowania na poziomie decyzji indywidualnych i społecznych,
jak pokazano na Rys. 1. Na poziomie indywidualnym, poprzez praktykowanie
wzorcowych aktów w postaci czynów, wypowiedzi i postaw, osoba inżyniera
doskonali się, co zwrotnie oddziałuje na potrzebę formułowania coraz
to doskonalszych wzorców zachowań indywidualnych i społecznych. Na poziomie
społeczności zawodowej, normy etyki zawodowej regulują sferę moralności
zawodowej w postaci powinności wobec społeczności zawodowej
i społeczeństwa, których wykonywanie powoduje powstawanie dóbr społecznych
zaspokajających określone społeczne potrzeby. Potrzeby specyficznych dóbr
społecznych, identyfikowane przez organizacje zrzeszające daną społeczność
zawodową inżynierów, umieszczane są w kodeksach, jako powinności etyczne
do spełniania. Moralność indywidualna jednostki, wyrażona we wzorcowych
aktach, oddziałuje więc na moralność zawodową społeczności i vice versa.

1

Fritz Haber, profesor chemii.
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Rys. 1. Schemat oddziaływań: potrzeb społecznych, zawodowych norm etycznych
i moralności zawodowej inżynierów na poziomie społecznym oraz doskonałość
osoby, wzorców zachowań i wzorcowych aktów na poziomie indywidualnym

Normy etyki
zawodowej

Potrzeby
społeczne

Moralność
zawodowa
inżynierów

Doskonałość
osoby ludzkiej

Wzorce indywidualnych
i społecznych zachowań:
normy i wartości

Wzorcowe akty:
słowa, czyny,
postawy

Źródło: Opracowanie własne.

W konsekwencji moralność zawodowa inżyniera zależy od jego moralności
indywidualnej – bez tej drugiej nie da się osiągnąć pierwszej. Fakt ten
uwzględniany być powinien w nauczaniu etyki zawodowej, szczególnie
w środowisku wielokulturowym. Jeśli natomiast moralność zawodowa rozmija się
z treściami powinności kodeksowych, w społeczeństwie nie powstaną dobra,
które treści tych powinności postulują. W takich sytuacjach pojawiać się
natomiast mogą różnorakie nieprawidłowości, przypadki zaniedbań, oszustw
czy korupcji w praktyce zawodowej.

3. Kodeksy etyczne zawodu inżyniera – porównanie
Opisane na wstępie sytuacje społeczne uzasadniają potrzebę istnienia
zawodów kodeksowych, które oprócz wyuczonej wiedzy i umiejętności
charakteryzują się jeszcze wyznawaniem zespołu norm etycznych przez
praktykujące je osoby. Nauczanie, analiza i weryfikacja przydatności społecznej
zawodu inżyniera stanowi zadanie uczelni technicznych oraz zawodowych
organizacji inżynierskich. Te ostatnie formułują również zasady etyczne i czuwają
nad ich egzekwowaniem.
W kodeksach profesjonalnej etyki zawodu inżyniera dominuje kilka
powinności, które można uznać za kanon lub rdzeń moralnego postępowania
w tym zawodzie2:
Cytat kanonów fundamentalnych kodeksu etycznego National Society of Professional
Engineers, [w:] Engineering Ethics, red. Ch. Fleddermann, 3 rd Ed., Pearson, Prentice Hall 2008.
Por. także: American Society of Civil Engineers (ASCE), Code of Ethics oraz American
Institute of Chemical Engineers (AICHE), Code of Ethics, [w:] Engineering Ethics…, op. cit.
2
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1. nadrzędną ważność przypisywać bezpieczeństwu, zdrowiu
i dobrobytowi społecznemu,
2. świadczyć usługi tylko w zakresie własnych kompetencji,
3. wydawać oświadczenia publiczne tylko w sposób obiektywny
i zgodny z prawdą,
4. działać dla pracodawcy lub klienta jako godny zaufania reprezentant
lub przedstawiciel,
5. unikać aktów oszukańczych,
6. postępować godnie, odpowiedzialnie, etycznie i zgodnie z prawem,
tak aby podnosić honor, reputację i użyteczność zawodu inżyniera.
Szerokie klasy potrzeb i towarzyszącym im dóbr społecznych,
jak bezpieczeństwo, zdrowie, dobrobyt, zwykle uzupełniane są potrzebami
szczególnymi, adresowanymi do poszczególnych społeczności zawodowych
inżynierów. Niektóre kodeksy etyki zawodowej podkreślają dodatkowo wagę
wpływu rozwiązań technicznych na środowisko naturalne, zrównoważony rozwój
społeczny3, konieczność zachowania ładu przestrzennego4, dbania o rozwój
zawodowy współpracowników i partnerów5, niedziałania na szkodę innych
inżynierów6, poufności faktów, informacji, czy danych, które inżynier posiadł
w związku z wykonywanym przez siebie zawodem7. Porównanie różnorakich
kodeksów zawodowych pozwala wysnuć generalny wniosek, iż nie we wszystkich
społecznościach inżynierskich ujmujących pożądane powinności w postaci
kodeksu, panuje zgodność co do ww. ich katalogu.
W niniejszej pracy autor dokonał przeglądu kilku kodeksów zagranicznych
i krajowych dokonując porównania zawartych w nich powinności zawodowych.
Wybrane amerykańskie kodeksy etyczne obejmowały dokumenty organizacji:
National Society of Professional Engineers (NSPE), American Society
of Mechanical Engineers (ASME), American Society of Civil Engineers (ASCE),
American Institute of Chemical Engineers (AICHE), przedstawione w pracy
„Engineering Ethics” Charlesa Fleddermanna 8, a także kodeksy Accreditation
Board for Engineering and Technology (ABET) i International Electrical
and Electronics Engineers (IEEE). Ponadto przedmiot analizy stanowiły polskie
kodeksy etyki zawodowej inżyniera opracowane przez: Stowarzyszenie
Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR), Fédération Européenne
d'Associations Nationales d'Ingénieurs (FEANI) zamieszczone na oficjalnych
stronach internetowych NOR i SIMP, kodeksy Polskiej Izby Inżynierów
3
Por. American Society of Mechanical Engineers (ASME), Code of Ethics, kanon
fundamentalny nr 9, [w:] Engineering Ethics…, op. cit.
4
Por. W. Gasparski, Wykłady z etyki biznesu, Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa 2007, rozdz.
II.
5
Por. Zasady Etyki Zawodowej Urbanisty, Załącznik do uchwały Nr 18/V/2006 V Krajowego
Zjazdu Izby Urbanistów z dn. 3 czerwca 2006 r., rozdz. 2; ASME Code of Ethics, p. 3, op. cit.
6
Por. ASME Code of Ethics, p. 5e; NSPE Code of Ethics tytuł III punkt 7; Zasady Etyki
Zawodowej..., op. cit., rozdz. 2.
7
Por. NSPE Code of Ethics tytuł III, punkt 4, ASME Code of Ethics, punkt 4j.; Zasady Etyki
Zawodowej..., op. cit., rozdz. 3.
8
Engineering Ethics…, op. cit.
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Budownictwa (PIIB) oddział w Krakowie, Polskiego Związku Inżynierów
i Techników Budownictwa (PZITB), kodeksy Zasad Etyki Zawodowej Urbanisty
(ZEZU) oraz Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP).
Metoda porównań polegała na jakościowej analizie treści zapisów
kodeksowych oraz na przypisaniu ich do określonego pola powinności
zawodowej, które regulują. Przypisanie to nie precyzowało stopnia zakresu
przypisania, ani nie uwzględniało stopnia szczegółowości regulowanego
zachowania. Kryteriami dla stwierdzenia zgodności lub niezgodności norm
kodeksowych były: a) ich dosłowna treść, powtórzona w obydwu kodeksach,
b) ich sens wyrażony w podobny sposób, który dotyczył tego samego przedmiotu
regulacji (np. stosunku do pracodawcy lub klienta). Jeśli pól było kilka
w jednostce analizy (artykule, punkcie, lub podpunkcie kodeksu), jednostka
analizy otrzymywała tyle stwierdzeń zgodności, ile pól pokrywało się
z wymienionymi polami w drugim kodeksie. Nie różnicowano między zbędnością
zapisów powtarzającej się zgodności, a różnymi polami zgodności zapisów
w jednostkach badania (jeden zapis kodeksu). W wyniku takiego porównania
autor otrzymał dla każdej pary porównywanych kodeksów macierz nie/zgodności
będącą obrazem odpowiedniości norm w dwóch kodeksach. Idealne dopasowanie
dwóch kodeksów, albo tego samego do siebie, dawałoby macierz diagonalną, przy
założeniu poprawnej konstrukcji kodeksu (brak zbędności norm, niesprzeczność
norm). Dla każdej pary wyliczono: całkowitą liczbę jednostek norm kodeksu nt,
udziały norm wspólnych nw oraz udziały norm specyficznych ns dla każdego
kodeksu. Tym samym, dzięki prostej metodzie porównania, uzyskano
dla kodeksów etyki inżynierskiej ich wskaźniki podobieństwa/niepodobieństwa,
dające podstawę do weryfikacji hipotezy o istnieniu ustalonego kanonu norm
i powinności etycznych w różnych zawodach inżynierskich (wszystkie kodeksy
podobne do siebie9). Poniżej omówione zostały niektóre z możliwych porównań
kodeksów etycznych.
3.1 NSPE – ASME
Dla NSPE na ogólną liczbę nt=69, uzyskano nw=0,68, zaś dla ASME nt=55,
nw=0,71. Choć macierz nie była diagonalna, to konstrukcja obydwu kodeksów
i ich udziały norm wspólnych skłaniają do twierdzenia o istnieniu wspólnego
kanonu norm etycznych dla dwóch społeczności, w których one obowiązują.
Normy te pokrywają się z kanonem wymienionym w punkcie 2. niniejszej pracy.
Szczegółowość poszczególnych unormowań jest różna, np. ASME szczegółowo
reguluje powinności i zachowania w sytuacji oddalenia przez pracodawcę osądu
inżynierskiego lub w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, czego
nie zawiera kodeks NSPE. Wymaga również brania pod uwagę w osądach
inżynierskich wpływu decyzji na środowisko naturalne oraz na zrównoważony
rozwój. Z kolei kodeks NSPE podkreśla rolę czynnego uczestnictwa w życiu
publicznym i społecznego informowania o inżynierii i jej osiągnięciach
9
Ch.E. Harris Jr., Internationalizing Professional
and Engineering Ethics” 2004, vol. 10 (3), s. 503-521.
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oraz powinność służby interesowi publicznemu. Reguluje on także szczegółowo
postępowanie inżyniera wobec ochrony danych pracodawcy, wiedzy o jego
technologiach, produktach, projektach po ustaniu stosunku kontraktowego
z inżynierem.
3.2 NSPE – SIDiR
Dla NSPE na ogólną liczbę nt = 69, uzyskano nw = 0,41, dla SIDiR nt = 31,
nw = 0,81. Macierz w dużej części jest diagonalna, co przy dużym udziale norm
wspólnych daje podstawy, aby twierdzić, że kodeks SIDiR zawiera się w NSPE.
Normy wspólne obydwu kodeksów obejmują kanony 2, 3, 4, 5 oraz niektóre
szczegółowe uregulowania z nich wynikające. Specyficzne normy kodeksu SIDiR
to: dbałość o rozwój zawodowy współpracowników i partnerów, zaufanie
do wyników pracy innych inżynierów - członków wspólnoty, warunki
wykonywania zadań będących poza zakresem kompetencji zawodowych,
powinność działań zawsze w legalnym interesie klienta oraz zakaz konkurowania
o ten sam kontrakt z innym, już zatrudnionym, inżynierem. Normy specyficzne
kodeksu NSPE obejmują: zakaz zatrudnienia bez zgody obecnego pracodawcy,
zakaz uczestnictwa w pikietach i strajkach, obowiązek działania zawsze dla dobra
publicznego, działania w zgodzie z inżynierskimi normami i przepisami
zawodowymi w relacjach z klientami, ochronę wiedzy o produktach
i technologiach zdobytą u poprzedniego pracodawcy oraz cały szereg norm
regulujących zachowania inżyniera w służbie publicznej i w stowarzyszaniu się
z innymi podmiotami (punkty 7. i 8. kodeksu). Można więc twierdzić,
że kodeksowi SIDiR, który jest polskim odpowiednikiem amerykańskiego
kodeksu NSPE, brakuje tej właśnie części, dotyczącej stosunku do działań
profesjonalnych inżynierów-konsultantów w sferze interesu publicznego. Wśród
powinności wskazywanych w kanonie brakuje również fundamentalnej deklaracji
o nadrzędnej wadze bezpieczeństwa, zdrowia i dobrobytu publicznego
dla praktykującego swój zawód profesjonalnego inżyniera konsultanta.
3.3 ASME – FEANI
Kodeks europejski FEANI, znacznie mniejszy od ASME czy NSPE, nie jest
do nich podobny. Na ogólną liczbę norm dla FEANI nt=17, wspólnych znaleziono
nw=0,29. Dla ASME nt=55, nw= 0,11. Zgodność z kodeksem ASME zachowana
jest jedynie w części norm dotyczących: działania tylko w zakresie swoich
kompetencji, używania tytułów, do których inżynier ma prawo, respektowania
praw zwierzchników, kolegów i podwładnych, dbałość o ochronę środowiska
naturalnego, zdrowia, bezpieczeństwa i dobrobytu ludzkości, oraz utrzymywania
swojej wiedzy na najwyższym poziomie 10. Dyskusyjny jest zapis mówiący
o powinności dążenia do wysokiego poziomu osiągnięć technicznych, które
przyczyniać się mają do zachowania zdrowego i przyjemnego środowiska.
10
Kodeks FEANI dodaje tu jeszcze: „(...), zachowując porządek prawny w kraju, w którym
inżynier pracuje”.
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„Przyjemne środowisko” różni się w swej treści od „dobrobytu społecznego”
(ang. public welfare), więc nie jest to zapis tożsamy z kanonem 1 kodeksów
amerykańskich. Europejskiemu organowi kodyfikującemu powinności
inżynierskie przyświecał najwyraźniej inny zamysł, niż ujednolicenie norm
w postaci wspólnego kanonu i utrzymanie ich zgodności z normami
amerykańskimi. Kodeks FEANI zawiera dość ogólnikowe zalecenia dotyczące
m.in. szacunku dla wartości kulturowych i tradycji krajów, powinności jasnego
sprecyzowania usług, jakie ma inżynier wykonać, czy manifestację swojej
przynależności do stanu inżynierskiego poprzez udział w przedsięwzięciach
podnoszących rangę zawodu. Nie zawiera natomiast żadnych konkretnych norm
mówiących o postępowaniu inżyniera w sytuacji konfliktu interesów, korupcyjnej,
czy zachowania poufności, nie mówiąc już o służbie publicznej.
3.4 ASCE – AICHE
Ogólna liczba norm kodeksu ASCE nt=12, nw=1, dla AICHE nt=15, nw=0,8.
Oznacza to, że mimo różnych dziedzin inżynierii, które regulują kodeksy
(budownictwo i chemia), pierwszy zawiera się w całości w drugim. Normy
wspólne kodeksu ASCE obejmują cały katalog kanonów fundamentalnych. Drugi
kodeks zawiera wszystkie zapisy kanonów fundamentalnych, choć nieco inaczej
sformułowanych11. Mimo zwięzłości obydwu można przyjąć ich zgodność
z kanonami fundamentalnymi. Specyficzne normy kodeksu AICHE obejmują:
powinność doradztwa klientowi w sytuacji strat lub niekorzyści płynących
ze zlecanego inżynierowi działania, brak tolerancji dla molestowania oraz
zachowanie odpowiedzialności, krytycyzmu i obiektywizmu wobec swoich
działań na rzecz klienta.
3.5 PZITB – PIIB
Ta para kodeksów obejmuje jedną branżę – budowlaną. Na ogólną liczbę
norm zawartych w kodeksie PZITB nt=26, nw=0,81, zaś w PIIB nt=45, nw=0,44.
Pierwszy kodeks jest, jak widać, częścią drugiego i odzwierciedlony w macierzy
daje obraz prawie diagonalny. Drugi kodeks natomiast jest kompilacją norm
regulujących sferę powinności zawodowych inżyniera, a także regulujących
zachowania członków izby i ich relacje wobec organów samorządowych. Jeśli
przeanalizujemy tylko tę pierwszą jego część, normy specyficzne dla PZITB
obejmują m.in: stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju środowiska w swojej
działalności, niestosowanie rozwiązań zagrażających bezpieczeństwu życia i strat
materialnych, niepodejmowanie zadań przekraczających wiedzę i umiejętności
techniczne, nieprzyjmowanie upominków i prowizji od stron trzecich. Ze strony
PIIB, oprócz dotyczących powinności wobec izby i samorządu, specyficzne
11
Ten fakt tłumaczy porównanie zapisu kodeksu ASCE: „Engineers shall build their
professional reputation on the merit of their services and shall not compete unfairly with others”
z analogicznym zapisem kodeksu AICHE: „Build their professional reputations on the merits
of their services”. Jak widać, pierwszy kodeks jest bogatszy o dodatkową powinność wyrażoną
w tym samym zdaniu, którą kodeks AICHE posiada wymienioną w odrębnym zapisie.
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normy obejmują: konieczność rozumienia wpływu swojej pracy na środowisko
naturalne, posiadanie ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
za szkody wynikłe z wykonywaniem samodzielnych funkcji w budownictwie
oraz życzliwość i uznanie kwalifikacji zawodów odrębnych, z zachowaniem
zasady ograniczonego zaufania. Dla kodeksu PZIBT zapisy wspólne z kanonem
fundamentalnym obejmują normy: 1, 2, 4, 5 i 6. Zgodność z kanonem 3 jest
dyskusyjna12.
3.6 NSPE – ABET
Na ogólną liczbę norm dla NSPE nt=69, nw=0,80, zaś dla ABET nt=96,
nw=0,57. W dużej mierze pierwszy kodeks pokrywa się z drugim, jednak jest też
wiele różnic między nimi. Obydwa kodeksy szczegółowo regulują powinności
inżyniera w dziedzinach obowiązków zawodowych i społecznych. Elementem
wspólnym jest tu duży stopień szczegółowości regulacji poszczególnych
powinności w zakresach: a) zachowania nadrzędnej wagi dla bezpieczeństwa,
zdrowia i dobrobytu społecznego, b) świadczenia usług tylko w zakresach swoich
kompetencji, c) wydawania oświadczeń tylko w zgodzie z obiektywną prawdą,
d) działania dla swoich pracodawców jako przedstawiciele w dobrej wierze,
e) dążenia do najwyższych norm integralności i uczciwości zawodowej, f) służby
interesowi publicznemu, g) powstrzymywania się od aktów szkodzących reputacji
lub perspektywom zatrudnienia innego inżyniera oraz uznawania wkładu innych
inżynierów.
Różnice obejmują zaś unormowania szczegółowe. Kodeks ABET
zobowiązuje swoich członków do wspierania stowarzyszeń inżynierskich w ich
działalności zawodowej, kontynuowania profesjonalnego rozwoju zawodowego
i umożliwiania go podwładnym, szczegółowo zobowiązuje członków
do publikowania norm, testów i procedur kontroli jakości, które umożliwią
społeczeństwu wymagany stopień bezpieczeństwa lub oczekiwany czas
żywotności systemu, projektu czy produktu, za który są odpowiedzialni.
Zobowiązuje także członków do pisemnego zgłaszania właściwym organom
zachowania osób, okoliczności lub warunków, które mogą stwarzać zagrożenie
dla społeczeństwa. Zobowiązuje członków do dbałości o środowisko naturalne
i jakość życia. Zakazuje świadomego angażowania się w przedsięwzięcia, które
powodować będą konflikt interesów wobec klientów lub ich pracowników,
precyzuje też warunki oceniania i weryfikacji efektów pracy innych inżynierów
i szczegóły nieuczciwej konkurencji wobec innych podmiotów. Ponadto
w kodeksie tym wymienia się dopuszczalną listę form i celów reklamowania usług
inżynierskich, nakazuje członkom angażowanie się w rozpowszechnianie wiedzy
inżynierskiej w społeczeństwie oraz stosowanie proporcjonalnego wynagrodzenia
12
Zapis „Członek Izby powinien wyrażać opinię zawodową jedynie wtedy, gdy jest ona
oparta na odpowiedniej wiedzy” można interpretować jako zgodny z kanonem 3, jak i z 2,
lub niezgodny z nimi, zależnie jak zinterpretuje się rozumienie tego zapisu. Autor przyjął zgodność,
choć może być to dyskusyjne. Cyt. wg: Kodeks Etyczny Polskiego Związku Inżynierów i Techników
Budownictwa, zgodny z kodeksem zalecanym przez Europejską Radę Inżynierów Budownictwa
(ECCE), http://zgpzitb.org.pl/komitety-regulaminy/kodeks-etyczny.html (dostęp 16.05.2012).
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za pracę i przydzielania członkom zadań wykorzystujących możliwie pełny zakres
ich kompetencji.
Natomiast kodeks NSPE różni się szczegółowymi zapisami dotyczącymi
konkurowania o kontrakt rządowy, zatrudnienie lub w celach reklamowych.
Nakazuje stosowanie i wdrażanie specyfikacji i projektów zgodnych z normami
inżynierskimi, opieranie opinii na materialnych faktach oraz ponoszenie
indywidualnej odpowiedzialności za przydzieloną pracę.
3.7 NSPE – ZEZU
Na ogólną liczbę norm kodeksu NSPE nt=69 norm udział wspólnych wyniósł
nw=0,13, a dla ZEZU odpowiednio nt=35, nw=0,23. Kodeksy zasadniczo różnią się
od siebie, zarówno wielkością, jak i treścią. Wspólne zapisy kodeksu ZEZU
są tylko z kanonami 2 i 513. Specyficzne normy tego kodeksu obejmują
sformułowania powinności wobec wykonywanej pracy, wobec klientów
(zamawiających), innych członków samorządu i ich interesów, innych urbanistów,
ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Kodeks opiera się
na sformułowaniach zaczerpniętych z terminologii prawniczej, szczególnie
z ustaw o zamówieniach publicznych i o ochronie konkurencji. Być może takie
formułowanie zawodowych zasad etycznych przyczyniło się do dużego stopnia
niezgodności kodeksu ZEZU z etycznymi kanonami fundamentalnymi kodeksów
inżynierskich.
3.8 NSPE - IEEE
Wśród norm kodeksu NSPE przy nt=69, udział norm wspólnych wyniósł
nw=0,19, natomiast dla kodeksu IEEE nt=10, nw=0,7. Kodeks IEEE w znacznej
części zawiera się w kodeksie NSPE. W stosunku do kanonu norm etycznych
wymienionych na wstępie artykułu w kodeksie IEEE brakuje odpowiednika
kanonu 4. Sformułowanie kanonu 3 jest dyskusyjne 14. Pomimo zwięzłości
13
Zapis uznany za zgodny z kanonem 2 jest następujący: „Urbanista nie podejmuje się
wykonywania prac, gdy samodzielnie lub łącznie z osobami współpracującymi nie dysponuje
odpowiednią wiedzą i umiejętnościami oraz technicznymi możliwościami”, zaś z kanonem 5 brzmi:
„Urbanista jest zobowiązany przestrzegać zasad uczciwej konkurencji. Za postępowanie sprzeczne
z zasadami uczciwej konkurencji uznaje się w szczególności: (...)”, po czym następuje wyliczenie
rodzajów zachowań. Obydwa zapisy, po ich logicznym odwróceniu, można więc uznać za zgodne
z ww. kanonami.
Zapis „Urbanista, wykonując zawód zaufania publicznego, powinien chronić niezależność,
godność i uczciwość zawodu, nie uczestnicząc w czynnościach lub przedsięwzięciach, które
mogłyby go poniżyć w opinii publicznej lub podważyć zaufanie do niego” ze względu na rodzaje
wymienionych dóbr charakteryzujących przedmiot wykonywanego zawodu oraz rodzaj czynności
będących powinnością wobec tych dóbr, autor uznał za niezgodny z kanonem 6. Cyt. wg Zasady
etyki urbanisty…, op. cit.
14
„(…) we (…) agree: (…) to seek, accept, and offer honest criticism of technical work,
to acknowledge and correct errors, and to credit properly the contributions of others”. Autor
odrzucił hipotezę o identyczności treści tego zapisu z kanonem 3.
Kanon 5 autor przyjął w brzmieniu znacznie zawężonym: “(…) to reject bribery in all its
forms”, łącznie z twierdzeniem innego zapisu: „(…) to avoid injuring others, their property,
reputation, or employment by false or malicious action”; kanon 2 przyjął w brzmieniu: „(…)
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sformułowań etycznych powinności zawodowych, kodeks IEEE uznać należy
za zgodny z kanonem norm etycznych. Specyficzne dla kodeksu IEEE normy
to: dążenie do polepszenia rozumienia technologii, ich właściwych zastosowań
i potencjalnych ich konsekwencji, równe traktowanie wszystkich osób
bez względu na rasę, religię, płeć, wiek narodowość, czy pochodzenie społeczne
oraz świadczenie pomocy kolegom i innym współpracownikom w rozwoju
zawodowym i wspieranie ich w ramach wspólnego kodeksu etyki zawodowej.
3.9 IEEE - SEP
Dla norm kodeksu IEEE nt=10 udział norm wspólnych wyniósł nw=0,6, zaś
dla kodeksu SEP nt=10, nw=0,6. Normy wspólne to nadrzędna waga
bezpieczeństwa, zdrowia i dobrobytu społecznego, powinność ujawniania
zagrożeń dla społeczeństwa i otoczenia, unikanie postrzeganych konfliktów
interesu i ujawnianie ich społeczeństwu, uczciwość zawodowa, krytycyzm wobec
własnej pracy i przyznawanie się do błędów, unikanie nieprawidłowości
i przekupstwa, podnoszenie kompetencji zawodowych swoich, kolegów
i podwładnych. Kodeks IEEE zawiera ponadto powinność równego traktowania
osób bez względu na rasę, religię, płeć, wiek narodowość czy pochodzenie
społeczne, unikania szkód dla reputacji, zatrudnienia czy własności innych osób
poprzez działania złośliwe, oraz powinność rozpowszechniania rozumienia
technologii, ich właściwych zastosowań i konsekwencji tychże. Kodeks SEP
natomiast uwzględnia powinność wywiązywania się z obowiązków wobec
stowarzyszenia inżynierskiego, przeciwstawiania się wadliwym koncepcjom bez
ulegania naciskom, oraz dbałość o wysoki poziom kultury i etyki w życiu
codziennym, wypowiedziach i korespondencji.

4. Nauczanie kodeksowej etyki inżynierskiej
Jak zauważa autor niniejszego opracowania w artykule Reflections on
Professional Engineering Ethics – a Personalistic Perspective, nauczanie etyki
zawodowej odbywać się musi z uwzględnieniem kontekstu, wiedzy i umiejętności
uprzednich studiującego15. Kompetencje takie studiujący wynosi z poprzednich

to maintain and improve our technical competence and to undertake technological tasks for others
only if qualified by training or experience, or after full disclosure of pertinent limitations”,
zaś kanon 1 przyjął w brzmieniu: „(…) to accept responsibility in making decisions consistent with
the safety, health and welfare of the public, and to disclose promptly facto rs that might endanger
the public or the environment”. Cyt. wg: IEEE Code of Ethics for Engineers, „Revista Digital
Lámpsakos” 2009, nr 1, s. 65, http://www.funlam.edu.co/lampsakos/n1/n1a7.pdf (dostęp
01.03.2013).
15
P. Wajszczyk, Reflections on Professional Engineering Ethics – a Personalistic
Perspective, „Management and Business Administration. Central Europe” 2012, nr 3 (116), s. 6070.
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etapów kształcenia, w tym przypadku z zakresu etyki ogólnej i społecznej 16.
Dopiero mając przygotowanie ogólne może podjąć studia z zakresu etyki
zawodowej17.
W analizowanych amerykańskich podręcznikach etyki zawodowej inżyniera
widać wyraźnie zamierzenie wykształcenia umiejętności samodzielnego
lub grupowego rozwiązywania dylematów etycznych przez czytelników. Osiąga
się to przez prezentację wybranych teorii etycznych (etyka uprawnień
i obowiązków, etyka cnoty, utylitaryzm), wprowadzenie prostych narzędzi analizy
etycznej oraz analizy problemowej18, co pozwala czytelnikowi przeanalizować
wybrane przypadki sytuacyjne opisane w tekście pod kątem naruszeń obowiązków
i powinności zawodowych inżyniera lub odchyleń od dobrych praktyk
w organizacji, w której inżynierowie pracowali. Studia zamieszczone
w podręcznikach zwykle opisują przypadki katastrof lub innego nieszczęścia
w ponad organizacyjnej skali (najczęściej ogólnospołecznego zasięgu),
co wskazuje na związek przyczynowo-skutkowy między popełnionymi
zaniedbaniami zawodowymi a wynikłymi wielkimi szkodami społecznymi.
Analizowanie przyczyn i odkrywanie takiego związku z jednej strony,
oraz formułowanie poprawnego postępowania z drugiej, stanowi łączny efekt
w kształceniu moralnego postępowania zawodowego.
Podręczniki zagraniczne, zależnie od wielkości prezentowanego materiału
dydaktycznego studiów przypadku, oferują różny stopień szczegółowości
analizowanych problemów etycznych możliwy do realizacji w nauczaniu
zawodowym19. Niektóre podręczniki są zbiorami prawie wyłącznie szczegółowo
opisanych przypadków, sferę analityczną redukując do minimum 20. Wszystkie
wymieniają obszary powinności etycznych inżyniera i/lub dylematów etycznych
na przykładzie wybranych kodeksów21, lub w postaci ich katalogu22. Daje
to czytelnikowi możliwość porównania powinności kodeksowych i odniesienia ich
do konkretnych przypadków naruszeń lub zaniedbań w analizowanych sytuacjach
problemowych.
W strukturach analizowanych podręczników daje się zauważyć ustalony
kanon: a) cele etyki zawodowej, b) metodyka analizy etycznej, c) obszary
powinności etycznych zawodu inżyniera, w których przebiegać ma analiza,
d) materiały studiów przypadków do analizy. Różnice polegają głównie
na rozłożeniu akcentów, innym zakresie prowadzonej analizy oraz różnych
rozmiarach poszczególnych części.
16
T. Ślipko, Zarys etyki ogólnej. Wydawnictwo WAM. Kraków 2004; Idem, Zarys etyki
szczegółowej, Wydawnictwo WAM, Kraków 2005, t. I i II.
17
W. Gasparski, op. cit.
18
Engineering Ethics…, op. cit.
19
W pracy „Engineering Ethics: Concepts and Cases” Ch.E. Harrisa Jr., M.S. Pritcharda
i M.J. Rabinsa są one analizowane bardziej szczegółowo niż w cytowanej wcześniej publikacji
Ch. Fleddermanna. Por. Ch.E. Harris Jr., M.S. Pritchard, M.J. Rabins, Engineering Ethics: Concepts
and Cases, 4th Ed., Wadsworth Cenage Learning 2009; Engineering Ethics…, op. cit.
20
G. Baura, Engineering Ethics – An Industrial Perspective, Elsevier Academic Press, 2006.
21
Engineering Ethics…, op. cit.
22
G. Baura, op. cit.; Ch.E. Harris Jr., M.S. Pritchard, M.J. Rabins, op. cit..
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Punktem wyjścia dla budowy podręcznika z etyki zawodowej inżyniera
powinno być sformułowanie powinności etycznych zawodu i zebranie materiału
faktów sytuacyjnych zaczerpniętych w praktyki inżynierskiej lub gospodarczej,
które zrodziły zaniedbania lub konflikty norm, a także przykłady dobrych praktyk.
Aby poprawnie sklasyfikować i uporządkować pod kątem analizy etycznej
ww. przypadki faktycznych naruszeń norm, należy przyjąć taki katalog
powinności etycznych zawodu inżyniera wobec osoby, społeczności zawodowej
i społeczeństwa w ogólności. Poszczególne zawodowe kodeksy etyczne różnią się
nieco od siebie sposobem formułowania powinności zawodowych, dlatego istotne
jest, aby takie specyficzne zróżnicowanie uwzględniały również materiały
dydaktyczne i podręczniki do nauczania etyki zawodowej na różnych kierunkach
technicznych (mechaników, architektów, chemików, biochemików, urbanistów,
elektryków, informatyków, itd.). Należy tu dodać, że analizowane podręczniki
zagraniczne obejmują swoim zakresem tematycznym prezentowane studia
przypadku i różne branże zawodowe, oraz szerokie spektrum aspektów etycznych
działalności inżynierskiej, nie zawierają więc takiego uściślenia. Jednak dla celów
kształcenia na konkretnym kierunku byłoby ono pożądane. Z drugiej jednak
strony inżynierów obowiązują również pewne wspólne powinności z zakresu
profesjonalnej etyki zawodowej 23. Wskazane jest więc też rozwijanie wiedzy
i umiejętności etycznych inżyniera na poziomie ogólnym, a nie tylko ściśle
branżowo zorientowanych.

5. Cele kształcenia w zakresie etyki zawodowej
Nauczanie etyki inżynierskiej może prowadzić do osiągnięcia kilku celów.
Pierwszy to uświadomienie słuchaczom istnienia uporządkowanego zestawu norm
i powinności zawodowych, jakich oczekuje się od inżyniera w trakcie
praktykowania zawodu. Student musi umieć rozpoznawać i odróżniać od siebie
poszczególne rodzaje powinności, definiować ich treść i wyjaśniać
na przykładach, jakie działania i postawy są pożądane, a jakie nie. W tym
przypadku efektem kształcenia będzie zatem zdobycie określonej wiedzy.
Drugi cel to nabycie umiejętności pożądanego zachowania się w określonych
kodeksem sytuacjach zawodowych rodzących konflikty norm i dylematy etyczne
lub różne pokusy zawodowe (np. oszustwa, czy korupcji) oraz podanie sposobu
ich rozwiązania. Uzyskanie tego efektu oznacza zdobycie pewnych umiejętności
i wymaga zastosowania różnorodnych materiałów i technik dydaktycznych (studia
przypadku, filmy, opisy i symulacje sytuacyjne, itp.), aby osiągnąć pożądany
23
Por. Kodeks NOT-FEANI oraz kodeks SIDiR (jego odpowiednikiem w USA jest kodeks
NSPE). Kodeks Etyczny FEANI, opublikowany na oficjalnej stronie NOT http://www.not.org.pl/
(http://www.not.org.pl/not/index.php?option=com_content&task=view&id=78&Itemid=86, dostęp
23.10.2011) oraz SIMP http://www.simp.pl; Kodeks etyki niezależnego inżyniera konsultanta,
członka SIDiR. Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców, 2010, http://www.sidir.pl/
sidir/pliki/stale/etyka/kodeks_etyki_sidir.pdf (dostęp 01.03.2013).
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poziom oraz trwałość efektów kształcenia. Niestety, kluczową rolę odgrywają
tu dobrze przygotowane i wykorzystane materiały dydaktyczne, których
dostępność stanowi, przynajmniej na razie, dużą trudność.
Trzeci cel obejmuje zakres postaw: wykazywanie świadomości roli
społecznej
absolwenta
uczelni
technicznej,
potrzebę
formułowania
i przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki
i innych aspektów działalności inżynierskiej. Także wykazywanie świadomości
wagi pozatechnicznych aspektów działalności inżynierskiej (m.in. organizacyjnej
i ochrony środowiska) oraz odpowiedzialności za skutki takiej działalności.
Cel z zakresu komunikacji i otwartości na oświatową rolę, jaką pełnić ma inżynier
w społeczeństwie, koresponduje z wymogiem norm mówiących o przekazywaniu
wiedzy na temat osiągnięć techniki oraz zagrożeń, jakie ona stwarza, instytucjom
społecznym. Inżynier, świadomy tej odpowiedzialności, zobowiązany jest
rzetelnie informować zarówno o zaletach, jak i o wadach i zagrożeniach technik
i technologii24. W niektórych kodeksach etycznych jako kolejny cel wymieniane
jest ukształtowanie świadomości odpowiedzialności za środowisko naturalne
i wpływ działalności technicznej na dobrobyt przyszłych pokoleń 25.
Należy tu podkreślić konsekwencje przyjęcia konkretnego kodeksu
etycznego przez organizacje inżynierskie i w pracy dydaktycznej. Jak widać
z przeprowadzonej powyżej analizy, poszczególne kodeksy różnią się, często
zasadniczo, nawet w składzie powinności fundamentalnych zawartych w kanonie,
jak np. kodeks FEANI. Dyskusyjne jest tu zamieszczanie tego kodeksu przez
NOT i SIMP na swoich oficjalnych stronach internetowych, jeśli odbiega
on znacząco od kanonu norm etyki zawodowej inżynierów w innych kodeksach
na świecie (NSPE, ASME, ABET) i jest zbyt ogólnikowo sformułowany. Dlatego
należy zalecać ostrożność i rozwagę, by zbyt ogólne formułowanie powinności
etycznych danego kodeksu nie okazało się mało przydatne praktycznie
w społeczności zawodowej, co skutkować może brakiem identyfikacji z nim
u członków społeczności, i w konsekwencji nikłym stopniem jego oddziaływania
w praktyce zawodowej.

6. Inżynierskia etyka zawodowa w Polsce
Organizacje i stowarzyszenia zawodowe inżynierskie w Polsce prowadzą
szkolenia, prelekcje i odczyty na temat etyki zawodowej. Wypada tu wspomnieć
prace P. Bortkiewicza czy W. Wawszczaka26. Widoczne są również inicjatywy

Por. NSPE (1996) tytuł II, punkt 3 oraz tytuł III punkt 2c; IEEE Code of Ethics (2006),
punkty 3, 5 i 6; ASME Code of Ethics (2005), punkt 7; NOT-FEANI (2011) punkt 3 („Etyka
społeczna”).
25
Por. ASME Code of Ethics (2005) Kanony 8 i 9; NOT-FEANI (2011) punkt 3 („Etyka
społeczna”).
26
P. Bortkiewicz, Etyka w pracy inżyniera, Referat wygłoszony w Domu Technika NOT,
Poznań 2003,
s. 1-7,
www.simp.pl/gsk/doc/etyka%20inzyniera.doc
(dostęp 01.03.2013);
24
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poszczególnych uczelni i naukowców zarówno w sferze dydaktyki, jak i w sferze
koncepcyjnego podejścia do etyki zawodowej inżyniera 27. Niestety, jak dotąd
inicjatywy te są podejmowane w sposób nieskoordynowany, a powstające prace są
rozproszone i nieregularne, zatem wymagają uporządkowania i zintensyfikowania.
Brakuje skoordynowanych działań na poziomie ponaduczelnianym
i o ogólnokrajowym zasięgu, wspierających etykę zawodową i skierowanych
do uczelni oraz stowarzyszeń inżynierskich. Wspieraniu organizacji inżynierskich
odpowiedzialnych za krzewienie i utrzymywanie wysokiego poziomu etyki
zawodowej wiele pomogłaby regularna dyskusja w środowisku zawodowym
poświęcona praktyce i jej etycznym aspektom. Szczególnie pożądane byłoby
uznanie etyki zawodowej inżyniera w kraju za wyodrębnioną, ważną i potrzebną
gospodarce subdyscyplinę etyki praktycznej, powołanie czasopisma jej
poświęconego i organizowanie regularnie konferencji na temat praktycznych
aspektów etyki zawodowej inżynierów. Dodać wypada, że takie formy rozwijania
i badania zachowań indywidualnych i społecznych w społecznościach
zawodowych za granicą istnieją już od dawna (USA).

7. Dyskusja
W opinii autora kodeks etyczny, oprócz gwarancji oferowania opisu
poprawnych moralnie zachowań zawodowych, powinien również opisywać
je w sposób zrozumiały i konkretny. Oprócz kryterium trafności rozwiązania,
osiąga on wówczas również specyficzność na tyle, że korzystająca z niego
wspólnota zawodowa osiąga dobro w rezultacie praktykowania opisanego w nim
normami postępowania. Przeciwnie, jeśli normy określone w kodeksie będą zbyt
ogólnie sformułowane, może to zniechęcić członków wspólnoty do zaznajomienia
się z kodeksem i identyfikowania się z jego zapisami, czy wręcz skłonić do
przyjęcia postawy wewnętrznego wobec nich oporu. Profesjonalizm zawodów
inżynierskich, rozważany m.in. w pracach „Engineering Ethics: Concepts
and Cases” Charlesa E. Harrisa, Jr., Michæla S. Pritcharda i Michæla J. Rabinsa
oraz atrykule pt. „Reflections on Professional Engineering Ethics – a Personalistic
Perspective” mojego autorstwa, implikuje potrzebę osiągnięcia pewnego stopnia
W. Wawszczak, Wybrane relacje techniki z etyką i religią, Konferencja Chrześcijańskiego Forum
Nauki Nauka-Etyka-Wiara 2005, http://chfpn.pl/files/?id_plik=287 (dostęp 01.03.2013).
27
J. Jaśtal, Problemy etyczne jako wieloaspektowe problemy projektowe, „Diametros” 2007,
nr 13, s. 91-101, http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/pdf/diam13jastal.pdf (dostęp 01.03.2013);
M. Pyka, Między normami a działaniem. Praktyczny charakter etyki inżynierskiej. Recenzja książki:
Caroline Whitbeck, Ethics in Engineering Practice and Research,Cambridge University Press 1998,
„Diametros” 2010, nr 25, s. 55-74 http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/pdf/diam25pyka.PDF
(dostęp 01.03.2013); M. Krause, Wykłady z przedmiotu: Etyka w biznesie, Wydział Górnictwa
i Geologii, Politechnika Śląska 2006, http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=marcin%20krause%
20wyk%C5%82ady%20z%20etyki%20biznesu&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CFsQFjAA&url
=http%3A%2F%2Fdydaktyka.polsl.pl%2Frg5%2Fstudia%2Fmat_sem_ii%2Fkrause%2Fkrause%25
20marcin%2520wyk%25C5%2582ady%2520z%2520etyki%25202007.doc&ei=1bTVT4PtHZT74Q
Sg9eDNAw&usg=AFQjCNG7HAsvNFkesBfuFK9PZJ-NGIdXMA (dostęp 01.03.2013).
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jednorodności powinności etycznych środowiska inżynierów. W konsekwencji
jednorodność ta wyrażać się powinna wzajemnym podobieństwem treści
powinności etycznych zawartych w różnych kodeksach etyki zawodowej
inżyniera.
Istnieją kodeksy wpisujące się, choć w różnym stopniu, w postulat ogólnej
zgodności etycznych norm zawodowych (NSPE, ASME, ASCE, AICHE, ABET,
IEEE, SIDiR, PIIB, PZITB, SEP), ale istnieją też kodeksy odbiegające od niego
(FEANI, ZEZU). Różne jest też podejście do normowania powinności etycznych:
w jednych kodeksach ogólne, w innych bardziej szczegółowe. W polskich
kodeksach zaznacza się wymóg postawy dbałości o przestrzeganie porządku
prawnego (legalności postępowania) kraju, w którym działa pracodawca
lub inżynier. Wymóg ten rzadziej występuje w kodeksach amerykańskich,
z wyjątkiem NSPE, w których rozdziela się to co etyczne od tego, co legalne.
Tym samym samo prawo może być również przedmiotem oceny etycznej,
na podstawie własnego osądu sumienia zawodowego. Drugą cechą
charakterystyczną jest, zaznaczający się w polskich kodeksach etycznych,
niewielki zakres konkretnych regulacji zachowań zawodowych wobec sfery
publicznej (SIDiR, PIIB) w sytuacji konfliktu interesów prywatnych
i publicznych, korupcji czy podejrzeń o nią, a także wobec swobody
dysponowania informacją i umiejętnościami zdobytymi u innego pracodawcy.
Polskie kodeksy etyczne są bardziej ogólne (SEP, FEANI-NOT-SIMP,
ZEZU) i mniej precyzyjne w ocenie autora, niż amerykańskie, choć ogólność
formułowanych powinności znaleźć można też w zagranicznych kodeksach:
ASCE, AICHE i IEEE. Wyjątek stanowią tu polskie kodeksy SIDiR i PIIB, gdzie
normy formułowane są szczegółowiej. Zagraniczne kodeksy, szczególnie ABET,
ASME i NSPE szczegółowo normalizują zachowania inżynierów w wielu
dziedzinach, jak omówiono w pkt. 3, i są najbardziej rozbudowane
w analizowanym w niniejszej pracy porównaniu. Zaznacza się też podejście
do różnego traktowania norm etycznych w niektórych innych kodeksach, zarówno
zagranicznych jak i polskich. Różnice te wynikać mogą z braku potrzeb
tak szczegółowego normowania zachowań przez społeczności zawodowe.
Właściwą odpowiedź trudno jest jednak definitywnie udzielić w tej pracy
na podstawie ww. rozważań; możliwa byłaby ona jedynie dopiero po wykonaniu
badań terenowych. Jednym z kryteriów oceny właściwości sformułowań
kodeksowych, mogłaby być efektywność wpływu kodeksów ogólnych
i szczegółowych na członków społeczności zawodowej.

8. Podsumowanie
Niniejszy artykuł stanowi próbę weryfikacji hipotezy o istnieniu katalogu
wspólnych powinności zawodu inżyniera wobec społeczeństwa, niezależnie
od branży, kultury czy formy zrzeszenia społeczności zawodowej, przynajmniej
w sposób wyrażony w kodeksach etyki zawodowej inżyniera. Hipotezę taką
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stawiają niektórzy badacze etyki inżynierskiej za granicą, twierdząc iż obserwują
tendencję
wśród
niektórych
organizacji
inżynierskich
aspirujących
do umiędzynarodowienia zawodowych standardów etycznych w społecznościach
inżynierskich na świecie oraz rozszerzania stosowania kodeksowego normowania
zachowań zawodowych przezwyciężających zróżnicowanie kulturowe 28. Choć
hipoteza taka brzmi atrakcyjnie, przeprowadzona powyżej analiza wybranych
kodeksów etycznych krajowych i zagranicznych organizacji inżynierskich
wykazuje znaczne ich zróżnicowanie i nie napawa optymizmem.
Podsumowując, nie wydaje się, aby postulat istnienia jednolitego kanonu
powinności zawodowych inżynierów miał być powszechnie spełniony, nawet
expressis verbis w krajowych kodeksach etycznych. Nawet jeśli część powinności
etycznych pokrywa się z kanonem wymienionym na wstępie, analizowane
kodeksy różnią się znacznie zarówno stopniem szczegółowości jak i treścią
pozostałych norm. Czy kanon norm przyjęty przez autora jest trafnym
i wyczerpującym rdzeniem etycznych powinności inżynierskich we wszystkich
krajach i kulturach, jest to zagadnienie, któremu należałoby poświęcić osobną
pracę. Inną także sprawą jest słuszność postulatu dążenia do większej unifikacji
treści zawodowych kodeksów etycznych różnych branż inżynierskich oraz czy
taki optymalny stopień istnieje i w jakich wymiarach powinności etycznych.
Autor nie podejmuje się odpowiedzieć tutaj zwięźle na te pytania, gdyż
zagadnienia te powinny być przedmiotem odrębnej i szerszej dyskusji. Podobnej
dyskusji wymagają odpowiedzi na pytania wynikające ze schematu
przedstawionego na Rys. 1:
1. jakie są: świadomość i faktyczny stopień realizacji norm etycznych
w poszczególnych społecznościach zawodowych inżynierów,
2. jaka jest użyteczność ww. norm w pracy zawodowej inżyniera,
3. jaki jest stopień akceptacji ww. norm w społecznościach
zawodowych,
4. jakie są potrzeby społeczne dla dostarczania dóbr przez społeczności
inżynierów,
5. jaki jest stopień oczekiwań społecznych wobec powinności
zawodowych inżynierów,
6. jaka jest percepcja społeczna wizerunku poszczególnych zawodów
inżynierskich (ważność, prestiż, użyteczność, itp.).
Aby móc określić właściwość sformułowań powinności etycznych
w kodeksach etyki zawodowej inżyniera należałoby badania takie przeprowadzać
okresowo i systematycznie, co pozwoliłoby uchwycić zarówno stopień
dopasowania praktyki zawodowej do potrzeb społecznych, jak i dynamikę tej
wielkości.
W przyszłych pracach nad analizą norm kodeksowych warto udoskonalić
metodę porównawczą oceny kodeksów, której użył autor. Ograniczenia tej metody
polegają głównie na arbitralności wyboru kodeksów etycznych, pomimo dążenia
do możliwie zróżnicowanego ich pochodzenia, oraz takiegoż podziału kodeksu
28

Ch. Harris, op. cit.
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na jednostki analizy (najczęściej pojedyncze zdania, lub ich grupy): jeśli zdanie
tylko częściowo pokrywało się z zapisem drugiego kodeksu, przyjmowano to jako
zgodność, jeśli pokrywało się z kilkoma zapisami drugiego kodeksu,
przyjmowano tyle samo przypadków zgodności, nawet cząstkowej. Z drugiej
strony, nie uwzględniano kontekstu i głębszych ich warstw znaczeniowych,
jak dokonuje się tego w analizach aktów prawnych. Do przeprowadzenia takiego
pogłębionego ilościowo-jakościowego porównania potrzebna byłaby bardziej
wszechstronna metodyka, np. wykorzystująca sieci semantyczne (semantic
networks) ze zdefiniowaniem pól znaczeniowych, przyjmując że kodeks etyczny,
podobnie jak akt prawny, potraktować można jako przypadki sieci semantycznej.
Drugim pożądanym obszarem, którego brakuje w pełniejszym obrazie etyki
zawodu inżyniera, są wyniki badań zaobserwowanej moralności u konkretnych
przedstawicieli tej społeczności zawodowej. W badaniach takich można byłoby
również spróbować zaobserwować zjawisko moralności krańcowej, dyskutowane
szerzej w innym artykule tego tomu29 i odnieść je do obserwowanych praktyk
zawodowych. Według wiedzy autora badań takich nie przeprowadzano jeszcze
w kraju. Dopiero uzyskanie takiego obrazu i powiązanie go z zapisami
kodeksowymi, dałoby informację organizacjom inżynierskim o stopniu
i skuteczności oddziaływania kodeksów na społeczność zawodową,
jak to przedstawiono na Rys. 1 niniejszego artykułu. Wartością niniejszej pracy
jest też możliwość zastosowania przedstawionej w niej metody badania
powinności etycznych do innych zawodów kodeksowych: menedżera, lekarza,
prawnika itp. Nauczanie etyki zawodowej na kierunkach łączonych
(np. inżyniersko-menedżerskim, inżyniersko-lekarskim,
czy medycznym)
prowadzić można byłoby w oparciu o analizę i wyodrębnione na wspólnych
dla tych kierunków powinności zawarte w kodeksach etycznych. Można wyrazić
nadzieję, że badania takie ukazałyby obraz moralności zawodowej oraz stopień
powiązania jej z powinnościami kodeksów etyki z jednej, a z efektywnością
nauczania etyki zawodowej z drugiej strony.

Professional Engineering Ethics in Relation to Selected Codes
Summary
The paper attempts to analyse the ethical duties of engineers contained in selected engineering
codes of ethics and indicates a few problems arising in teaching professional engineering ethics
in technical studies.
The codes of ethics under analysis, both Polish and foreign (American), show similarities
and differences. The author indicates the likely causes of these similarities and differences and suggests
the need for further research on the development of ethical standards as well as their implementation,
application and enforcement.
29
Patrz: P. Rotengruber, Moralność krańcowa jako przedmiot badania oraz jako wiedza
użyteczna w procesie osiągania przewagi konkurencyjnej, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym”
2013, vol. 16, s. 41-50.
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Społeczne konsekwencje
podwyższenia wieku emerytalnego kobiet

1. Uwagi wstępne
Malejące zasoby siły roboczej są efektem zmian w strukturze społecznej
ludności Polski. Zmiana proporcji pomiędzy ludnością w wieku produkcyjnym
a poprodukcyjnym wymusza podejmowanie działań łagodzących negatywne
skutki tego procesu. Do zwiększenia zasobów siły roboczej można wykorzystać
różnorodne mechanizmy, wśród których wymienia się podwyższenie wieku
emerytalnego. Dotychczas granica wieku emerytalnego była odmiennie
ukształtowana ze względu na płeć, czyli dla kobiet wynosiła 60 lat,
a dla mężczyzn 65 lat. Wprowadzone modyfikacje zakładają przesunięcie granicy
wieku emerytalnego do 67 lat dla obu płci, jednakże w różnych terminach.
Stopniowe podwyższanie wieku emerytalnego mężczyzn zakończy się w 2020 r.,
natomiast kobiet w 2040 r. W stosunku do poprzednich rozwiązań mężczyźni będą
nabywać pełne prawa emerytalne dwa lata później, a kobiety będą oczekiwały
na pełną emeryturę siedem lat dłużej.
Podwyższenie wieku emerytalnego kobiet oznacza przesunięcie momentu
uzyskania praw do pełnej emerytury i rodzi konieczność wydłużenia okresu
aktywności zawodowej. Powstaje tutaj obawa, że mechaniczne podwyższenie
wieku emerytalnego kobiet, bez podjęcia odpowiednich działań towarzyszących,
wywoła sytuację, w której kobiety nie będą w stanie zapewnić sobie dochodów
z pracy do czasu przejścia na emeryturę. Kontynuacja zatrudnienia, a do tego
zmierza w gruncie rzeczy zabieg podwyższenia wieku, jest uwarunkowana
wieloma czynnikami, do których można zaliczyć m.in. poziom i rodzaj
posiadanych kwalifikacji, zainteresowanie pracodawców zatrudnianiem starszych
pracownic, dostosowanie miejsc oraz czasu pracy do ich potrzeb, kondycja
zdrowotna oraz obciążenia związane z opieką nad członkami rodziny. Z kolei brak
dochodów lub ich bardzo niski poziom może przyczynić się do pogłębienia biedy
starszych kobiet, ponieważ wpłynie na ustalenie emerytury w niewielkim
wymiarze. Oznacza to, że problematyka podwyższenia wieku wymaga oglądu
w szerokim kontekście społecznym.
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Przedmiotem niniejszego artykułu jest próba analizy społecznych skutków
wywołanych przesunięciem granicy wieku emerytalnego kobiet w rzeczywistości
społeczno-ekonomicznej. Zmiana wieku emerytalnego prowadzi bowiem
do pewnego przewartościowania roli kobiety w życiu społecznym, nie tylko
w aspekcie tradycyjnie już w literaturze i badaniach społecznych powoływanego
przykładu „babci”. Społeczny wymiar dokonywanych zmian w systemie
emerytalnym jest dość rzadko akcentowany, co z jednej strony wskazuje
na koncentrację uwagi reformatorów na finansowych aspektach tego mechanizmu,
a z drugiej może świadczyć o niedowartościowaniu społecznej kategorii
ubezpieczeń1. Nie można zapominać, że konstrukcje ubezpieczenia społecznego
realizują cele przede wszystkim społeczne i powinny cieszyć się zaufaniem
obywateli.

2. Realizacja
tendencji
emerytalnych

równościowych

w

systemach

Z punktu widzenia zasad sprawiedliwości społecznej ujednolicenie wieku
emerytalnego może być oceniane jako działanie uzasadnione, służące realizacji
zasady równego traktowania. Należy wskazać, że równe traktowanie jest
podstawową zasadą prawną wynikającą z przepisów konstytucyjnych 2,
dotyczących zasady równości wobec prawa, zakazu dyskryminacji oraz zasady
równego traktowania kobiet i mężczyzn w życiu rodzinnym, politycznym,
społecznym i gospodarczym (art. 32 i 33 Konstytucji). Na płaszczyźnie polskiego
systemu ubezpieczeń społecznych zasada ta została wyrażona wprost w art. 2a
ustawy systemowej3. Z kolei Unia Europejska obliguje kraje członkowskie
do respektowania równego statusu kobiet i mężczyzn w systemach zabezpieczenia
społecznego4, również ze względu na kryterium płci. Tendencje równościowe
1
Pisał już o tym m.in. T. Szumlicz, Społeczne aspekty ubezpieczenia – próba wyznaczenia
zakresu problemowego, [w:] Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania ubezpieczeń społecznych,
red. A. Rączaszek, Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Bystra Śląska 15-17
listopada 1996, WAE, Katowice 1997, s. 7 i n.
2
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Dz. U. nr 78, poz. 483
z późn. zm.
3
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Tekst jedn.
Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 z późn. zm. Por. szerzej: B. Wagner, Równość w ubezpieczeniach
społecznych, Prawo pracy u progu XXI wieku, Stare problemy i wyzwania współczesności ,
Materiały z XIII Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Pracy, Białystok 2001,
s. 66-67.
4
Por. Dyrektywa 79/7/EWG z dnia 19 grudnia 1978r. o stopniowym wprowadzaniu zasady
równego traktowania mężczyzn i kobiet w dziedzinie zabezpieczenia społecznego, Dz. U. W.E.
Nr L. 6 z dnia 10 stycznia 1979 r.; dyrektywa Rady z dnia 24 lipca 1986 r. w sprawie wprowadzenia
w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w systemach zabezpieczenia społecznego
pracowników, Dz. U. UE.L.86.225.40; dyrektywa 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego
traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy (wersja przeredagowana), Dz. U.
UE L z dnia 26 lipca 2006 r., Nr 2004, poz. 23.
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w zakresie ustalania wieku emerytalnego są widoczne w nowym programie
społeczno–gospodarczym UE: „Europa 2020 – strategia na rzecz inteligentnego
i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego integracji społecznej”, ponieważ
założono w nich osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia na poziomie 75% dla grupy
wiekowej 20-645.
Przyjęta koncepcja podwyższenia wieku emerytalnego kobiet w Polsce
mieści się w nurcie zmian wprowadzanych w ustawodawstwach krajów
członkowskich UE. W wielu krajach najpierw na ogół niższy wiek emerytalny
kobiet jest ujednolicany z wiekiem emerytalnym mężczyzn, a następnie
podwyższany. Obserwowane modyfikacje wieku odpowiadają zmianom
zachodzącym w strukturze społecznej na skutek wydłużającego się przeciętnego
trwania życia oraz malejącej dzietności kobiet. Mają pozytywnie wpływać
na kształtowanie zasobów siły roboczej i finanse systemów emerytalnych.
Niejednolicie ukształtowany wiek emerytalny kobiet i mężczyzn miał służyć
wyrównaniu obciążenia podwójna rolą w życiu rodzinnym i zawodowym,
a jednocześnie był wyrazem traktowania kobiety jako jednostki o słabszej
konstrukcji psychofizycznej 6. Zróżnicowany wiek emerytalny nadal jest uważany
przez opinię publiczną za sprawiedliwy społecznie i niewymagający korekt 7.
Jednakże w świetle konsekwencji społecznych i finansowych, które wywołuje,
powinien być kwalifikowany raczej w kategoriach dyskryminacji kobiet. Warto
odnotować tutaj przyjazne tendencje występujące w orzecznictwie Sądu
Najwyższego, które traktują rozwiązywanie stosunku pracy z powodu osiągnięcia
wieku emerytalnego i nabycia uprawnień emerytalnych za niezgodne z zasadą
równego traktowania8.
Odmienna sytuacja kobiet na rynku pracy przejawia się chociażby poprzez
niższe wynagradzanie ich pracy, mniejszy udział w sprawowaniu przez nie
kierowniczych stanowisk, czy też dłuższe okresy pozostawania w bezrobociu.
Starsze pracownice są rzadziej kierowane na szkolenia, kursy, gdyż krótszy okres
aktywności zawodowej nie gwarantuje, zdaniem pracodawców, odzyskania
przeznaczonych na ten cel środków. Mniejsza liczba przepracowanych lat
przekłada się na niższy kapitał emerytalny gromadzony przez kobiety,
a to oznacza niższe świadczenia i ma wpływ na ich adekwatność. Zatem
zróżnicowany wiek emerytalny niesie za sobą negatywne konsekwencje
finansowe dla kobiet, gdyż niedostateczne dochody są przyczyną ich ubóstwa
w okresie poprodukcyjnym. Modyfikując wiek emerytalny należy wziąć pod
uwagę fakt, że warunki życia i pracy oraz stan zdrowia społeczeństwa, a zatem

http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf (dostęp dnia 29.04.2012).
B. Kłos, Wiek emerytalny kobiet i mężczyzn, „Infos” 2008, nr 3(27), s. 1.
Badanie Opinie o podnoszeniu wieku emerytalnego i zmianach w systemie emerytalnym
przeprowadzone przez CBOS w marcu 2012 r. wskazuje, że 91% badanych jest przeciwnych
podniesieniu wieku emerytalnego kobiet do 67 lat, w tym 75% zdecydowanie;
http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_040_12.PDF (dostęp dnia 24.04.2012).
8
Wyrok SN z 19.3.2008 r., I PK 219/07, OSNP Nr 13–14/2009, poz. 173; uchwała (7) SN
z 19.11.2008 r., I PZP 4/08, OSNP Nr 13–14/2009, poz. 165; Uchwała (7) SN z 21.1.2009 r., II PZP
13/08, OSNP Nr 19–20/2009, poz. 248.
5
6
7
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i kobiet, ciągle się poprawiają i są lepsze niż wcześniej 9. Można zatem przyjąć,
że niższy wiek emerytalny kobiet nie może być dłużej traktowany jako
„uprzywilejowanie wyrównawcze”, ale raczej jako „dyskryminujący przywilej” 10.

3. Skutki
podwyższenia
wieku
na płaszczyźnie rynku pracy

emerytalnego

kobiet

Przesunięcie wieku emerytalnego kobiet w górę przyczynia się
do poszukiwania zastępczych źródeł dochodów w stosunku do odroczonej
emerytury. Istotne zabezpieczenie środków utrzymania może zostać zapewnione
poprzez przedłużenie aktywności zawodowej lub też powrót na rynek pracy.
Jednakże barierą ograniczającą dostęp do rynku pracy może być nikłe
zainteresowanie pracą starszych kobiet. Kontynuacja zatrudnienia lub jego
podjęcie jest powiązane z kwalifikacjami posiadanymi przez starsze kobiety.
Przewidywania dotyczące wzrostu zainteresowania starszymi pracownicami
w dobie malejących zasobów pracy nie oznaczają bowiem, że będą one
zatrudnianie bez względu na prezentowaną przez nie wiedzę i umiejętności
zawodowe. Muszą one odpowiadać popytowi zgłaszanemu przez pracodawców,
gdyż w innym przypadku będzie obserwowane niedopasowanie strukturalne
przekładające się na wzrost bezrobocia wśród tej grupy wiekowej kobiet.
Współczesna gospodarka „zmierza od dominacji przemysłu poprzez rozwój usług,
do gospodarki opartej na wiedzy i technologiach informatycznych” 11. Ich szybki
rozwój powoduje, że istotne jest dostosowanie umiejętności do zapotrzebowania
zgłaszanego przez pracodawców oraz ich bieżąca aktualizacja (longlife learning).
Zwiększenie zainteresowania dłuższą pracą ze strony kobiet powinno być
wsparte ich aktywną postawą na rzecz korzystania z wszelkich dostępnych szans
na pogłębienie wiedzy i kwalifikacji. Nadążanie za zmianami technologicznymi
stanowi podstawę utrzymania lub też podjęcia przez nie pracy, lecz także
zapobiega następującej z wiekiem deprecjacji samooceny własnych umiejętności
i marginalizacji. Duży wpływ na postawę prozatrudnieniową ma poziom
wykształcenia, który im wyższy, tym bardziej zwiększa szanse na zatrudnienie.
Stopień wykształcenia warunkuje również chęć kontynuacji przez nie
uczestnictwa w rynku pracy aż do osiągnięcia wieku emerytalnego, a nawet
dłużej. Wynika to z warunków pracy, które są dla nich mniej obciążające
fizycznie oraz z prestiżem społecznym, jaki wiąże się z pełnionymi rolami
zawodowymi. Natomiast kobiety prezentujące niskie wykształcenie szybciej
A. Wiktorow, Zróżnicowany wiek emerytalny – korzyści czy dyskryminacja kobiet, [w:]
Równość kobiet i mężczyzn w europejskich systemach emerytalnych, Ośrodek Informacji Rady
Europy, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Biuletyn nr 2, Warszawa 2000, s. 52.
10
B. Kłos, op. cit., s. 3.
11
D. Walczak-Duraj, Procesy przewartościowywania pracy – główne uwarunkowania
i tendencje, [w:] Przemiany pracy, postaw i ról zawodowych, red. D. Walczak-Duraj, Wydawnictwo
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, s. 32.
9
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podejmują decyzje dotyczące opuszczenia rynku pracy, poszukując zastępczych
źródeł dochodów12. W tym kontekście istotne jest zapewnienie dostępu do szeroko
pojętej edukacji dla wszystkich bez względu na płeć, wiek i poziom już nabytego
wykształcenia.
Tabela. Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 16-64 oraz 55-64 lata
wg BAELc,d w Polsce w latach 2002-2010 (%)
Wyszczególnienie

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Wskaźnik zatrudnienia
ogółem (15-64)

51,5

51,2

51,7

52,8

54,5

57,0

59,2

59,3

59,3

Mężczyźni

56,9

56,5

57,2

58,9

60,9

63,6

66,3

66,1

65,6

Kobiety

46,2

46,0

46,2

46,8

48,2

50,6

52,4

52,8

53,0

Wskaźnik zatrudnienia
osób starszych ogółem
(55-64)

26,1

26,9

26,2

27,2

28,1

29,7

31,6

32,3

34,0

Mężczyźni

34,5

35,2

34,1

35,9

38,4

41,4

44,1

44,3

45,3

Kobiety

18,9

19,8

19,4

19,7

19,0

19,4

20,7

21,9

24,2

c

d

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności; od 2003 r. wyniki BAEL zostały uogólnione
na podstawie bilansów ludności opracowanych przy wykorzystaniu wyników Narodowego Spisu
Powszechnego z 2002 r., w związku z czym nie są w pełni porównywalne z danymi
z lat wcześniejszych.
Dane pobrane ze strony internetowej Eurostat w dniu 26 marca 2012 r.

Źródło: http://www.stat.gov.pl/gus/wskazniki_makroekon_PLK_HTML.htm, (dostęp 30.03.2012).

Perspektywa uszczuplenia zasobów siły roboczej oznacza mniejszą liczbę
kandydatów do pracy. Szansą na utrzymanie potrzebnej liczby pracowników jest
zatrudnianie starszych osób, gdyż w tej właśnie grupie wiekowej tkwią największe
rezerwy13. Świadczy o tym wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 55-64 lata, który
w całym badanym okresie przybierał wartości niższe niż dla osób w wieku 15-64
lata (tabela). W 2010 r. wskaźnik zatrudnienia dla starszych pracowników wynosił
34% i był o 25,3 pkt. proc. niższy niż dla osób w wieku 15-64 lata. W porównaniu
z 2002 r. wskaźniki zatrudnienia ogółem dla wskazanych grup wiekowych
w 2010 r. miały wyższe wartości. Nie osiągnęły jednak średniej wartości dla 27
krajów członkowskich UE, gdyż we wskazanym roku przeciętny udział starszych
pracowników w rynku pracy UE kształtował się na poziomie 46,3%, a osób
w wieku 15-64 lata – 64,1%14. Warto zwrócić uwagę na zróżnicowanie wartości
omawianych wskaźników ze względu na płeć w Polsce, bowiem zatrudnienie
12

U. Sztanderska, G. Grotkowska, Rynek pracy kobiet w Polsce w latach 1992-2007,
[w:] Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej w Polsce, red. I.E. Kotowska,
Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2009, s. 79.
13
J. Liwiński, U. Sztanderska, Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie, Warszawa 2010,
s. 3; www.zarzadzaniewiekiem.pl (dostęp dnia 17.04.2012).
14
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_unemployment_lfs/data/mai
n_tables, (dostęp dnia14.04.2012).
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kobiet było niższe w każdym przypadku niż zatrudnienie mężczyzn. Większe
zróżnicowanie wartości wskaźników zauważalne było w przypadku starszych
kobiet i mężczyzn; w 2010 r. różnica ta wynosiła 21,1 pkt. proc. i w znacznej
mierze wynikała z niejednolicie ukształtowanej granicy wieku emerytalnego
kobiet i mężczyzn. Na podniesienie wskaźnika zatrudnienia starszych kobiet
w latach 2008-2010 o 3,5 pkt. proc. miała wpływ likwidacja wcześniejszych
emerytur, a w związku z tym wzrósł też efektywny wiek emerytalny z 56,2 lat
w 2008 r. do 59 lat w 2010 r.15

4.

Podwyższenie wieku emerytalnego a przemiany społecznych
ról kobiet

Różnice wieku emerytalnego ze względu na płeć są naturalnym i utrwalonym
społecznie rezultatem nierównego podziału
funkcji macierzyńskich
i wychowawczych w rodzinie oraz jednoczesnego obciążenia kobiet zarówno
pracą zawodową, jak i obowiązkami rodzinnymi. Wzrost zaangażowania kobiet
na rynku pracy jest powiązany ze zmianami zachodzącymi w ekonomicznym
modelu rodziny – od modelu z mężczyzną jako jedynym żywicielem rodziny
po schemat, w którym odpowiedzialność za utrzymanie rodziny przejawiają oboje
rodzice. Proces ten dokonuje się stopniowo ze względu na powolne zmiany ról
społecznych kobiet, co przekłada się na podwójne obciążenie kobiet łączących
obowiązki rodzinne z pracą zawodową. Płeć jest główną podstawą przypisywania
zadań społecznych – kobietom i mężczyznom wyznacza się różne role społeczne,
a pozycja kobiety w rodzinie jest niejednokrotnie uzależniona od wnoszonego
przez nią wkładu finansowego. Z kolei możliwość rozpadu rodziny oraz
pozostawanie w związkach nieformalnych pobudza chęć uzyskania niezależności
i dysponowania własnym dochodem przez kobiety. Kobiety więcej oczekują
od życia, wykazują chęć realizowania się na różnych płaszczyznach, nie tylko
rodzinnej, lecz również zawodowej i społecznej. To oznacza przynajmniej
częściową rezygnację z pełnienia tradycyjnie przypisanych im ról, zwłaszcza gdy
wsparcie ze strony partnerów oraz instytucji zewnętrznych jest niedostateczne 16.
W społeczeństwach przywiązanych do tradycyjnego modelu rodziny
aspiracje zawodowe kobiet mogą spotykać się z ograniczeniami czasem bliskimi
ostracyzmowi. Warto w tym miejscu odwołać się do nauczania Jana Pawła II,
który rozważając wielowymiarowość pracy ludzkiej podkreślał równość pozycji
kobiety w zakresie prawa do pracy. W encyklice Laborem exercens jest widoczna
szczególna troska Jana Pawła II o docenienie trudu kobiet w wykonywaniu przez
nie funkcji rodzicielskich i opiekuńczych, Jego starania „o społeczne
dowartościowanie zadań macierzyńskich” (LE, 19). Wśród uprawnień
15

http://www.zus.pl/files/dane2008.pdf, http://www.zus.pl/files/Wa%C5%BCniejsze%202010.pdf,
(dostęp 6.04.2012).
16
I.E. Kotowska, Zmiany modelu rodziny a zmiany aktywności zawodowej kobiet w Europie,
[w:] Strukturalne i kulturowe uwarunkowania..., s. 42 i n.
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społecznych przysługujących w związku z pracą Jan Paweł II wymienia, m.in.:
prawo do pracy, prawo do opieki lekarskiej i świadczeń społecznych na rzecz
rodziny17. Rozważając problematykę prawa człowieka do pracy Papież wskazuje,
że należy tak zorganizować życie społeczne, aby nie ograniczać wolności matki,
nie dyskryminując jej psychologicznie lub praktycznie, nie pogarszając jej sytuacji
w zestawieniu z innymi kobietami, umożliwić jej oddanie się trosce o wychowanie
dzieci odpowiednio do zróżnicowanych potrzeb ich wieku. Kobiety nie powinny
być dyskryminowane i pozbawiane możliwości podjęcia pracy, do jakiej
są zdolne18. Papież przyznaje, że w wielu społeczeństwach kobiety pracują niemal
we wszystkich dziedzinach życia. Powinny one jednak mieć możliwość podjęcia
zatrudnienia, przy niepomniejszaniu poszanowania dla ich aspiracji rodzinnych,
jak też i dla ich szczególnego wkładu, jaki wraz z mężczyznami wnoszą
do społeczeństwa. Nie ulega wątpliwości, że równa godność i odpowiedzialność
mężczyzny i kobiety usprawiedliwia w pełni dostęp do zadań publicznych.
Z drugiej strony prawdziwy awans kobiety domaga się także, by wyraźnie została
uznana wartość jej zadań macierzyńskich i rodzinnych w odniesieniu
do wszystkich zadań publicznych i wszystkich innych zawodów.
4.1 Podwyższenie wieku emerytalnego a wykonywanie funkcji opiekuńczych
przez kobiety
Oczekuje się, że reforma wieku emerytalnego kobiet spowoduje wydłużenie
okresu pozostawania w zasobach siły roboczej, nie dając praktycznie w tym
względzie zainteresowanym wyboru. Dla kobiet realizujących się w pracy
zawodowej, zajmujących ważne społecznie stanowiska, prowadzących działalność
twórczą lub naukową perspektywa szybkiego zakończenia aktywności zawodowej
i opuszczania rynku pracy nie jest oczywista. Przejawiają też niechęć
do rezygnacji z zatrudnienia na rzecz pełnienia osobistej opieki nad członkami
rodziny. Dochody emerytalne zapewniają stały strumień środków przeznaczany
na bieżące potrzeby starszych osób. Dotychczas ustalona granica wieku dawała
kobietom możliwość korzystania z emerytury po przekroczeniu 60. roku życia.
Przesunięcie w czasie wypłaty docelowego świadczenia może spowodować
niemożność sprawowania przez kobiety funkcji opiekuńczych lub ich znaczne
ograniczenie w sytuacji, gdy brakować będzie bieżących dochodów.
W Polsce głównym podmiotem odpowiedzialnym za sprawowanie opieki jest
rodzina, w mniejszym stopniu są wykorzystywane instytucje zewnętrzne. Troska
o najbliższych członków rodziny polega na opiece nad małymi dziećmi oraz
osobami starszymi. Tradycyjnie ukształtowany podział ról na męskie i żeńskie
wpływa na fakt, że to właśnie kobiety w głównej mierze pełnią funkcje
wychowawcze i opiekuńcze, z tego też względu poświęcają im więcej czasu niż

17
Por. szerzej: ks. St. Kowalczyk, Z nauczania społeczno-teologicznego Papieża
Jana Pawła II, Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz 2004, s. 44 i n.
18
O rodzinie, seria: Jan Paweł II naucza, Wydawnictwo M, Kraków 2011, s. 135 i n.
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mężczyźni19. W konsekwencji opiekuńczość jest postrzegana jako dyspozycyjna
cecha kobiet. Z kolei wnioskowanie o wewnętrznej dyspozycji sprzyja
spostrzeganiu kobiet jako „naturalnie” opiekuńczych, z kolei ta „naturalna”
opiekuńczość stanowi usprawiedliwienie pełnionych przez nie ról. W ten sposób
stereotypy uzasadniają podział ról między kobietami a mężczyznami jako słuszny,
naturalny i nieunikniony. Podwyższenie (zrównanie) wieku emerytalnego kobiet
może stać się narzędziem walki z panującymi stereotypami społecznymi
i przyczyniać się do równouprawnienia kobiet w zakresie życia rodzinnego.
Trzeba mieć jednak świadomość, że przemiany powodujące akceptowane zrównanie
ról w społeczeństwie obu płci nie są jeszcze zakończone i składają się na proces
rozłożony na lata.
Należy też zwrócić uwagę, że brak możliwości przejęcia funkcji
opiekuńczych przez innych członków rodziny lub też przez publiczne albo
skomercjalizowane instytucje świadczące usługi opiekuńcze może ograniczyć
udział starszych kobiet w rynku pracy lub wręcz go pozbawić. Oznacza to,
że podwyższeniu wieku emerytalnego kobiet muszą towarzyszyć zmiany
w polityce rodzinnej, rozwój żłobków i przedszkoli, wsparcie dla świadczenia
usług opiekuńczych na rzecz osób dotkniętych niedołęstwem.
4.2 Podwyższenie wieku emerytalnego a tradycyjna rola babci
Tradycyjnie starsze kobiety są postrzegane jako potencjalne opiekunki
dla wnuków. Trudno przecenić sprawowanie tej funkcji, zwłaszcza wobec
niewydolności instytucjonalnych form opieki nad dziećmi (żłobków, przedszkoli).
Trudności z zapisaniem dziecka do przedszkola, koszty, które powstają z tego
tytułu lub wynikające z wynajęcia opiekunki ciążą na rodzicach, sprawiają,
że „babcia”, zwłaszcza dysponująca wolnym czasem w związku z bezczynnością
zawodową staje się niebywale atrakcyjną alternatywą dla form opieki
instytucjonalnej. Dzięki zaangażowaniu babć w wychowanie najmłodszych
członków rodziny rodzice mogą realizować się zawodowo, lepsza jest też ich
sytuacja finansowa.
Oceniając sytuację wychowującej wnuki „babci” należy podkreślić,
że pełnienie obowiązków opiekuńczych nie zawsze musi oznaczać całkowitą
rezygnację z pracy, gdyż może być połączone z elastycznymi formami pracy.
W innym przypadku pomimo nieświadczenia pracy czas sprawowania opieki
może być okresem składkowym, gdyż babcia może zostać zgłoszona
do ubezpieczenia jako niania. Wtedy z budżetu państwa są opłacane składki
na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe od podstawy stanowiącej
kwotę nie wyższą niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę20.

19

I. Wóycicka, Model opieki w Polsce, [w:] Strukturalne i kulturowe uwarunkowania...,

s. 106.
20
Art. 51 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Dz. U. nr 45
poz. 235.
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Czy podwyższenie wieku emerytalnego kobiet może stać się
przyczyną ich pauperyzacji?

Podwyższenie, a w konsekwencji ujednolicenie wieku emerytalnego kobiet
i mężczyzn ma w założeniach przynieść efekt w postaci wzrostu emerytur.
Wyższe świadczenia mają wynikać przede wszystkim z dodatkowych wpływów
składkowych, momentu uzyskania prawa do emerytur warunkującego przeciętne
dalsze trwanie życia oraz waloryzację składek na kontach. Przewiduje się,
że świadczenia kobiet mogą wzrosnąć od 0,4% do ponad 72% przy założeniu
kontynuacji zatrudnienia oraz niezmienionych warunków płacowych 21.
Uzyskiwanie wyższych świadczeń przez kobiety może je uchronić przed biedą
i wykluczeniem w okresie emerytalnym, co należy traktować jako pozytywny
aspekt przeprowadzanej reformy. Wyższe emerytury oznaczają również mniejsze
wydatki z budżetu państwa na dopłaty do emerytur minimalnych.
Do podwyższenia emerytury uprawnione są obecnie kobiety, które osiągnęły
powszechny wiek emerytalny oraz mają 20-letni staż ubezpieczeniowy.
Wraz w podniesieniem wieku emerytalnego wskazany staż będzie wydłużony
o 5 lat i zrównany ze stażem ubezpieczeniowym mężczyzn22.
Przedłużenie aktywności zawodowej przez kobiety nie zawsze będzie
możliwe, a zatem może pojawić się problem pozyskania zastępczego dochodu
w stosunku do emerytury. Opóźnienie dostępu do pełnych świadczeń może
oznaczać pogorszenie się sytuacji finansowej starszych kobiet, gdy nie będą
aktywne zawodowo. Wcześniejsza dezaktywizacja przełoży się także na finalną
wartość emerytury i pogłębi różnice pomiędzy świadczeniami osób o długim stażu
ubezpieczeniowym i wysokich zarobkach a tymi niżej zarabiającymi z krótkim
okresem zatrudnienia.
Opóźnienie w dostępie do „docelowej” emerytury zostało zrekompensowane
możliwością pobierania emerytury częściowej. Należy zaznaczyć, że będzie ona
miała niski wymiar, gdyż będzie wynosić jedynie 50% pełnej kwoty emerytury
obliczonej na podstawie środków zgromadzonych w Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych do momentu wystąpienia o wskazane świadczenie. Kobiety będą
mogły ubiegać się o jej wypłatę po ukończeniu 62. roku życia i posiadaniu 35 lat
stażu ubezpieczeniowego. Dla mężczyzn staż ubezpieczeniowy określono na 40
lat, a wiek uprawniający o ubieganie się o emeryturę częściową na co najmniej 65
lat23. Pobieranie emerytury częściowej będzie mogło być łączone z aktywnością
zawodową. Niemniej jednak pobierający to świadczenie będą musieli się liczyć
z niższym wymiarem emerytury „docelowej”.
21
Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, s. 71-74, http://www.sejm.
gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?documentId=A043D3F6098D6431C12579E60068CD0F, (dostęp 23.04.
2012).
22
Ibidem, s. 8-9.
23
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych oraz niektórych innych ustaw; http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?documentId
=A043D3F6098D6431C12579E60068CD0F, (dostęp 23.04.2012).
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Można się spodziewać, że z emerytur częściowych będą korzystały osoby
niemogące kontynuować pracy i niemające jednocześnie prawa do renty z tytułu
niezdolności do pracy lub też chcące ograniczyć czas pracy. Prawdopodobna jest
również sytuacja, w której dojdzie do łączenia pełnego zatrudnienia z częściowym
świadczeniem.

6. Wnioski
Należy stwierdzić, że stopniowe podwyższanie wieku emerytalnego kobiet
jest działaniem pożądanym, choć niepokoi dość mechaniczne potraktowanie tej
bardzo istotnej zmiany dla wielu milionów kobiet w Polsce. Modyfikacja wieku
wymusza pozostanie przez kobiety na rynku pracy dłużej co najmniej o 7 lat –
co z zapewnieniem zatrudnienia, tworzeniem przyjaznego dla osób starszych
środowiska pracy, wprowadzeniem ukierunkowanego na osoby starsze doradztwa
zawodowego, odpowiednią opieką medyczną, wreszcie preferencjami dla
pracodawców prowadzących aktywną i rozsądną politykę zarządzania wiekiem.
Zmiana wieku nie dokonuje się w społecznej próżni – aktywność zawodowa
starszych kobiet pozbawi w pewnym zakresie młode rodziny wsparcia „babci”,
zatem w zespole działań towarzyszących podwyższeniu wieku trzeba przewidzieć
rozwój systemu zaplecza finansowego i organizacyjnego dla rodzin z dziećmi.
Są to działania pożądane w obliczu alarmujących prognoz dotyczących
przyszłości demograficznej Polski, na które tak chętnie powołują się reformatorzy
przy okazji wskazywania tendencji zmniejszania się zasobów pracy i zwiększania
obciążeń finansowych.
Dłuższa praca posiada niezaprzeczalne zalety, zwłaszcza jeśli weźmiemy
pod uwagę uwarunkowania wysokości emerytury – może przyczynić się
do wzrostu wysokości świadczeń uzyskiwanych przez kobiety, jednakże pod
warunkiem, co należy wyraźnie podkreślić, że dłuższe oczekiwanie na emeryturę
będzie powiązane z aktywnością zawodową. Przedłużenie życia zawodowego jest
uzależnione między innymi od zmiany podejścia przez pracodawców do pracy
starszych kobiet oraz szerszego stosowania elastycznych form zatrudnienia.
Redukcja czasu pracy oraz jego odpowiednie rozłożenie ułatwi wywiązywanie się
z funkcji opiekuńczych realizowanych w większym stopniu przez kobiety niż
mężczyzn, pozwalając jednocześnie na uzyskiwanie dochodów z pracy oraz
zwiększanie uprawnień emerytalnych.
Zmiana granicy wieku emerytalnego może spotkać się z niechęcią ze strony
tych kobiet, które przedkładają czas wolny ponad wyższą emeryturę. Niskie
świadczenie nie pozwoli jednak w pełni cieszyć się z długiego życia
na emeryturze, gdy niemożliwa będzie realizacja planów związanych z tym
okresem24.

24

A. Wiktorow, op. cit., s. 52-53.
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The subject matter of the study is an analysis of the social consequences of increasing
the retirement age of women up to 67 years. The discussion on the change in the retirement
age is usually focused on its economic and financial aspects, hence a deeper scientific analysis
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Wynagrodzenia małżonków i kohabitantów

1. Wstęp
Coraz więcej młodych ludzi w Polsce i na świecie wybiera funkcjonowanie
w związku nieformalnym, tzw. kohabitacji. W literaturze zachodniej często
podejmuje się zagadnienia skutków takiej decyzji. Badacze próbują porównywać
m.in. jakość i trwałość związków niezalegalizowanych i małżeństw. Szukają
wpływu związków nieformalnych na funkcjonowanie jednostki, pary, a także
całego społeczeństwa. Na gruncie polskim zagadnienie to jest wciąż
niewystarczająco zbadane, szczególnie z ekonomicznego punktu widzenia.
Badania zachodnie wskazują na występowanie wielu różnic między małżonkami
i kohabitantami. Dotyczą one również poziomu majątku, zarobków,
czy funkcjonowania na rynku pracy. Niniejszy artykuł ma na celu
przeanalizowanie tych różnic i zaprezentowanie wyników przeprowadzonego
sondażu badawczego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów dotyczących
poziomu wynagrodzeń osób funkcjonujących w związkach nieformalnych
i formalnych.

2. Zjawisko kohabitacji
Kohabitacja, inaczej „związek niezalegalizowany”, czy „związek
konsensualny”, oznacza relację, w której funkcjonują partnerzy seksualni,
prowadzący razem gospodarstwo domowe, ale nie będący małżeństwem. Słowo
„kohabitacja” pochodzi od łacińskiego określenia con cubare, co znaczy „spać
ze sobą”. To pojęcie, neutralne znaczeniowo, zastąpiło słowo „konkubinat”, które
posiadało pejoratywny wydźwięk1. Partnerzy kohabitujący funkcjonują podobnie
jak małżonkowie, ich relacja nie jest jednak sformalizowana.
Przemiany społeczne mające miejsce w ostatnich latach, jak np. zwiększenie
uczestnictwa kobiet w pracy zarobkowej, popularyzacja partnerskiego modelu
1
I. Janicka, Kohabitacja a małżeństwo w perspektywie
porównawcze, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2006, s. 11-16.
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związku, czy liberalizacja stosunków społecznych, sprzyjają wzrostowi liczby par
kohabitujących. Coraz ważniejsza staje się kariera i indywidualizm. Rośnie
przyzwolenie na zmienność partnerów, czy przedmałżeński seks 2. W efekcie coraz
więcej młodych ludzi funkcjonuje w związkach nieformalnych. Według
Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku (pierwszego, w którym
wyodrębniono związki konsensualne) w Polsce 198 tysięcy osób żyło
w związkach kohabitacyjnych, co stanowiło 1,9% wszystkich rodzin3. Możemy
przypuszczać, że liczba ta będzie rosła, gdyż postawy Polaków wobec zjawiska
są coraz bardziej tolerancyjne. Co prawda jeszcze 41% osób w kraju uważa ślub
za wskazany, ale już nie za obligatoryjny. Z drugiej strony jedynie mniej niż 19%
osób sądzi, że nie powinno się funkcjonować w kohabitacji, a „osoby żyjące
razem bezwzględnie powinny zawrzeć małżeństwo”. Aż 33% Polaków deklaruje,
że forma związku nie ma znaczenia4.
Warto zastanowić się jednak czy w istocie między małżeństwem
a kohabitacją nie występują różnice, a forma związku nie wpływa
na funkcjonowanie pary. Okazuje się, że znaleźć można wiele odmienności.

3. Różnice między małżeństwem a kohabitacją
Literatura zachodnia zawiera liczne potwierdzenia tego, iż nieoficjalny
i krótkotrwały charakter związków nieformalnych powoduje występowanie
znaczących różnic między małżonkami a kohabitantami. Do jednych z najczęściej
analizowanych zjawisk należą jakość i trwałość związku.
Okazuje się, że małżeństwo jest formą zdecydowanie trwalszą niż
kohabitacja. W Polsce tylko około 30% małżeństw rozpada się ze względu
na rozwód (najczęstszą przyczyną jest śmierć jednego z małżonków). Co więcej,
osoby rozwiedzione przeżywają ze sobą średnio około 14 lat 5. W przypadku
kohabitacji aż 90% związków rozpada się w ciągu pierwszych 5 lat ich trwania,
zaś 50% w przeciągu tylko 2 lat6. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest
z pewnością brak formalnych barier wystąpienia ze związku konsensualnego,
które z kolei są wyjątkowo silne w małżeństwie. Istotnym aspektem jest jednak
także poziom satysfakcji ze związku.
Małżeństwo cechuje zdecydowanie wyższa jakość relacji niż kohabitację.
Co więcej, różnica ta jest szczególnie istotna pomiędzy małżonkami, którzy nie
2

Ibidem.
Mały rocznik statystyczny 2011, GUS, Warszawa 2011, s. 122.
4
CBOS, Kontrowersje wokół różnych zjawisk dotyczących życia małżeńskiego i rodzinnego.
Komunikat z badań, Warszawa 2008, s. 7.
5
Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski w latach 2000-2009. Notatka
informacyjna, GUS, Departament Badań Demograficznych, 2010, s. 8.
6
Dane dotyczą krajów zachodnich – Norwegii, Stanów Zjednoczonych, Niemiec. Brak jest
takich badań dla Polski. I. Janicka, Perspektywy związków kohabitacyjnych, [w:] Psychologia
rodziny. Małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań, red. T. Rostowska, Wydawnictwo
Difin, Warszawa 2009, s. 56.
3
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mieszkali razem przed ślubem (którzy są najszczęśliwsi) a partnerami
nieformalnymi (których cechuje najniższa jakość związku) 7. Istotna jest również
dynamika zmian satysfakcji z relacji. Okazuje się, że w okresie pierwszych 2-3 lat
kohabitanci oceniają swój związek lepiej niż małżonkowie. Jednak wraz
ze wzrostem stażu kohabitacji jej jakość spada. Odwrotną tendencję zauważamy
w przypadku małżeństw. Choć początkowo są one mniej szczęśliwe od związków
nieformalnych, to z każdym rokiem trwania małżeństwa jego jakość rośnie.
Taka sytuacja sprzyja trwałości związków zalegalizowanych 8.
Kolejne różnice możemy znaleźć w odniesieniu do niemal każdego aspektu
funkcjonowania pary. Małżonkowie dopuszczają podział obowiązków ze względu
na płeć, podczas gdy kohabitanci funkcjonują właściwie tylko w związkach
partnerskich, egalitarnych, jako że obie osoby są nastawione na karierę,
samorozwój, niezależność.
Małżonkowie częściej pomagają sobie nawzajem. Co więcej, mogą oni liczyć
na wsparcie nie tylko w sytuacjach kryzysowych, ale na co dzień. W efekcie
są lepiej przygotowani do rozwiązania problemów, kiedy już się one pojawią.
Skutkuje to lepszym zdrowiem, zarówno psychicznym, jak i fizycznym,
małżonków, którzy rzadziej chorują i żyją dłużej. Ze względu na wcześniej
wymienione różnice, a także większą skłonność do przestrzegania zasad
i konwenansów, małżonkowie są mniej narażeni na problemy uzależnień
czy przemocy domowej9.
Wiele z tych czynników, jak na przykład zdrowie, bezpośrednio przekłada się
na funkcjonowanie jednostki na rynku pracy. W efekcie więc musimy mieć
do czynienia z różnicami również i w tej dziedzinie. Badania pokazują, że dzieje
się tak w istocie.

4. Premia małżeńska
Analizy zachodnie wskazują na występowanie zjawiska tzw. „premii
małżeńskiej”. Okazuje się, iż mężowie zarabiają o około 6,3% więcej niż
mężczyźni samotni. Partnerzy kohabitujący mogą zaś liczyć na około 2,9%
wyższe dochody niż mężczyźni samotni. Przyczyn tego zjawiska upatruje się
w pozytywnym wpływie funkcjonowania w stałym związku. Partnerzy
konsensualni nie czerpią jednak pełni zysków ze swojej relacji, ze względu na jej
mniej trwały, nieformalny charakter 10. Wysokość „premii małżeńskiej” jest
7
B. Stolarska, Styl przywiązania i płeć psychologiczna partnerów kohabitujących a jakość ich
związku, praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Iwony Janickiej, Łódź 2011,
s. 108.
8
I. Janicka, Perspektywy…, s. 52-53.
9
M. Goryniak, Specyficzne problemy par żyjących w związkach kohabitacyjnych. Wskazania
do terapii, [w:] Postępy psychoterapii, tom IV. Problemy małżeństwa i rodziny, red. L. Gapik,
A. Woźniak, Wydawnictwo „INTERFUND”, Poznań 2002, s. 83-86.
10
I. Janicka, Kohabitacja a małżeństwo…, s. 37-38.
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pozytywnie zależna od stażu związku i rośnie wraz z wydłużaniem się czasu
trwania relacji11. Tabela 1 zawiera zestawienie przykładowych badań
potwierdzających występowanie zjawiska „premii małżeńskiej”.
Tabela 1 Wybrane empiryczne analizy wpływu małżeństwa na zarobki mężczyzn
Badanie

Grupy porównawcze

Bellas (1992)

Kawalerowie, rozwodnicy,
mężowie z pracującą
i niepracującą żoną

Chun i Lee (2001)

Kawalerowie, mężowie

Cohen (2003)
Gray (1997)

Kawalerowie, kohabitujący,
mężowie
Kawalerowie, mężowie,
rozwodnicy, w zależności od stażu
małżeńskiego

Korenman
i Neumark (1991)

Mężowie, kawalerowie,
rozwodnicy, w zależności od stażu
małżeńskiego

Richardson (2000)

Mężowie, kohabitujący,
rozwodnicy, wdowcy

Schoeni (1995)

Mężowie, kawalerowie
z 14 krajów

Stratton (2002)

Mężowie, kawalerowie,
rozwodnicy, kohabitujący

Rezultaty
Pozytywne powiązanie
małżeństwa z wysokością
zarobków, zarobki najwyższe
u mężów z niepracującymi żonami
Pozytywne powiązanie
małżeństwa z wysokością
zarobków
Najwyższe zarobki u mężów,
najniższe u kawalerów
Pozytywne powiązanie
małżeństwa z wysokością
zarobków
Pozytywne powiązanie
małżeństwa z wysokością
zarobków, wzrost premii
małżeńskiej wraz z czasem
trwania związku
Pozytywne powiązanie
małżeństwa z wysokością
zarobków
Pozytywne powiązanie
małżeństwa z wysokością
zarobków we wszystkich krajach
Pozytywne powiązanie
małżeństwa, ale nie kohabitacji,
z wysokością zarobków

Źródło: opracowanie własne na podstawie: D. Ribar, What Do Social Scientists Know
About Benefits of Marriage? A Review of Quantitative Methodologies, IZA
Discussion Papers No. 998, January 2004, s. 44-46.

Powstaje więc pytanie, czym spowodowany jest ten pozytywny wpływ
pozostawania w małżeństwie na poziom zarobków mężczyzn. Najważniejsze
hipotezy wyjaśniające taki stan rzeczy mówią o:
 specjalizacji małżeńskiej, która daje każdemu z małżonków możliwość
skupienia swojego potencjału na takich działaniach, w których mają oni
przewagę komparatywną (na ogół przyjmuje się tu, że dla mężczyzn
będzie to sektor rynkowy, związany z pracą zarobkową; zaś dla kobiet
– pozarynkowy, rodzinny, związany z obowiązkami domowymi);

11
R. Lerman, Marriage and the Economic Well-Being of Families with Children: A Review
of the Literature, Urban Institute and American University, 2002, s. 19.
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 wsparciu żony, które pozwala zwiększyć produktywność męża – żona
m.in. dba o zdrowie partnera, regularnie przygotowuje posiłki, pomaga
mu wypełniać obowiązki;
 stabilizacji spowodowanej małżeństwem – mężowie są mniej skłonni
do uzależnień niż mężczyźni samotni i kohabitujący, są bardziej
nastawieni na przyszłość, a także motywowani przez żony;
 poczuciu odpowiedzialności mężów, dzięki czemu są oni bardziej
skłonni do wykonywania zadań nieprzyjemnych czy stresujących,
jeśli w efekcie mogą liczyć na wyższe zarobki12;
 traktowaniu zachowań rodzinnych jako wskaźnika uczciwości –
zakłada się, że pracodawcy mogą postrzegać mężów jako bardziej
wiarygodnych, lojalnych, nie unikających zobowiązań, będą więc
preferować ich wybierając kandydatów do pracy, czy podczas
awansów13.
Z drugiej strony należałoby zastanowić się nad związkiem przyczynowoskutkowym pomiędzy poziomem zarobków a formą związku. Może być bowiem
tak, że to nie małżeństwo powoduje wyższy poziom zarobków. Być może
mężczyznom o wyższych dochodach łatwiej jest zawrzeć małżeństwo i chętniej
wybierają oni funkcjonowanie w związku zalegalizowanym niż nieformalnym 14.
Nasuwa się także pytanie, jaki jest wpływ małżeństwa na zarobki kobiet.
Relacja ta jest jednak gorzej zbadana i mniej jednoznaczna. Okazuje się,
że dla poziomu dochodu kobiet większe znaczenie ma macierzyństwo
niż funkcjonowanie w małżeństwie. Mówi się o zjawisku „kary
za macierzyństwo”, a więc obniżaniu się zarobków u matek. Niektóre badania
sugerują występowanie u kobiet zjawiska analogicznego jak „premia małżeńska”
dla mężczyzn, ale o słabszym wpływie. Ze względu jednak na to, że większość
małżeństw wychowuje dzieci, trudno jest oddzielić od siebie efekty „kary
za macierzyństwo” i „premii małżeńskiej”15. Badania wskazują jednak, że kobiety
kohabitujące, jako bardziej nastawione na karierę i rozwój osobisty, zarabiają
więcej niż mężatki16.

12
D. Ribar, What Do Social Scientists Know About Benefits of Marriage? A Review
of Quantitative Methodologies, IZA DP No. 998, January 2004, s. 6-8.
13
S. Grossbard, On the Economics of Marriage. A Theory of Marriage, Labor and Divorce,
Westview Press, Boulder, 1993, część 6, s. 5-6, 20-23.
14
D. Ribar, op. cit., s. 5-6.
15
B. Hewitt, M. Western, J. Baxter, Marriage and Money: The Impact of Marriage on Men's
and Women's Earnings, Negotiating the Life Course Discussion Paper Series DP 007, July 2002,
s. 3-4.
16
A. Light, Gender Differences in the Marriage and Cohabitation Income Premium,
Departament of Economics The Ohio State University, December 2002, s. 8.
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6. Modelowanie zarobków małżonków i kohabitantów
W celu zbadania wyżej opisanych zjawisk na gruncie polskim
przeprowadzono badania pilotażowe na niereprezentatywnej próbie 134 osób.
Ankietowani spełniali następujące cechy:
 mieli nie więcej niż 35 lat;
 posiadali wykształcenie wyższe (licencjackie lub magisterskie);
 funkcjonowali w stałym związku (małżeństwie lub kohabitacji).
Łącznie przebadano 75 kobiet i 59 mężczyzn. 71 osób funkcjonowało
w małżeństwach, a 63 w związkach nieformalnych. Do badań wykorzystano
ankietę własną.
Na podstawie przeglądu dostępnej literatury postawiono trzy hipotezy
badawcze:
1. wspólne zarobki małżonków są wyższe niż wspólne zarobki partnerów
nieformalnych;
2. mężowie zarabiają więcej niż partnerzy nieformalni;
3. żony zarabiają mniej niż partnerki kohabitujące.
Zebrane dane poddano analizie, wykorzystując test t-Studenta dla prób
niezależnych (bądź jego nieparametryczny odpowiednik – test Manna-Whitneya,
dla grup o liczebności poniżej 30.). Porównanie wspólnych dochodów par
wykonano wykorzystując dane wszystkich 134 osób. Analizy dotyczące
indywidualnych zarobków powstały w oparciu o grupę 111 osób pracujących.
Wyniki porównania wspólnych zarobków w małżeństwie i kohabitacji
pozwalają na znalezienie istotnych statystycznie różnic. Okazuje się,
że małżonkowie uzyskują przeciętne miesięczne dochody netto wyższe średnio
o około 25,6% (patrz Tabela 2). Co pozwala nam na potwierdzenie hipotezy nr 1.
Tabela 2 Wysokość wspólnych zarobków w małżeństwie i kohabitacji
Średnia
σ

Kohabitacja
4131
2173

Małżeństwo
5553
3371

F

Istotność

8,882

0,003

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Do podobnych wniosków prowadzi porównanie średnich miesięcznych
zarobków netto mężczyzn (patrz Tabela 3). Mężowie zarabiają istotnie więcej
(średnio o około 29,5%) od partnerów nieformalnych.
Tabela 3 Średnie zarobki mężów i partnerów nieformalnych
Średnia
σ

Kohabitacja
2615
1335

Małżeństwo
3714
2257

Istotność
0,021

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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Zagadnienie to zdecydowano się poddać także analizie ekonometrycznej
i skonstruować model dla tej zależności. Zmienną objaśnianą były:
 Zarobki Mężczyzn – wysokość miesięcznych zarobków netto mężczyzn.
W modelu uwzględniono następujące zmienne objaśniające:
 Wiek – liczba lat,
 Staż Małżeński – liczba lat trwania związku małżeńskiego (przyjmuje
wartość 0 dla kohabitacji),
 Rozpoczęcie Pracy – różnica wieku i stażu pracy zarobkowej, co daje
wiek, w którym jednostka rozpoczęła pracę.
Skonstruowano następujący model teoretyczny:

gdzie:







to poziom dochodów mężczyzn netto,
i=1,2, …, 53 (tylu pracujących mężczyzn objęło badanie),
wi – wiek w latach,
rpi – wiek rozpoczęcia pracy zarobkowej w latach,
smi – staż małżeński w latach,
i– składnik losowy.

Do oszacowania zastosowano metodę najmniejszych kwadratów. W Tabeli 4.
zawarto wyniki przeprowadzonych analiz.
Tabela 4.

Wyniki modelowania zależności między zmienną Zarobki Mężczyzn i zespołem
zmiennych objaśniających: Wiek, Wiek2, Rozpoczęcie Pracy, Staż małżeński.
Współczynniki
niestandaryzowane

Zmienne objaśniające
B

błąd standardowy
B

Współczynniki
standaryzowane
β

p w teście oceny
istotności
współczynników
regresji

Stała

-3040

2250

Wiek

196

107

0,445

0,074

Wiek2

-3,0

2,0

-0,350

0,181

Rozpoczęcie pracy

95

58

0,220

0,108

Staż małżeński

124

59

0,333

0,041

0,183

Współczynnik korelacji wielokrotnej r=0,505; współczynnik dopasowania r2=0,255; p=0,006
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Model jest dobrze dopasowany do empirycznych danych (p=0,006<0,05).
Pozwala na wyjaśnienie 25% zmienności średnich miesięcznych zarobków netto
u mężczyzn. Wszystkie zmienne okazały się być istotne statystycznie
na przyjętym poziomie 85%. Możemy więc zapisać:
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,
(0,183)

(0,074)

(0,181)

(0,108)

(0,041)

gdzie:

to poziom zarobków netto mężczyzn,
 i = 1,2, …, 53,
 wi – wiek w latach,
 rpi –wiek rozpoczęcia pracy zarobkowej,
 smi – staż małżeński w latach.
Na tej podstawie możemy stwierdzić zależność między poziomem zarobków
mężczyzn a funkcją kwadratową wieku, wiekiem rozpoczęcia pracy zawodowej,
a także stażem małżeńskim. Zarobki mężczyzn rosną wraz ze wydłużaniem się
czasu trwania związku małżeńskiego, co potwierdza hipotezę nr 2. W modelu
nie udało się uwzględnić zmiennej Staż Kohabitacji (liczby lat trwania związku
kohabitacyjnego), a więc nie możemy udzielić odpowiedzi na pytanie o istnienie
zależności między poziomem zarobków mężczyzn a funkcjonowaniem w związku
nieformalnym.
W przypadku kobiet nie udało się znaleźć istotnych statystycznie różnic
między żonami a partnerkami nieformalnymi podczas porównania średnich
poziomów miesięcznych zarobków netto (patrz Tabela 5).
Tabela 5 Średnie zarobki żon i partnerek nieformalnych.
Kohabitacja
Małżeństwo
Istotność
Średnia
2016
2528
0,438
σ
818
1774
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Dla tego zagadnienia również skonstruowano model ekonometryczny,
w którym zmienną objaśnianą stanowiły:
 Zarobki Kobiet – poziom średnich miesięcznych zarobków netto kobiet.
Zaś zmiennymi objaśniającymi były:
 Wiek,
 Staż Małżeński,
 Staż Kohabitacji (w przypadku par, które mieszkały razem przed
ślubem, obie zmienne – Staż Małżeński i Staż Kohabitacji – mogły
przyjmować wartości dodatnie).
Skonstruowano następujący model:

gdzie:

to poziom zarobków kobiet netto,
 i = 1,2, …, 58 (tyle pracujących kobiet objęło badanie),
 wi – wiek w latach,
 smi – staż małżeński w latach,
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 ski – staż kohabitacji w latach,
 i – składnik losowy.
Tabela 6 przedstawia wyniki oszacowań.
Tabela 6.

Wyniki modelowania zależności między zmienną Zarobki Kobiet i zespołem
zmiennych objaśniających: Wiek, Staż Małżeński, Staż Kohabitacji.
Współczynniki
niestandaryzowane

Zmienne
objaśniające
B

błąd standardowy
B

Współczynniki
standaryzowane

p w teście oceny
istotności
współczynników
regresji

β

Stała

-3567

1401

Wiek

177

52

0,412

0,001

Staż małżeński

117

47

0,363

0,017

Staż kohabitacji

155

70

0,300

0,031

0,014

Współczynnik korelacji wielokrotnej r=0,591; współczynnik dopasowania r2=0,349; p=0,000
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Model jest wystarczająco dopasowany do danych empirycznych
(p=0,000<0,05). Pozwala na wyjaśnienie 34% zmienności zarobków kobiet.
Analizowane zmienne były istotne statystycznie na poziomie 85%. Możemy więc
zapisać:
(0,014)

(0,001)

(0,017)

(0,031)

gdzie:






to poziom zarobków netto kobiet,
i= 1,2, …, 58,
wi – wiek w latach,
smi – staż małżeński w latach,
ski – staż kohabitacji w latach.

Model pozwala nam na stwierdzenie pozytywnej zależności między średnimi
miesięcznymi zarobkami netto kobiet a wiekiem, stażem małżeńskim i stażem
kohabitacji. Okazuje się, że wraz z wydłużaniem się czasu trwania małżeństwa,
a także związku konsensualnego, podnosi się poziom zarobków u kobiet.
Co więcej, możemy stwierdzić, że dla kobiet staż kohabitacji wykazuje silniejszy
pozytywny wpływ na wysokość zarobków niż staż małżeński. Partnerki
kohabitujące zarabiają więc więcej niż żony, co potwierdza hipotezę 3.
Na podstawie modelu 25-letnia mężatka, o rocznym stażu związku będzie
zarabiać: około 973 zł17, a partnerka nieformalna (mająca 25 lat i roczny staż
związku) około 1011 zł18, czyli o około 38 zł więcej.
17
18

Ze wzoru: -3567+177*25+117*1+155*0=973 (zł).
Ze wzoru: -3567+177*25+117*0+155*1=1011 (zł).
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7. Podsumowanie
Przedstawione badania pozwalają na potwierdzenie postawionych tez.
Na ich podstawie można stwierdzić, iż małżeństwo jest bardziej efektywną
ekonomiczne formą związku. Wspólne dochody małżonków są wyższe niż
partnerów nieformalnych. Możemy zaobserwować zjawisko „premii małżeńskiej”,
a więc mężowie zarabiają więcej niż mężczyźni kohabitujący. W przypadku kobiet
zaś zauważamy pozytywny związek pomiędzy zarobkami a czasem trwania związku
zarówno formalnego, jak i nieformalnego. Jest on jednak silniejszy w przypadku
kohabitacji, a więc partnerki w związkach konsensualnych zarabiają więcej niż
żony. Należy jednak pamiętać, że przeprowadzone badania nie opierały się
na reprezentatywnej próbie, a więc wnioski nie podlegają przeniesieniu na całą
populację. Miały one charakter zwiadu badawczego, ich celem było wyznaczenie
drogi dla dalszych analiz zjawiska kohabitacji.
W dobie rosnącej tolerancji wobec związków nieformalnych szczególnie
ważne wydaje się zwrócenie uwagi badaczy różnorakich dziedzin na to zagadnienie.
Zachodnie analizy jednoznacznie wskazują na występowanie wielu różnic pomiędzy
małżeństwem a kohabitacją, na korzyść tego pierwszego. Należy więc szerzej
zbadać ten aspekt na gruncie polskim, szczególnie w przypadku, gdy wstępne
analizy sugerują negatywne skutki funkcjonowania w związku nieformalnym nie
tylko dla jednostki czy pary, ale także dla społeczeństwa jako całości. Kohabitacja
jako zjawisko wywołuje więc liczne dylematy etyczne. Istotne jest znalezienie
odpowiedzi na pytanie czy nie należałoby przedsięwziąć działań mających na celu
zahamowanie rosnącej popularności związków nieformalnych.

Earnings of Spouses and Cohabitating Partners
Summary
It is often believed that marriage and cohabitation do not lie in the area of interest of economics.
However, a trial of economic analysis of romantic relationships is possible and leads to interesting
conclusions.
Researchers from Western Europe, such as Cohen (2003), Richardson (2000), and Stratton (2002),
suggest that not only the choice of romantic partner but also the form of our relationship is crucial.
The issue of a relationship’s legalisation has a big impact on the quality and persistence of union as well as
on the level of earnings of the couple. Husbands get a, so called, ‘marriage premium’ – they earn more
than informal partners. In Polish literature the topic of marriage and cohabitation is analysed very rarely.
The aim of the thesis is to discuss differences between the earnings of spouses and cohabitating
partners and to present the results of research conducted, which suggest that marriage is related to a higher
level of earnings.
As the analyses presented show, cohabitation has become a serious issue for present society.
We should decide whether the growing popularity of informal relationships should be stopped. It seems
that cohabitation is ethically doubtful due to its negative impact on couples as well as on the whole
of society.
Keywords: marriage, cohabitation, earnings, marriage premium, comparison
JEL Classification: D13, J12
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Mobbing jako przykład nieetycznych zachowań
w miejscu pracy

1. Wprowadzenie
Mobbing w znaczeniu prawnym (art. 943 k.p.) oznacza działania
lub zachowania dotyczące pracownika bądź skierowane przeciwko pracownikowi,
polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika,
wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące
lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go
lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. W takim ujęciu mobbing
stanowi najbardziej dotkliwy przejaw naruszenia dóbr osobistych, ponieważ jest
to rodzaj prześladowania, terroru psychicznego, stosowanego przez jedną
lub kilka osób przeciwko (przeważnie) jednej osobie. Orzecznictwo sądowe
ujmuje mobbing w kategoriach deliktu prawa pracy1, a przepisy prawa pracy
wyraźnie zakazują stosowania mobbingu w stosunkach pracy, wskazując
pracodawcę jako podmiot, na którym ciąży normatywny obowiązek
przeciwdziałania mobbingowi2. Funkcją przepisów antymobbingowych
w zatrudnieniu jest stworzenie pracownikom gwarancji ochrony przed przemocą
psychiczną w środowisku pracy. Z kolei występowanie mobbingu świadczy
niekorzystnie o jakości stosunków interpersonalnych istniejących w miejscu
pracy, a w szerszym zakresie wywiera negatywny wpływ na funkcjonowanie całej
struktury organizacyjnej pracodawcy. Względy te przemawiają za kształtowaniem
stosunków w zakładzie pracy nie tylko zgodnie ze standardami prawnymi,
lecz również etycznymi. Prawo jako regulator zachowań ludzkich może okazać się
niewystarczające dla eliminowania potencjalnych napięć i konfliktów,

1
Instytucja mobbingu jest bez wątpienia kwalifikowanym deliktem prawa pracy, a sankcje
za jego stosowanie są zdarzeniami prawa pracy, które sądy pracy osądzają przede wszystkim
na podstawie przepisów prawa pracy (art. 943 § 1-5 k.p.), chociaż odbywa się to z uwzględnieniem
dorobku judykatury cywilistycznej zarówno z zakresu orzekania o zadośćuczynieniu pieniężnym
za doznaną krzywdę (art. 445 § 1 k.c. i art. 448 k.c.), jak i kompensaty szkody wywołanej rozstrojem
zdrowia (art. 444 § 1 k.c.), por. wyrok SN z dnia 29 marca 2007 r., II PK 228/06.
2
W. Cieślak, J. Stelina, Definicja mobbingu oraz obowiązek pracodawcy przeciwdziałania
temu zjawisku (art. 94 3 k.p.), PiP 2004, z. 12, s. 68.
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które w efekcie mogą doprowadzić do powstania patologicznych zjawisk
w miejscu pracy. Współczesne standardy zachowań wobec pracowników stanowią
element budowania pozytywnego wizerunku pracodawcy w obrocie
gospodarczym, co sprzyja ekonomicznemu powodzeniu realizowanych
przedsięwzięć. Celem niniejszej publikacji jest scharakteryzowanie mobbingu
jako egzemplifikacji niepożądanych zjawisk w środowisku pracy, dotykających
pracownika. Pracodawca jest zobowiązany do kształtowania stosunków wewnątrz
zakładu pracy w taki sposób, aby nie dopuszczać do sytuacji umożliwiających
występowanie przemocy psychicznej lub innych zjawisk o charakterze
patogennym. Może w tym celu posługiwać się instrumentami z obszaru
moralności i prawa, np. dysponować instrumentami mieszczącymi się w zakresie
jego kierownictwa.

2. Podstawy prawne i pozaprawne ochrony pracowników przed
mobbingiem
Myślę, że uzasadnione będzie w tym miejscu przywołanie słów Jana Pawła II
wyrażonych w encyklice Laborem Exercens:
(...) praca jest dobrem człowieka. (...) i to nie dobrem tylko „użytecznym”
czy „użytkowym”, ale dobrem „godziwym”, czyli odpowiadającym godności
człowieka, wyrażającym tę godność i pomnażającym ją. Chcąc bliżej określić
znaczenie etyczne pracy, trzeba mieć przed oczyma tę przede wszystkim prawdę.
Praca jest dobrem człowieka – dobrem jego człowieczeństwa – przez pracę
bowiem człowiek nie tylko przekształca przyrodę, dostosowując ją do swoich
potrzeb, ale także urzeczywistnia siebie jako człowieka, a także poniekąd
bardziej staje się człowiekiem3.

Człowiek, który pracuje wzbogaca i uszlachetnia się wewnętrznie,
upodmiotawia się i staje się bardziej ludzki4. Dla większości ludzi praca jest
podstawową aktywnością w ich życiu. W pewnym sensie praca wyznacza pozycję
społeczną człowieka, rozwijając jego człowieczeństwo.
Normy prawne są podstawowym czynnikiem określającym rodzaj i zakres
działań pracodawcy względem pracowników w zakładzie pracy. Stąd od osób
zajmujących stanowiska zarządzające i kierownicze należy wymagać
przynajmniej podstawowej wiedzy w obrębie przepisów prawa pracy. W naukach
o zarządzaniu5 przypisuje się coraz większą rolę etyce w zarządzaniu, w związku
z tym postępuje proces emanacji systemów wartości norm etycznych do procesów
zarządzania zasobami ludzkimi. Kierowanie zespołem pracowników
Zob. Jan Paweł II, Encyklika Laborem exercens wraz z komentarzem, Kraków 1983, s. 29.
Zob. A. Świątkowski, Przyszłość prawa pracy, [w:] Polskie prawo pracy w procesie przemian,
red. A. Świątkowski, Prace Prawnicze 1991, z. 138, s. 12.
5
Etyka a jakość i efektywność organizacji, red. E. Skrzypek, UMCS, Lublin 2010.
3
4
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to rozstrzyganie również dylematów etycznych, co wymaga m.in. umiejętności
sprawiedliwego i równego traktowania. Musi ono odpowiadać przyjętym normom
społecznym, czyli zachowaniom i zasadom postępowania przyjętym
i aprobowanym w społeczeństwie. Wszystkie te elementy składają się
na budowanie tzw. etycznej firmy, czyli wspólnoty ludzi budujących trwałą i silną
kulturę opartą na poszanowaniu praw i prywatności ludzkiej. W takiej firmie
są zatrudnieni tacy menadżerowie, którzy postępują w etyczny sposób ze swoimi
pracownikami6. Przyzwoitość to bezstronność i uczciwość oraz powstrzymywanie
się od używania przymusu i przemocy.
Dla wielu praktyków etyka w biznesie sprowadza się do etycznego poczucia
odpowiedzialności menadżera. Przedsiębiorcy i menedżerowie dysponują
potężnym narzędziem oddziaływania, czyli organizacją, w której poza kapitałem
tam ulokowanym, dobrami materialnymi o określonej wartości, są dobra bezcenne
– ludzie. Oczywiście po stronie kadry zarządzającej znajduje się realizacja zadania
dystrybucji dóbr, czyli:
 zatrudnianie pracowników (rekrutacja i selekcja kadr),
 przydział zadań i stanowisk pracy,
 określenie poziomu wynagrodzenia za pracę,
 ocenianie, nagradzanie, awansowanie, zwalnianie itp.
Mając tak rozległe możliwości menedżerowie stają się niejednokrotnie
„panami losu” pracowników. Przed całkowitą dowolnością z ich strony pracownik
jest chroniony przez prawo, ale tylko do pewnych granic. Dalej rozpościera się
obszar moralności, która tworzy tamę etyczną, m.in. dzięki społecznej
odpowiedzialności. Stosowanie przez pracodawców obiektywnych, związanych
z pracą, kryteriów traktowania pracowników przyczynia się do polepszenia
atmosfery w miejscu pracy i wpływa na nich motywująco. Pewność pracowników,
co do sposobu traktowania ich postępowania powoduje, że potrafią oni określić,
jakie ich zachowania będą nagradzane, jakie indyferentne, a jakie karane 7.
Przestrzeganie przez strony stosunku pracy ogólnie uznawanych zasad etycznych
buduje ład pracy i spójność kadry, co przekłada się na konkretny efekt
ekonomiczny.
Na płaszczyźnie prawa pracy zasady współżycia społecznego (por. art. 8 k.p.)
są kryterium określającym granice wykonywania uprawnień (praw
podmiotowych) w stosunkach regulowanych przez prawo pracy. W orzecznictwie
sądowym ujmuje się je jako zbiór norm obyczajowych, tj. powszechnie
przestrzeganych wzorów pewnego zachowania się, które siłą społecznego nawyku
uznawane są za wiążące, oraz zbiór norm moralnych mających aksjologiczne
uzasadnienie w ocenach zachowania jako słusznego, dobrego, sprawiedliwego 8.
Obecnie zasady współżycia społecznego znaczą w prawie pracy to samo
co pozaprawne normy moralne i obyczajowe, które kształtują stosunki między

L. Zbiegień-Maciąg, Etyka w zarządzaniu, Warszawa 1997, s. 63 i n.
A. Dusiński, Zasady etycznego postępowania w firmie, [w:] Europejskie standardy etyki
i społecznej odpowiedzialności biznesu, red. W. Gasparski, Warszawa 2003, s. 170 i n.
8
Wyrok SN z 15.07.1998 r., II UKN 123/98, OSNP 1999, nr 13 poz. 435.
6
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pracodawcami a pracownikami zarówno w skali małych zakładów pracy, jak też
średnich i dużych, a nadto w tzw. zbiorowych stosunkach pracy. W zakres tego
ogólnego pojęcia wchodzą, m.in. klauzule występujące w prawie cywilnym
i handlowym z okresu międzywojennego pod nazwą „dobrych obyczajów”
i „zwyczajów uczciwego obrotu”9.
Zgodnie z art. 94 pkt 10 k.p. pracodawca powinien wpływać na kształtowanie
w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego, z czym koresponduje
pracowniczy obowiązek przestrzegania tychże zasad (art. 100 § 2 pkt 6 k.p.).
Zasady współżycia społecznego mają najczęściej charakter społecznie
akceptowanych norm moralnych, a ich przestrzeganie jest obowiązkiem
powszechnym, gdyż nikt nie może ze swego prawa czynić użytku w sposób
sprzeciwiający się tym zasadom. W art. 94 pkt 10 k.p. nie chodzi zatem o zasady
współżycia społecznego w ogólności, ale o te spośród nich, które są adekwatne
do warunków funkcjonowania załogi zakładu pracy, wyrażające się zwłaszcza
postawą nakierowaną na harmonijną współpracę w atmosferze wzajemnej
życzliwości i gotowości udzielania sobie koleżeńskiej pomocy. Na kształtowanie
się tak pojętych zakładowych zasad współżycia społecznego pracodawca może
wpływać przede wszystkim przykładem własnych zachowań wobec załogi, które
będą jako swoisty wzorzec przenoszone zarówno na stosunki wśród kierowników
oraz wśród pracowników wykonawczych, jak też na relacje między tymi grupami
zatrudnionych.
Koniecznym warunkiem wiarygodności owego wzorca jest przestrzeganie
przepisów ustawodawstwa pracy10. Szczególnie doniosły wpływ na kształtowanie
zasad współżycia społecznego w zakładzie pracy ma jednak, zgodnie z art. 11 1
k.p., poszanowanie przez pracodawcę godności oraz innych dóbr osobistych
pracownika. W stosunkach pracy obowiązek poszanowania godności pracownika
i innych dóbr osobistych jest podstawową powinnością pracodawcy podniesioną
do rangi zasady prawa pracy wyrażoną we wskazanym wyżej akcie prawnym 11
Wynika z niej obowiązek pracodawcy obejmujący nakaz powstrzymania się
od działań stanowiących bezpośrednią ingerencję w prawnie chronione dobra
osobiste pracownika12, oraz powinność podejmowania pozytywnych działań
zmierzających do stworzenia odpowiednich warunków pracy, wolnych
od potencjalnego zagrożenia lub naruszenia dóbr osobistych. Tak rozumiana
godność może być naruszona różnymi zachowaniami pracodawcy, na przykład
poprzez wydawanie poleceń w obraźliwej formie, rozprzestrzenianie
nieprawdziwych informacji o pracowniku czy też delegowanie go do innej pracy,
9
Komentarz do art. 943 k.p., [w:] Komentarz do ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks
pracy, R. Celeda, E. Chmielek-Łubińska, L. Florek, G. Goździewicz, A. Hintz, A. Kijowski,
Ł. Pisarczyk, J. Skoczyński, B. Wagner, T. Zieliński, LEX/el. 2009.
10
Wyrok SN z dnia 15 lipca 1987 r., I PRN 25/87, OSNCP 1988, nr 12, poz. 180.
11
I. Boruta, Ochrona dóbr osobistych pracownika, PiZS 1998, nr 2.
12
Stanowiska w przedmiocie wyodrębnienia godności pracowniczej są dość zróżnicowane.
Por. J. Jończyk, Spory ze stosunku pracy, Warszawa 1965, s. 133 i n.; J.A. Piszczek, Cywilnoprawna
ochrona godności pracowniczej, Toruń 1981, s. 30 i n.; T. Zieliński [w:] Kodeks pracy. Komentarz,
red. L. Florek, Warszawa 2005.; T. Liszcz, Prawo pracy, Wydawnictwo LexisNexis, wyd. 3,
Warszawa 2006, s. 81 i n.
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która nie odpowiada jego kwalifikacjom zawodowym. Często takie postępowanie
przełożonego jest podstawą do tego, aby uznać, iż dopuścił się on mobbingu.
Sąd Najwyższy wskazał, iż od każdego pracodawcy należy wymagać szacunku
dla pracowników oraz liczenia się z ich poczuciem własnej godności i wartości
osobistej. Pracodawca nie może bezpodstawnie negatywnie odnosić się
do pracownika i wyrażać się o nim w sposób poniżający go wśród zespołu
pracowniczego13. W innym wyroku SN stwierdził, że „(…) nie narusza godności
osobistej pracownika krytyczna ocena wykonania przez niego zleconych mu
konkretnych zadań, nawet jeśli ocena przełożonych okaże się niesłuszna, lecz nie
prowadzi ona do krzywdzącej pracownika dyskwalifikacji zawodowej i nie
zawiera zbędnych sformułowań wykraczających poza potrzebę w ramach
konkretnej czynności, podjętej w wewnętrznej działalności podmiotu
zatrudniającego (art. 23 k.c.)”14.
Wzmocnienia obowiązku pracodawcy w zakresie przeciwdziałania
mobbingowi należy również upatrywać w przepisach dotyczących obowiązku
zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
Mobbing jest zaliczany w nauce do zagrożeń psychospołecznych występujących
w miejscu pracy15, wywołujących skutki w sferze zdrowotnej pracownika.
Na płaszczyźnie prawa europejskiego należy zwrócić uwagę na dyrektywę
ramową 89/391/WE z 12.VI.1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu
poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy 16. Art. 6
dyrektywy ramowej charakteryzuje obowiązki pracodawców w zakresie
rozpoznawania ryzyka i przedsięwzięcia środków w celu zapewnienia
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Brak jednak precyzyjnej
regulacji, czy obowiązki te obejmują także, przykładowo, psychiczne i społeczne
czynniki środowiska pracy. Powszechnie uważa się jednak, że dyrektywa
ta przydatna jest przy zwalczaniu mobbingu w stosunkach pracy17. Obok
dyrektywy, chciałabym zwrócić uwagę na autonomiczne porozumienia zawierane
przez europejskich partnerów społecznych: Europejskie Porozumienie ramowe
z 8.X.2004 dotyczące stresu w związku z pracą oraz o Porozumienie Ramowe
z 26.IV.2007 dotyczące nękania i przemocy w miejscu pracy. Wdrożenie
porozumień w Polsce nastąpiło w formie Wspólnej Deklaracji Partnerów
Społecznych z dnia 14.XI.2008 dotyczącej zapobiegania i przeciwdziałania
zjawisku stresu związanego z pracą oraz Wspólnej Deklaracji Partnerów
Społecznych z dnia 24.III.2011r dotycząca nękania i przemocy w miejscu pracy 18.
Dla niniejszych rozważań istotny charakter posiada porozumienie z 2007,
13

Wyrok SN z dnia 3.03.1975 r. I PR 16/75, LexPolonica nr 318105.
Wyrok SN z dnia 6.12.1973 r., I PR 493/73, LexPolonica nr 301123.
15
T. Wyka, Prawne pojęcie mobbingu i jego skutki zdrowotne, [w:] Wieloaspektowość
mobbingu w stosunkach pracy, red. C. Szmidt, T. Wyka, POLTEXT, Warszawa, s. 123.
16
Dz. U. WE L 183 z 29.VI.1989 r.
17
H. Szewczyk, Zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę w postaci rozstroju zdrowia
i odszkodowanie za szkodę wywołaną mobbingiem w stosunkach pracy, Studia z zakresu prawa
pracy i polityki społecznej, Kraków 2003/2004, s. 138-139.
18
http://www.fzz.home.pl/images/stories/file/Deklaracja%20PS%20dot.%20przemocy%20i%20
nekania%20w%20miejscu%20pracy%2024.03.2011.pdf (dostęp 02.01.2013).
14
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ponieważ wskazuje również procedury antymobingowe oraz na uprawnienia
indywidualne i zbiorowe pracowników w razie wystąpienia zjawiska nękania
i przemocy19. Zgodnie z treścią porozumienia, nękanie polega na systematycznym
i umyślnym znieważaniu, zastraszaniu lub poniżaniu pracowników
lub przełożonych w okolicznościach związanych z pracą. Natomiast przemoc
polega na naruszeniu nietykalności cielesnej lub godności osobistej pracownika
lub przełożonego w okolicznościach związanych z pracą. Definicja przemocy nie
dotyczy wyłącznie przemocy fizycznej (rozumianej jako naruszenie nietykalności
cielesnej pracownika), ale także naruszania godności osobistej. W treści art. 31
Karty Praw Podstawowych Unii znajdujemy, iż każdy pracownik ma prawo
do pracy w warunkach zapewniających mu ochronę zdrowia, bezpieczeństwa
i godności.
Na gruncie polskiego prawa pracy należy wskazać przepisy art. 15 k.p.
oraz art. 94 pkt 4 k.p., które obejmują gwarancję pracowniczego prawa
do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Dobrami objętymi ochroną
na podstawie wskazanych przepisów są zdrowie i życie pracownika. Wywiązanie
się pracodawcy z obowiązku określonego w art. 15 k.p. polega na „(…)
stworzeniu przy wykorzystaniu nie tylko instrumentów prawnych, lecz także
technicznych, technologicznych, organizacyjnych takiej sytuacji, w której nie
będą zagrożone życie, zdrowie i spokój psychologiczny pracownika” 20. Z kolei
sposób jego realizacji został rozwinięty i skonkretyzowany w art. 94 pkt 4 k.p.,
który w treści swej zobowiązuje pracodawcę do zapewnienia bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy oraz prowadzenia systematycznych szkoleń
pracowników w zakresie bhp, a także w art. 207 § 2 k.p. dotyczącym ochrony
zdrowia i życia pracowników21. Można przyjąć, że bezpieczne i higieniczne
warunki pracy zależą w dużym stopniu również od tego, czy w zakładzie pracy
jest atmosfera wolna od dyskryminacji lub mobbingu. Te bowiem niepożądane
zjawiska nie tylko uchybiają godności pracownika, wpływają negatywnie na jego
wydajność pracy i godzą w zasadę równego traktowania, lecz w równym stopniu
zagrażają zdrowiu pracownika, co najmniej psychicznemu. Zatem pracodawca,
który w niedostatecznym stopniu podejmuje działania na rzecz ich ograniczenia
lub eliminacji, nie spełnia swych podstawowych obowiązków w zakresie
bezpiecznych warunków pracy.

B. Surdykowska, Autonomiczne porozumienie ramowe dotyczące nękania i przemocy w pracy,
Monitor Prawa Pracy 2007, nr 10;
B. Surdykowska, Dialog społeczny wokół zagrożeń
psychospołecznych, PiZS 2011, nr 7.
20
M. Gersdorf, K. Rączka, J. Skoczyński, Kodeks pracy. Komentarz, Wydawnictwo Lexis
Nexis, Warszawa 2007, s. 57.
21
M. Zych, Mobbing w polskim prawie pracy, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2007,
s. 39-40.
19
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3. Pojęcie mobbingu
Omawiając mobbing pod kątem terminologicznym należy stwierdzić, iż jego
zdefiniowanie w art. 943§3 k.p. zostało dużo wcześniej poprzedzone ustaleniami
na płaszczyźnie nauk pozaprawnych, zwłaszcza na gruncie nauk społecznych
i zajmujących się problematyką zarządzania zasobami ludzkimi. Mobbing jest
zazwyczaj ujmowany jako długotrwałe, systematyczne prześladowanie psychiczne
jednostki przez jedną lub kilka osób, przy milczącej zgodzie lub obojętności
pozostałych członków grupy. Pojęcie mobbing pochodzi od angielskiego słowa
„mob”, które oznacza 1) dużą grupę ludzi często agresywną i powodującą
problemy (motłoch), 2) gromadzenie się, rzucanie się tłumnie na kogoś 22.
W latach sześćdziesiątych XX wieku Peter-Paul Heinemann użył tego określenia
w stosunku do ludzi przy badaniach wrogich zachowań dzieci w szkołach.
Z dzisiejszego punktu widzenia dopiero H. Leymann w latach osiemdziesiątych
ubiegłego wieku, dzięki badaniom, podczas których obserwował psychospołeczne
relacje międzyludzkie w miejscu pracy, podał najbardziej trafną definicję
mobbingu, uznając, iż jest to:
terror psychiczny w życiu zawodowym charakteryzujący się wrogimi
i nieetycznymi zachowaniami, które są powtarzane systematycznie przez jedną
osobę lub większą liczbę osób, skierowanymi głównie przeciwko pojedynczej
osobie, która w ich wyniku zostaje pozbawiona szans na pomoc i obronę.
Działania te występują bardzo często (przynajmniej raz w tygodniu) i przez długi
okres (przynajmniej przez sześć miesięcy). Duża częstotliwość i długi okres
występowania tego wrogiego zachowania skutkuje poważnymi problemami
mentalnymi, psychosomatycznymi i społecznymi23.

Z kolei A. Bechowska-Gebhardt i T. Stalewski definiują mobbing jako:
nieetyczne i irracjonalne z punktu widzenia celów organizacji działanie,
polegające na długotrwałym, powtarzającym się i bezpodstawnym dręczeniu
pracownika przez przełożonych i współpracowników; jest to poddanie ofiary
przemocy ekonomicznej, psychicznej i społecznej w celu zastraszenia,
upokorzenia i ograniczenia jej zdolności obrony; jest to zjawisko odczuwane
subiektywnie, ale dające się intersubiektywnie potwierdzić; jest to wielofazowy
proces, w którym mobber stosuje metody manipulacji od najbardziej subtelnych
i niezauważalnych przez ofiarę po najbardziej drastyczne, powodujące u ofiary
izolację społeczną, jej autodeprecjację, poczucie krzywdy, bezsilności
i odrzucenia przez współpracowników, a w konsekwencji silny stres i choroby
somatyczne i psychiczne24.

Słownik angielsko-polski z indeksem polsko-angielskim, Oxford University Press 2002, s. 493.
H. Leymann, The Mobbing Encyklopedia, 1996, http://www.leymann.se.
24
A. Bechowska-Gebhardt, T. Stalewski, Mobbing patologia zarządzanie personelem, Difin,
Warszawa 2004, s.16.
22
23
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W nauce zarządzania mobbing rozumie się również jako: „nieetyczne,
złośliwe nękanie jednego z członków zespołu lub grupę pracowników przez
współpracownika o wyższej pozycji w grupie bądź pełniącego funkcję
kierowniczą; jest to poddanie jednostki lub grupy oddziaływaniu, które ma ją
upokorzyć i ograniczyć jej zdolności obronne”25.
Przechodząc na płaszczyznę prawną – mobbing, zgodnie z art. 943 § 2 k.p.,
oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane
przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub
zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności
zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie
pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.
Warunki kwalifikacyjne dotyczące zachowania lub działania pracodawcy
za mobbing wskazują, że obiektem poczynań mobbera jest pracownik
w rozumieniu przepisów prawa pracy. Wśród przesłanek wymienia się dalej:
„uporczywość” i „długotrwałość”. W doktrynie 26 podkreśla się, że cecha
mobbingu w postaci uporczywości lub długotrwałości działania sprawcy
lub sprawców jest trudna do stwierdzenia, co może prowadzić do dużej
dowolności w ocenie zjawiska mobbingu. Należy zwrócić uwagę na istotne
dla interpretacji przesłanek mobbingu rozstrzygnięcie SN z dnia 17 stycznia 2007
r. (I PK 176/06)27, według którego długotrwałość nękania lub zastraszania
pracownika w rozumieniu art. 943 § 2 k. p. musi być rozpatrywana w sposób
zindywidualizowany i uwzględniający okoliczności konkretnego przypadku.
Nie jest zatem możliwe sztywne wskazanie minimalnego okresu niezbędnego
do zaistnienia mobbingu. Uporczywość jest interpretowana w kontekście
rozciągniętego w czasie postępowania sprawcy (czyli nie dotyczy działań
jednorazowych), oraz jego nastawienia psychicznego (zła wola) 28. Zgodnie
z treścią art. 943 § 2 k.p. zachowanie lub działanie ma wywołać
u prześladowanego pracownika w sferze skutku zaniżenie przydatności
zawodowej, spowodować lub mieć na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika,
izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Ta część
definicji spotkała się z krytyką w nauce, ponieważ wskazane wyżej skutki
nie zawsze będą miały pierwszorzędne znaczenie, a ponadto podnosi się,
że „podstawowym skutkiem mobbingu jest doprowadzenie do niemożliwości
efektywnego wykonywania pracy, a następnie do zaburzeń psychicznych
25
W. Bańka, Operacyjne kierowanie pracownikami w organizacjach, Wydawnictwo Adam
Marszałek, Toruń 2007, s. 241.
26
Por.; W. Cieślak, J. Stelina, Definicja mobbingu…, op. cit., z. 12, s. s. 68; M. Gładoch,
Mobbing a praca pod kierownictwem pracodawcy, PiZS 2006, nr 4, s. 18; B. Bury, Uporczywość
i długotrwałość zachowania jako elementy składowe prawnej definicji mobbingu, MPP 2007, nr 2,
s. 71 i n.; H. Szewczyk, Pojęcie mobbingu w świetle art. 943 Kodeksu pracy, [w:] Ochrona praw
człowieka w świetle przepisów prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Referaty i wystąpienia
zgłoszone na XVII Zjazd Katedr/Zakładów Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Kraków 7–9
maja 2009 r., red. A.M. Świątkowski, Warszawa 2009, s. 124 i n.
27
OSNP 2008, nr 5-6, poz. 58.
28
H. Szewczyk, Pojęcie mobbingu w świetle art. 943 Kodeksu pracy, [w:] Ochrona praw
człowieka…, s. 124 i n.
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i psychosomatycznych”29. Zgodnie z tezą wyroku SN z dnia 5 października
2007 r. (II PK 31/07): „W postępowaniu dotyczącym stosowania przez
pracodawcę mobbingu oraz przyznania świadczeń z tego tytułu nie jest
wystarczające stwierdzenie bezprawności działań podjętych wobec pracownika,
lecz konieczne jest wykazanie celu tych działań i ich skutków (art. 94 3 § 2 k.p.)”30.
Kolejny element definicyjny mobbingu dotyczący poniżenia lub ośmieszenia
pracownika oraz izolowania go lub wyeliminowania z zespołu współpracowników
jest kojarzony ze stworzeniem wrogiego i niebezpiecznego środowiska pracy 31.
Nie oznacza to bezpośredniego odniesienia do bezprawnego działania
naruszającego dobra prawnie chronione, takie jak godność, zdrowie, fizyczna
i psychiczna integralność pracownika, choć mobbing zazwyczaj do takich
następstw prowadzi32.
Zgodnie z orzecznictwem sądowym ustawowe przesłanki mobbingu
określone w art. 943 § 2 k.p. muszą być spełnione łącznie, ponadto ciężar dowodu
spoczywa na pracowniku (art. 6 k.c.)33.

4. Przegląd uwarunkowań sprzyjających powstawaniu zjawiska
mobbingu w sferze zatrudnienia
W literaturze wiele miejsca poświęca się analizie czynników sprzyjających
lub wpływających na pojawienie się zachowań lub działań kwalifikowanych jako
mobbing. Przede wszystkim uważa się, że konflikt o charakterze personalnym
w środowisku pracy stanowi punkt wyjścia do powstania mobbingu. Dlatego,
należy się bliżej przyjrzeć, jakie mogą być źródła oraz przyczyny tego zjawiska,
określonego jako „spór dwóch lub więcej członków albo grup, wynikający
z konieczności dzielenia się ograniczonymi zasobami albo pracami
lub zajmowanie odmiennej pozycji, różnych celów, wartości lub spostrzeżeń.
Członkowie czy działy organizacji w trakcie sporu dążą do tego, by ich sprawa
lub punkt widzenia przeważyły nad sprawą lub punktem widzenia innych”34.
Symptomami zatargów w miejscu pracy mogą być: niezadowolenie pracowników,
częste skargi i zażalenia, anonimy i donosy, złośliwe uwagi krytyczne, ironiczne
komentarze, demonstracje nieobecności, akty agresji, gwałtu, pobicia

29
Por. M. Zych, Normatywna definicja mobbingu, MPP 2006, nr 4, s. 194; G. Jędrejek,
Cywilnoprawna odpowiedzialność za stosowanie mobbingu, wyd. 2, Warszawa 2010, s. 36.
30
LEX nr 328055.
31
H. Szewczyk, Prawna ochrona przed mobbingiem w pracy, KPP 2006, nr 2, s. 258 i n.
32
Idem, Ochrona dóbr osobistych pracownika (uwagi de lege lata i de lege ferenda) – cz. 2,
PiZS 2010, nr 1, s. 8.
33
Wyroki SN: z dnia 5.12.2006 r., II PK 112/06, Lex Polonica nr 1614447; z dnia 12.12.2000 r.,
V CKN 175/00, OSP 2001/7-8/116.
34
J. Penc, Kreowanie zachowań w organizacji, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2001,
s. 124.
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lub rękoczyny35. Najczęściej ukrytym tłem nieporozumień są kwestie
wynagrodzeń, korzyści materialnych, przywilejów, obawa o bezpieczeństwo,
niejasny podział ról w zespole. Sam spór między jednostkami w grupie jest
zjawiskiem naturalnym i pojawia się w każdej organizacji, nawet dobrze
kierowanej, stosującej formy partycypacji pracowniczej. W tym miejscu należy
podkreślić, że „podstawowa różnica pomiędzy zwykłym konfliktem
a mobbingiem polega na tym, że ten pierwszy ma ograniczone ramy czasowe
i zazwyczaj strony uczestniczące w konflikcie prędzej czy później
są zainteresowane jego konstruktywnym rozwiązaniem, natomiast w przypadku
mobbingu strona aktywna (prześladowca) działa tak długo, aż poniży skutecznie
ofiarę i zmusi ją do odejścia z organizacji lub też osiągnie inne cele (…)”36.
Pracodawca jest obarczony odpowiedzialnością za samo przeciwdziałanie
mobbingowi, a więc za stworzenie takich warunków, na które składa się również
atmosfera pracy, w których mobbbing nie będzie występował. Konsekwencją tej
regulacji jest odpowiedzialność pracodawcy za stosowanie wobec pracownika
mobbingu przez innych pracowników nawet wówczas, gdy sam pracodawca
mobbingu nie stosował, a nawet nie orientował się, że zjawisko takie występuje
w jego firmie. Potencjalnie mobbing może być stosowany bowiem nie tylko przez
pracodawcę, lecz również przez przełożonego w strukturze personalnej zakładu
pracy oraz współpracowników. Wyróżnia się trzy płaszczyzny mobbingu37:
 mobbing pochyły – w relacji przełożony przeciwko podwładnemu,
najczęściej obserwowany,
 mobbing poziomy (horyzontalny) – w relacji pracownik przeciwko
innemu pracownikowi,
 mobbing pionowy – w relacji podwładny przeciwko przełożonemu,
najrzadziej spotykany.
Przebieg omawianego zjawiska zmienia swój charakter wraz ze zmianą
warunków społecznych, w których zachodzi, lecz pod kątem występowania
określonych faz – jest dość typowy38.
Do czynników stymulujących powstawanie mobbingu w środowisku
zatrudnienia zalicza się: klimat panujący w organizacji, styl zarządzania
manifestowany przez przełożonych czy warunki środowiskowe. Przyczyn
mobbingu szukać można w sztywnych strukturach społecznych, które umożliwiają
sprawowanie władzy z pozycji siły. Typowe negatywne cechy organizacji,
w której obserwować można zjawisko przemocy psychicznej to między innymi:
nieobsadzone stanowiska, mało czasu dla wykonania pilnych zadań, niedorzeczne
i bezsensowne polecenia wydawane podwładnym, obarczanie pracownika dużą
odpowiedzialnością, przy równoczesnym ograniczaniu mu możliwości
35

Z. Ratajczak, Psychologia pracy i organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2007, s. 106-111.
36
J. Marciniak, Przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy. Poradnik dla pracodawcy,
ABC a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2008, s. 42.
37
M. Zych, Mobbing w polskim …, op. cit., s. 21-22.
38
A. Kijowski, G. Goździewicz, Komentarz do art. 94 3 k.p. [w:] Kodeks pracy. Komentarz
2009, red. L. Florek, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2009, s. 585-586.
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podejmowania decyzji oraz niedocenianie działań podwładnych, zła atmosfera
w miejscu pracy oraz brak koleżeńskich zachowań czy brak możliwości uzyskania
wsparcia od współpracowników. Czynniki te prowadzą do wytworzenia się
u pracownika poczucie zagrożenia, niepewności i zwiększają ryzyko zaistnienia
mobbingu w grupie39. Przyczyny znęcania psychicznego mogą tkwić w cechach
osobowości zarówno prześladowcy, jak i ofiary oraz w strukturze i organizacji
firmy. Należy jednakże przychylić się do stanowiska, że czynnikami, które
dominująco wpływają na rozwój zjawiska mobbingu, są uwarunkowania
organizacyjne (porządek pracy, kultura organizacyjna, styl zarządzania)
sprzyjające rozwojowi postaw i zachowań godzących w dobro pracownika 40.
Pojawiające się akty psychicznego terroru mają swe źródło w okolicznościach
dotyczących wyznawanych norm i wartości, aprobowanych w określonych
organizacjach.
Najbardziej narażone są małe, formalne grupy oparte na więzi emocjonalnej,
gdzie istnieją określone pozycje i role członków. Im mocniej rozbudowana jest
hierarchia, tym bardziej odstają ci, którzy nie chcą się pogodzić z pewnymi
regułami, a to powoduje, że mogą się stać ofiarami prześladowań.
Przedsiębiorstwo o sztywnych i skostniałych strukturach, w którym
są rozbudowane mechanizmy kontroli wewnętrznej oraz występuje słaba
komunikacja i przepływ informacji, często stanowi podatny grunt do powstania
zaburzeń w relacjach między jednostkami. Niezainteresowane szefostwo,
narcystyczne kierownictwo, zła organizacja pracy, czy też budowanie obrazu
danej osoby na podstawie pojedynczego negatywnego wydarzenia często stanowią
początek szykanowania w miejscu pracy41. Wiele niepożądanych skutków
przynosi autokratyczny lub nieingerujący styl zarządzania przedsiębiorstwem.
Ten pierwszy charakteryzuje się tym, że kierownik próbuje utrzymać wszelkie
kompetencje we własnych rękach, jest apodyktyczny i despotyczny, nie znosi
sprzeciwu. Pracownicy są zobowiązani do bezwzględnego posłuszeństwa,
wykluczone są jakiekolwiek partnerskie relacje z przełożonym, który występuje
w pozycji nadrzędnej i w razie sprzeciwu korzysta z szerokiego spektrum kar jako
narzędzi kontroli. W drugim ze wspomnianych stylów brak jest faktycznego
kierownictwa. Zarządzający unika podejmowania decyzji, nie ingeruje w działania
podwładnych, pozostawia im wiele swobody. Powoduje to, że nie dostrzega
lub ignoruje konflikty. Korzysta z tego osoba dążąca do zdobycia władzy,
ponieważ posiada swobodę w zwalczaniu potencjalnych konkurentów 42.

39
Mobbing, Materiały Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu
Badawczego, http://www.ciop.pl (dostęp 15.04.2012).
40
B. Radzka, Kultura organizacyjna a mobbing [w:] Wieloaspektowość mobbingu…, s. 32 i n.;
M. Warszewska-Makuch, Mobbing w pracy – przyczyny i konsekwencje, Bezpieczeństwo Pracy 2005,
nr 3, s. 6.
41
K. Kmiecik-Baran, J. Rybicki, Mobbing zagrożenie współczesnego miejsca pracy, Pomorski
Instytut Demokratyczny, Gdańsk 2003, s. 39-41.
42
W. Ratyński, Psychologiczne i socjologiczne aspekty zarządzania, C.H. Beck, Warszawa
2005, s. 164-165.
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5. Przeciwdziałanie mobbingowi jako podstawowy obowiązek
pracodawcy
Obowiązek pracodawcy przeciwdziałania mobbingowi został wyrażony
w art. 943 § 1 k.p. w rozdziale I działu czwartego, w którym zawarte
są podstawowe obowiązki pracodawcy, dlatego zaliczamy go do obowiązków
normatywnych stron stosunku pracy. Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi
ma charakter kontraktowy43, podstawowy i generalny, odnosi się do wykonywania
innych obowiązków względem pracownika. Takie a nie inne umiejscowienie art.
943 § 1 k.p. ma istotne znaczenie dla zakresu odpowiedzialności pracodawcy
za wystąpienie zjawiska przemocy psychicznej w miejscu pracy. W interesie
przełożonego leży bowiem stworzenie mechanizmów zapobiegawczych, ponieważ
brak odpowiednich działań w tym kierunku może spowodować jego
odpowiedzialność w postaci odszkodowania bądź zadośćuczynienia dla ofiary,
u której nastąpił rozstrój zdrowia. Ponadto pracownik mobbowany może
skorzystać z uprawnienia do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia
w trybie art. 551 § 1 k.p. z prawem do dodatkowego w tej sytuacji
odszkodowania44.
Pracodawca może używać środków organizacyjnych i perswazyjnych,
a gdy są one nieskuteczne, może stosować sankcje przewidziane w prawie pracy
(np. w ramach odpowiedzialności porządkowej). W celu realizacji omawianego
obowiązku pracodawca powinien zapobiegać występowaniu przemocy
psychicznej w miejscu pracy oraz zapewnić pomoc ofierze i wyeliminować
mobbing występujący w środowisku pracy45. Działania prewencyjne powinny być
zrelatywizowane w zależności od rodzaju pracodawcy, jego rozmiaru, struktury
organizacyjnej lub profilu prowadzonej działalności. Inne metody będą skuteczne
w odniesieniu do małych struktur organizacyjnych a inne dla struktur złożonych 46.
Z kolei postępowanie w przypadku wystąpienia mobbingu w miejscu pracy,
polega na wyciągnięciu konsekwencji w stosunku do pracownika, któremu
udowodniono stosowanie przemocy psychicznej. Oprócz tego pracodawca
powinien zbadać, czy nie występują nadal okoliczności sprzyjające powstaniu
zjawiska, a jeśli tak, to konieczne jest podjęcie niezbędnych działań w celu ich
eliminacji lub zmniejszenia ich wpływu na środowisko pracy w przyszłości.
Z art. 943 § 1 k.p. wynika, że pracodawca ponosi odpowiedzialność prawną
za niezapobieganie mobbingowi również wówczas, gdy nie jest on osobiście
zaangażowany w stosowanie tego typu przemocy, a nawet gdy nie zorientował się,
że ma ona miejsce w jego zakładzie. Pracodawca odpowiada zatem zarówno
za czynne znęcanie się psychiczne nad pracownikami, jak i za niewywiązanie się
z obowiązku przeciwdziałania występowaniu terroru psychicznego w miejscu
43

Por. wyrok SN z dnia 3 sierpnia 2011 r., I PK 35/11, LEX/el. nr 1001278.
D. Dörre-Nowak, Komentarz do art. 94 3 k.p., [w:] Komentarz. Kodeks Pracy 2009, red.
B. Wagner, ODDK Gdańsk 2009, s. 507.
45
W. Muszalski, Prawo pracy. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 365-366.
46
D. Dörre-Nowak, Komentarz do art. 94 3 k.p. [w:] Komentarz. Kodeks Pracy 2009, op. cit.
44
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pracy47. Poszkodowany pracownik może bowiem od pracodawcy dochodzić:
zadośćuczynienia z tytułu rozstroju zdrowia spowodowanego mobbingiem
(art. 943 § 3 k.p.), odszkodowania w razie rozwiązania stosunku pracy z powodu
mobbingu (art. 943 § 4 i 5 k.p.) oraz odszkodowania w związku z niezwłocznym
rozwiązaniem stosunku pracy w oparciu o art. 55 § 1 1 k.p. Ponadto, jak już
wskazano, jeśli działania mobbera są kwalifikowane również jako naruszenia
sfery dóbr osobistych pracownika, powstaje odpowiedzialność z tytułu naruszenia
dóbr osobistych na warunkach prawa cywilnego.

6. Zakończenie
Mobbing jako szczególny przypadek naruszenia dóbr osobistych pracownika
i postać zagrożenia psychospołecznego w miejscu pracy, niesie ze sobą bardzo
poważne skutki nie tylko w wymiarze indywidualnym, ale również
dla przedsiębiorstwa i całego społeczeństwa. Do konsekwencji takich zalicza się
wzrost absencji chorobowej, fluktuacja kadr, obniżenie jakości wykonywanej
pracy, spadek produktywności pojawią w rezultacie redukcji zaangażowania,
kreatywności i spadku morale. Zakład pracy, w którym miał miejsce mobbing
musi się liczyć z utratą dobrej reputacji na rynku, a także z poniesieniem strat
finansowych, wynikających z kosztów przeprowadzenia postępowania
i ewentualnej wypłaty rekompensaty finansowej poszkodowanemu. Obciążenia
związane z występowaniem mobbingu w środowisku pracy dotykają również
całego społeczeństwa i są związane z kosztami leczenia i rehabilitacji ofiar
mobbingu, oraz korzystania przez nie ze świadczeń społecznych. Z tych choćby
powodów warto spojrzeć na przepisy antymobbingowe jako na sposób
poprawienia warunków zatrudnienia i osiągnięcie przez pracowników lepszych
wyników.
Mobbing w nauce od dawna stanowi obiekt badawczy, jednakże nadal
istnieją kontrowersje wokół kwalifikacji działań lub zachowań jako
mobbingowych, co wskazuje na problem ze stosowaniem przepisów w praktyce.
Dlatego też istnieje potrzeba dalszego rozwijania i stosowania różnorakich metod
badawczych w celu uchwycenia złożonej natury zjawiska mobbingu
i na tej podstawie opracowywania możliwych sposobów przeciwdziałania
i radzenia sobie z tym poważnym zagrożeniem w miejscu pracy.

47
A. Abramowska, M. Nałęcz, Prawna regulacja mobbingu, Monitor Prawa Pracy,
Nr 7/2004, s. 182.
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Mobbing as an Example of Unethical Behaviour at Work
Summary
Currently, in the sphere of relationships at work, the issue of behaviours classified as unethical,
which cause the violation of the employee’s dignity and other personal rights, is increasing. Mobbing
is one of the manifestations of such behaviours described in the provisions of the Labour Code.
The phenomenon of mobbing refers to the quality of interpersonal relationships at work and affects
the operation of the entire organisational structure of the employer. This is the most severe example
of the violation of personal rights because this is a kind of harassment, namely psychological terror
effected by one person or more against (typically) one person. Thus, the subject of the study
is an analysis of mobbing especially with regards to the employer’s obligation to oppose mobbing
practices. Ethical behaviour towards staff is not only the condition of observing the principles
of community life in the work environment, but is a building block for creating a positive image
of the employer in business. Therefore, such behaviours as mobbing, which endanger that image, pose
a significant problem for the employer and bring about severe effects, also for finance.
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Normy etyczne obowiązujące pracodawców. Perspektywa
systemu prawnego, organizacji i pracownika

Stosunek pracy implikuje niezliczoną ilość sytuacji podlegających ocenie
przez każdą z jego stron. Jedną z bardziej istotnych stanowi kwestia etycznego
postępowania. Celem opracowania jest wskazanie podstawowych obszarów oceny
postępowania pracodawcy pod kątem przestrzegania norm etycznych. Autorzy
niniejszego artykułu proponują analizę tego zagadnienia z trzech perspektyw.
Pierwszą z nich jest przestrzeń prawna regulująca stosunki pracownik –
pracodawca. Drugą stanowi perspektywa organizacji – jakie znaczenie dla
kondycji przedsiębiorstwa ma przestrzeganie norm etycznych przez pracodawcę?
Trzecim wymiarem jest ocena działań pracodawców przez pracowników. Autorzy
podjęli próbę stworzenia swoistego rankingu wagi poszczególnych norm dla
pracowników. Ich znajomość, zdaniem autorów, może przyczynić się do bardziej
precyzyjnego i skutecznego formułowania polityki kadrowej, co z kolei może
przełożyć się na wzrost lojalności pracowników wobec przedsiębiorstwa.
Ta natomiast stanowić może czynnik wpływający pozytywnie na efektywność
pracy.

1. Prawo pracy a etyka w miejscu pracy
System prawny jest jednym z kilku systemów normatywnych
funkcjonujących w społeczeństwie1. Aby był on społecznie akceptowalny, musi
J. Jakson wyróżnia pięć typów systemów normatywnych: religijny, moralny, prawny,
zwyczajowy i stylu. Każdy z nich odnosi się do innych wymiarów rzeczywistości. Kodeks religijny
mówi o sankcjach nadprzyrodzonych. Reguluje stosunki między jednostką, a Siłą Wyższą. System
moralny podaje wzory postępowania, które są zgodne z ludzką interpretacją dobra i zła. Normy
moralne służą regulacji stosunków między jednostkami, jednostkami, a społeczeństwem oraz między
grupami społecznymi. Nieprzestrzeganie tych norm skazuje na potępienie ze strony członków
społeczeństwa. Kolejnym kodeksem normatywnym jest system prawny, opierający się na zasadach
1

296

MONIKA CIEŚLIKOWSKA, ANDRZEJ PIECZEWSKI

opierać się na panujących normach moralnych. Poniżej prezentujemy krótki
przegląd najważniejszych zapisów polskiego prawa mających związek
z zagadnieniem etyki w relacjach pracodawca – pracownik.
Prawa i obowiązki pracowników, jak i pracodawców zapisane
są w odpowiednich przepisach ustawowych, w Polsce znajdują się one między
innymi w Kodeksie Pracy. Odpowiednie normy regulujące te kwestie zawarte
są także w respektowanej przez nasz kraj Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
(1948). W deklaracji ONZ znajdujemy zapis, który mówi, iż: „Każdy człowiek
ma prawo do pracy, do swobodnego wyboru pracy, do odpowiednich
i zadowalających warunków pracy oraz do ochrony przed bezrobociem”2.
Z polityki zapewnienia prawa do pracy wynika, że każdy obywatel ma prawo
do sprzedawania swojej pracy. Nie można dyskryminować potencjalnych
pracowników na podstawie płci, przynależności etnicznej czy też wyznawanej
religii. Odpowiednik tego zapisu znajdujemy w polskim Kodeksie Pracy3, mówi
o tym art. 10, par. 3: „Państwo prowadzi politykę zmierzającą do pełnego
produktywnego zatrudnienia”. Art. 11 Kodeksu zakazuje natomiast dyskryminacji
w stosunkach pracy, a w szczególności odnosi się do płci, wieku,
niepełnosprawności, rasy, narodowości, przekonań politycznych czy religijnych
oraz przynależności związkowej. Dyskryminacja w którejś z wymienionych
kwestii jest w Polsce z prawnego punktu widzenia niedopuszczalna.
W Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka stwierdza się, że „każdy człowiek,
bez względu na jakiekolwiek różnice, ma prawo do równej płacy za równą
pracę”4. Znajdujemy tu odwołanie do jakże ważnej kwestii równości szans.
O wynagrodzeniach mówi również Art. 13 KP: „Pracownik ma prawo
do godziwego wynagrodzenia za pracę”, natomiast o stwarzaniu godziwych
warunków do pracy w miejscu zatrudnienia – Art. 15: „Pracodawca jest
zobowiązany zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy”.
ustanowionych odgórnie przez państwo. Daje on obywatelom danego państwa poczucie
bezpieczeństwa, wobec czego traktowany jest jako wyraz troski prawodawcy o życie ludzkie i dobro
wspólne. Systemem przyswajanym w procesie funkcjonowania w danym środowisku społecznym jest
system obyczajowy. Kształtowany jest oddolnie poprzez nawyki wymaganego, w określonych
sytuacjach, postępowania opierającego się na przekonaniach, w jaki sposób powinniśmy lub nie
zachować się, aby uchodzić za poprawnie postępującego członka danej społeczności czy grupy. Normy
obyczajowe mają często swoje korzenie w tradycji, niekiedy wplatane są w przysłowia i porzekadła,
aby zapewnić przestrzeganie społecznie aprobowanych zachowań. Odnoszą się do spraw, które
zazwyczaj mają znaczenie drugorzędne, a mianowicie pewne formy życia towarzyskiego, czynności
obrzędowe, etykieta towarzyska. Sankcje stosowane przy tego typu kodeksie to np. wyłączenie członka
z grupy, obniżenie pozycji społecznej jednostki w grupie, ośmieszenie i inne objawy okazywania
niechęci ze strony otoczenia społecznego. System stylu lub mody ma charakter przejściowy, zmienny
i elastyczny, nie ma więc oparcia w tradycji. Podlega sankcjom opinii publicznej. Zob. więcej:
J. Jackson, Biznes i Moralność, WN PWN, Warszawa 1999, s. 146.
2
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, art. 23, pkt. 1, Paryż 1948, http://www.unesco.pl/
fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf (dostęp 01.03.2013).
O znaczeniu Deklaracji dla kształtowania krajowych regulacji prawnych zob. więcej:
G.D. Chryssides, J.H. Kaler, Wprowadzenie do etyki biznesu, WN PWN, Warszawa 1999, s. 305.
3
Cyt. za: Cz. Porębski, Czy etyka się opłaca? Zagadnienia etyki biznesu, Wydawnictwo Znak,
Kraków 1997, s. 66.
4
Powszechna Deklaracja..., art. 23, pkt. 2.
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Kwestię możliwości zrzeszania się pracowników oraz tworzenia związków
zawodowych reguluje zarówno Kodeks Pracy, jak również Deklaracja ONZ.
W Kodeksie stanowi o tym art. 18, par. 1, mówiący, iż pracownicy,
jak i pracodawcy, w celu reprezentacji i obrony swoich prawi interesów, mają
prawo do tworzenia organizacji i przynależności do nich. W art. 23 zawarte jest
zdanie, mówiące iż każdy człowiek ma prawo do tworzenia związków
zawodowychi przystępowania do nich w celu ochrony swoich interesów. Z drugiej
strony w Powszechnej Deklaracji stwierdza się, że „nikogo nie można zmuszać
do należenia do jakiegoś stowarzyszenia”5. Tak więc każdy ma prawo,
ale nie ma obowiązku zrzeszania się. Wybór pozostawiony jest osobie
zainteresowanej.
W Kodeksie pracy odnajdujemy szereg dalszych artykułów odnoszących się
do wzajemnych relacji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Wiele z nich
ma wymiar etyczny, w szczególności przepisy działu czwartego, które w sposób
szczegółowy normują obowiązki pracowników i pracodawców. Na uwagę
zasługuje Art. 94, par. 9, który nakazuje pracodawcy „stosować obiektywne
i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy”. W tym
miejscu należy poruszyć kwestię sprawiedliwości. Czy istnieją kryteria służące
w tym zakresie pomocą? Literatura przedmiotu podaje kilka takich kryteriów 6.
Jedno z nich to parytet. Należy przyjąć zasadę mówiącą, że pracownicy powinni
otrzymywać równą płacę za równą pracę. Powszechnie przyjmuje się, że nie może
być uzasadnienia dla oferowania różnych stawek płac w rozróżnieniu ze względu
np. na płeć. Kwestią do dyskusji zostaje to, co należy uważać za równą pracę,
i jak ją ocenić. Kryteriami przyjmowanymi w związku ze sprawiedliwą oceną
pracowników niewątpliwe mogą być: umiejętności, doświadczenie, kwalifikacje,
wykształcenie. Kluczowe znaczenie ma, z punktu widzenia pracodawcy,
oczywiście wydajność. Uważa się także, że wyższą płacę powinny otrzymywać
osoby posiadające duży zakres odpowiedzialności. Pracownicy, których działanie
może mieć poważne konsekwencje, powinni zarabiać więcej niż ci, którzy nie
mają takich obciążeń7.
Kolejnym czynnikiem wpływającym na relacje praca-płaca są względy
zwyczajowe i tradycje. Związane jest to z doktryną rzymskokatolicką, w której
sprawiedliwa płaca powiązana była z zachowaniem statusu społecznego.
Z uprawianiem pewnego rodzaju zawodów wiążą się wyższe oczekiwania
co do poziomu życia pracownika. Zachowanie statusu na odpowiednim poziomie
ma znaczenie, aby niektóre zawody były traktowane z należnym im szacunkiem.
Przykładem może tu być sędzia, prezes spółki, czy lekarz. Kryterium
akceptowanym, związanym ze sprawiedliwą płacą jest to, że pracownik powinien
pobierać pensje zaspokajające zawodowe potrzeby. Przytoczone argumenty
przemawiają za potrzebą różnicowania płac. To, na jakim poziomie powinny się
one kształtować powinno zależeć od oceny moralnych podstaw kryteriów

5
6
7

Ibidem, art. 20, pkt 2.
G.D. Chryssides, J.H. Kaler, op. cit., s. 313.
Ibidem.
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kompensacji, jak też określania poziomu podaży zawodów wysoko opłacanych
oraz popytu na nie.
W Kodeksie Pracy znalazły się ponadto istotne zapisy chroniące
pracodawcę8. Art. 100, par. 1 mówi: „Pracownik jest obowiązany wykonywać
pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które
dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową
o pracę.”, oraz dodany ustawą z dnia 2 lutego 1996 art. 101 stanowiący o zakazie
prowadzenia działalności konkurencyjnej w czasie trwania stosunku pracy.
Artykuł ten formułuje zakaz wykorzystywania przez pracownika informacji,
których użycie mogłoby narazić firmę pracodawcy na straty.
Powyższa analiza uprawnia nas do stwierdzenia, iż polskie prawodawstwo
zawiera generalne i podstawowe zapisy mające przełożenie na zachowania
etyczne w środowisku pracy. Przede wszystkim prawo daje jednej i drugiej stronie
wolność w zakresie wchodzenia w stosunek zatrudnienia. Nakazuje
równouprawnienie i sprawiedliwe traktowanie oraz nagradzanie pracowników.
Wymaga zaś od nich uczciwego wysiłku, zaangażowania i lojalności wobec
pracodawcy.

2. Kodeks etyczny w organizacjach
Podstawę tradycji oświeconego zarządzania ludźmi stanowi przekonanie
o możliwości podniesienia wydajności pracy poprzez stworzenie dobrych
warunków pracy, zakładową służbę zdrowia, pomoc socjalną, itp., tak,
aby pracownik czuł się doceniany, szczęśliwy i bezpieczny9. Podejście to zakłada,
że jeżeli jakaś organizacja wykazuje troskę o zatrudnionych pracowników i liczy
się z ich potrzebami, to będą oni efektywniej wykonywali swoją pracę. Firma
stosująca te zasady może liczyć na lojalność i oddanie, co można przełożyć
na wzrost wydajności i jakości, które wyrównają koszty związane z troską
pracodawcy o pracownika. Coraz częściej przyjmuje się tezę, że kluczem
do sukcesu firmy są zaangażowani w jej działanie pracownicy10.
W krajach rozwiniętych organizacje traktowane są jako „rzetelni
współobywatele”, od których wymaga się przestrzegania zasad etycznych. Można
uznać, że działa tu szczególny mechanizm samoregulacji, przy którym
nieprzestrzeganie norm moralnych może bardzo poważnie naderwać reputację
firmy i przynieść straty ekonomiczne. Z tego względu dbałość o przestrzeganie
zasad staje się ważnym czynnikiem w życiu organizacji. Przyczynia się ono
do zwiększenia konkurencyjności poprzez wzrost prestiżu takich firm, a to z kolei
sprzyja upowszechnieniu się tego rodzaju postaw na całym świecie11.
8
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (tekst pierwotny: Dz. U. 1974r. Nr 24 poz.
141, tekst jednolity: Dz. U. 1998r. Nr 21 poz. 94).
9
G.D. Chryssides, J.H. Kaler, op. cit., s. 33.
10
Elementy etyki gospodarki rynkowej, red. B. Pogonowska, PWE, Warszawa 2004, s. 139.
11
N. Vasiljeviene, Etyka Biznesu w działalności menadżerskiej, „Annales. Etyka w życiu
gospodarczym” 2004, vol. 7, nr 1, s. 126.
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Kodeks etyczny przedsiębiorstwa zawiera spis moralnych standardów,
określający pożądane wzorce zachowań. Tworzy się go z kilku powodów.
Pierwszy, to wykreowanie pozytywnego wizerunku firmy. Drugi, to chęć
uniknięcia prawnych konsekwencji grożących za zachowania nieetyczne.
Kolejnym powodem przemawiającym za stworzeniem kodeksu etycznego jest
przekonanie, że ma on rzeczywisty wpływ na zachowania pracowników. Możemy
mieć jednak do czynienia z sytuacją, gdy zapisane zasady etyczne nie
są przestrzegane.
Są
one
jedynie
zapisane
„na
papierze”,
co nie ma odzwierciedlenia w funkcjonowaniu organizacji.
Kodeksy etyczne są różnie odbierane. Część badaczy uważa, że nie mają one
wpływu na przedsiębiorstwo. Inni twierdzą, że pozwalają one na kontrolowanie
przełożonych w zakresie dyscypliny pracy. Nakładają także sankcje za brak
przestrzegania ich zapisów. Istnieje przekonanie, że przepisy normujące pożądane
zachowania etyczne w organizacji pełnią funkcję odstraszającą oraz zniechęcającą
do zachowań nieetycznych. Równocześnie przyczyniają się do większego
zaangażowania pracowników, a także wpływają na zachowania przełożonych.
Kodeksy etyczne, bez zaangażowania przełożonych, mogą pozostać jedynie
modelowym ujęciem pożądanych zachowań. Zatem firmy układając własne
kodeksy etyczne muszą wziąć pod uwagę takie czynniki, jak efektywna
komunikacja oraz relacje, jakie stoją pomiędzy wartościami zapisanymi
w kodeksie a wartościami wyznawanymi przez pracowników. Zależność ta jest
bardzo prosta, jeżeli kodeksy etyczne chociaż w jakiejś części odzwierciedlają
zasady moralne i wartości wyznawane przez pracowników, to każdy przejaw
nieprzestrzegania kodeksu będzie surowo oceniany. Nie można tworzyć kodeksów
etycznych tylko „dla zasady”, zwłaszcza jeśli nie uwzględniają one wartości
i zasad ważnych dla pracowników. W takich sytuacjach zachowania nieetyczne
będą przez podwładnych po prostu bagatelizowane12.
Powstaje pytanie czy kodeksy etyczne rozwiązują kwestię rzeczywistego
stosowania zasad etyki w organizacji? W ujęciu G. Szulczewskiego nie są one
wystarczającym źródłem wiedzy o stosowaniu wartości i norm etycznych
funkcjonujących w danej organizacji. Sytuacja, w której szczegółowo reguluje się,
odbiegające często od zagadnień moralnych, zagadnienia etyczne, przyczynia się
do pomijania treści ważnych z punktu samych pracowników. Niezliczona ilość
sytuacji rodzi dylematy moralne, które trudno dopasować do szczegółowych
zapisów kodeksów. W takich wypadkach nawet najlepszy kodeks nie zastąpi
sumienia. Niekiedy tylko prosta przyzwoitość i świadomość, że czegoś się nie robi
może uchronić pracownika przed błędną decyzją13.
Wymienione zastrzeżenia doprowadziły do poszukiwania i budowy
alternatywnych modeli zarządzania, a ich efektem są programy etyczne:

12

M. Bugdol, Gry i zachowania nieetyczne w organizacji, Wydawnictwo Difin sp. z o.o.,
Warszawa 2007, s. 163.
13
G. Szulczewski, Etyka w biznesie. O możliwościach i barierach stosowania kategorii
etycznych, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” 2002, vol. 5, s. 202.
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zarządzania poprzez wartości Kennetha Blancharda14 (ang. Managing by Values,
MBV) oraz zarządzania dla zysku i dobra wspólnego (ang. Managing for Profit
and Common Good) Toma Chappella15. Modele te kładą większy nacisk
na elementy programów etycznych pozwalających na większą swobodę
interpretacyjną, niż na formułowanie szczegółowych przepisów. Ta swoboda jest
możliwa dzięki temu, że programy etyczne przedsiębiorstwa składają się
z dziesięciu elementów: wizji, wartości, zasad, deklaracji misji, kodeksów
postępowania, strategii firmy, standardów zachowań, procedur i systemów
zarządzania, monitoringu etycznego oraz audytu etycznego firmy. Firmy
określane mianem liderów etycznego zarządzania udostępniają swoje programy
etyczne poprzez internet, nie stanowią one więc tajemnicy. Wizja, wartości i misja
organizacji stanowią dobro wszystkich jej członków. W ten sposób programy
etyczne nie są traktowane jako ściśle poufne narzędzia walki konkurencyjnej,
a etyka nie jest traktowana w sposób instrumentalny. Zwrócono uwagę
na zarządzanie poprzez wartości oraz uczyniono z wartości punkt odniesienia
służący do nadania kierunku oraz oceny działań. Deklarowanie przez firmę
wyznawanych wartości służy do identyfikacji jej celów oraz utrwalania kultury
organizacyjnej. W szczególności uwagę zwraca się na powiązanie postulatów
moralnych z wymogami świata biznesu. Wobec tego wyznanie wartości oraz
deklaracja misji przez daną organizację zawiera w sobie stwierdzenia, że jej
działania są moralne, odpowiedzialne i dochodowe 16.
Wiele badań przeprowadzonych w firmach zachodnich wykazało, że normy
etyczne mają pozytywny wpływ na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw.
W Polsce także obserwuje się coraz większe zapotrzebowanie na etykę
w zarządzaniu firmą. Obecnie największymi wyzwaniami stojącymi przed
zarządzającymi organizacją są: wprowadzenie do kultury organizacji jasnych
i przejrzystych zasad etycznych, wdrażanie tych zasad do strategii zarządzania,
misji i wizji firmy, sformułowanie sankcji grożących za naruszanie norm
etycznych i konsekwentne ich egzekwowanie 17.

3. Normy etyczne w środowisku pracy (oczami pracowników)
Ta część opracowania odnosi się do refleksji na temat postrzegania norm
etycznych w środowisku pracy przez pracowników. Autorom chodziło głównie
o zbadanie i wskazanie najbardziej wrażliwych obszarów, które są przedmiotem
szczególnej percepcji pracowników w miejscu zatrudnienia. Punktem odniesienia

Zob. K. Blanchard, M. O’Connor, J. Ballard, Managing by Values. How to Put Your Values
into Action for Extraordinary Results, San Francisco 2003.
15
Zob.: T. Chappell, The Soul of a Business. Managing for Profit and the Common Good,
Bantam, New York 1993.
16
G. Szulczewski, op. cit., s. 202.
17
L. Zbiegień-Maciąg, Etyka w zarządzaniu organizacją, [w:] Etyka biznesu, red. J. Dietl,
W. Gasparski, PWN, Warszawa 1997, s. 229.
14
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dla poniższej analizy są wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w dwóch
firmach o zasięgu ogólnopolskim18.
Autorzy uznali, iż obszary/elementy, które w percepcji pracowników mogą
uchodzić za etyczne/nieetyczne w środowisku pracy to: sprawiedliwa płaca,
sprawiedliwy podział nagród, równe traktowanie przez przełożonego, równe
szanse awansu, równe szanse rozwoju, równe traktowanie płci, jasne
i sprawiedliwe procedury oceny pracownika, sprawiedliwe obłożenie
obowiązkami,
występowanie,
bądź
nie
mobbingu,
dobre
relacje
ze współpracownikami (wzajemna pomoc, wsparcie). Istotne stało się zatem
zbadanie i pogrupowanie wymienionych elementów pod względem ich wagi
i istotności dla pracowników badanych firm.
Tabela 1. Waga poszczególnych elementów według ocen pracowników.
Wartości w środowisku pracy

Odsetek pracowników
uznający dany element

Sprawiedliwa płaca

61%

Równe traktowanie płci

12%

Równe traktowanie przez przełożonego

5%

Sprawiedliwe obłożenie obowiązkami

5%

Jasne i sprawiedliwe procedury oceny pracownika

4%

Równe szanse rozwoju zawodowego

4%

Sprawiedliwy podział nagród

3%

Równe szanse awansu

3%

Dobre relacje ze współpracownikami

2%

Brak cech/znamion mobbingu

1%

Źródło: badania własne.

Wyniki badania ankietowego wskazują na przytłaczające zwycięstwo
kategorii „sprawiedliwa płaca” jako najważniejszego z czynników wskazywanych
przez pracowników. Okazał się on bardzo istotny dla ponad 60% badanych. Może
to stanowić istotną wskazówkę dla pracodawcy przy formułowaniu i prowadzeniu
polityki płacowej. Według jednej ze współczesnych koncepcji motywacji – teorii
sprawiedliwości19 – pracownicy nie pracują w próżni, lecz dokonują ciągłych
porównań. Mierzą to, co wnoszą do pracy (nakłady) i to, co z niej uzyskują
(wyniki). Następnie porównują ten stosunek nakładów do wyników ze stosunkiem
18
Badanie pilotażowe w formie kwestionariusza ankiety przeprowadzone zostało w 2011r.
wśród pracowników dwóch firm ubezpieczeniowych. Łączna próba respondentów wynosiła 100
osób. Dobór próby miał charakter nieprobabilistyczny – odbywał się na zasadzie dostępności
badanych jednostek. Respondenci – pracownicy nie pełniący funkcji kierowniczych pochodzili
z województwa dolnośląskiego i łódzkiego. Charakterystyka badanej zbiorowości wygląda
następująco: 1) Płeć: 60% kobiety, 40% mężczyźni; 2) Struktura wiekowa: od 18 do 25 lat – 19%,
od 26 do 35 lat – 29%, od 36 do 45 lat – 16%, powyżej 46 lat – 36%; 3) Wykształcenie: wyższe
magisterskie – 52%, wyższe licencjackie – 17%, pomaturalne – 20%, średnie – 11%.
19
S.P. Robbins, Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 2004, s. 106-109.
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nakładów do wyników u innych, podobnych osób. Jeżeli postrzegają ten stosunek,
jako równy stosunkowi uzyskiwanemu przez te inne osoby, to uznają,
iż występuje stan sprawiedliwości. Jeżeli te stosunki są nierówne, pojawia się
niesprawiedliwość, a pracownicy dążą do jej zmniejszenia. Ważną zmienną teorii
sprawiedliwości są punkty odniesienia wybierane przez pracowników
do porównań. Wyróżnia się ich trzy kategorie: 1) „samego siebie” – porównanie
własnych nakładów i wyników, 2) „system” – uwzględnia politykę płac
w organizacji i sposób jej realizacji, 3) „innych” – obejmuje inne osoby
na podobnych stanowiskach w danej organizacji, ale także pracowników spoza
danej organizacji. Teoria ta wskazuje, iż pracownicy troszczą się nie tylko
o bezwzględny poziom nagród, które otrzymują za swój wysiłek, ale także
o stosunek wielkości tych nagród do rozmiarów nagród otrzymywanych przez
innych. Kiedy ludzie odbieraną sytuację jako niesprawiedliwą pojawia się
napięcie. Analiza wyników współczesnych badań systematycznie potwierdza tezę
teorii sprawiedliwości: na motywację pracowników w znaczący sposób wpływa
zarówno względna, jak i bezwzględna wartość nagród. Kiedy pracownicy
postrzegają niesprawiedliwość, podejmują działania zmierzające do poprawy
sytuacji. Ich skutkiem może być wyższa lub niższa wydajność, lepsza lub gorsza
jakość, zwiększenie wskaźnika absencji lub dobrowolne odejście z pracy20.
Stworzenie przez organizację i przestrzeganie sprawiedliwego systemu płac
staje się zatem bardzo istotnym elementem motywującym pracowników. Trzeba
jednak pamiętać, iż ocena wkładu oraz porównywanie go z otrzymywanym
wynagrodzeniem ma charakter bardziej osobisty, wewnętrzny, subiektywny, niż
nosi znamiona obiektywnej oceny.
Kolejnym czynnikem mającym istotne znaczenie dla członków organizacji
jest równe traktowanie płci. Jak widać na przykładzie badanych przedsiębiorstw,
w Polsce może to być nadal wrażliwa kwestia wymagająca poprawy.
Pozostałe elementy etyki, oprócz może kategorii „Dobre relacje
ze współpracownikami”, możemy określić, jako powstające głównie w relacjach
kierownik – podwładny. Choć ich waga dla pracowników waha się od 1% do 5%,
to jednak wziąwszy je pod uwagę, jako jedna wspólna kategoria widzimy,
że aż 25% badanych uznaje ją za istotną. To w osobie bezpośredniego
przełożonego spersonalizowany jest dla pracownika pracodawca. Bardzo wiele
zależy zatem od interakcji zachodzących między nimi. Kierownik staje się
bowiem swoistym kreatorem standardów etycznych w organizacji.

4. Podsumowanie
W niniejszym opracowaniu dokonano analizy norm etycznych w środowisku
pracy z trzech perspektyw: systemu prawnego, organizacji oraz z poziomu
20
Zob. Advances In Experimental Social Psychology, red. L. Berkowitz, Academic Press,
New York 1965, s. 267-300; Motivation and Work Behavior, red. R. Steers, L.W. Porter, McGraw
Hill, New York 1964, s. 111-131.
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pracownika. Polski system prawny w swych zapisach w sposób bardzo ogólny
nakreśla oraz narzuca pracodawcy i pracownikowi pewne standardy etyczne.
Odnoszą się one do wolności wyboru miejsca pracy, wolności zrzeszania się,
zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy, równego traktowania,
sprawiedliwego nagradzania, zaangażowania i lojalności pracownika wobec
pracodawcy.
Jeśli chodzi o organizacje, to nadal kontrowersję wzbudzają odpowiedzi
na pytanie o cel, dla którego przedsiębiorstwa przyjmują i wprowadzają w życie
kodeksy etycznego postępowania. Trudno jest rozstrzygnąć, czy jest to efektem
szerszego trendu umoralniania biznesu, czy też stanowi jedynie narzędzie
do zwiększania zysków. Pomimo różnych motywów za tym stojących, wiemy,
iż rozpowszechnienie etyki w biznesie przynosi korzyści zarówno pracodawcy,
jak i pracownikowi. Istotną kwestią pozostaje zmniejszanie rozdźwięku pomiędzy
formalnymi zapisami kodeksów etycznych, a rzeczywistością panującą w danej
organizacji.
Badania pilotażowe przeprowadzone w wybranych przedsiębiorstwach
wskazują, iż pracownicy zwracają szczególną uwagę na szeroko pojęte
zagadnienia „sprawiedliwości” w miejscu pracy. Dotyczą one przede wszystkim
sprawiedliwej płacy, sprawiedliwego traktowania przez przełożonego, równości
płci. Choć niezbyt liczna próba badanych nie uprawnia nas do formułowania
twardych wniosków, to badania te mogą stać się pewną wskazówką
dla formułowania polityki płacowej w organizacjach. Wskazują również na
specjalną rolę bezpośredniego przełożonego w „odczuwaniu” przez pracowników
„stanu sprawiedliwości” w środowisku pracy.
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Związki ekonomii i etyki w poglądach
Mohandasa Gandhiego

1. Cel opracowania, stan badań, źródła
Celem artykułu jest przybliżenie polskiemu czytelnikowi myśli
ekonomicznej Mohandasa Karamczanda Gandhiego w jej powiązaniu z kwestiami
etycznymi. Studiując poglądy wybitnego Hindusa wielokrotnie natykamy
się na stwierdzenia o ścisłym współistnieniu ekonomii i etyki. Według niego obie
sfery powinny być traktowane wręcz nierozerwalnie. Zanim zweryfikujemy
to przekonanie, warto poznać wybrane aspekty koncepcji, czy raczej sądów
Gandhiego na temat różnorodnych spraw ekonomicznych. Selektywna prezentacja
tychże poglądów może być usprawiedliwiona, gdyż trudno jest odnaleźć spójność
w prezentowanym przez niego systemie społeczno-gospodarczym. Ryzykowne
jest nawet pisanie o systemie Gandhiego. W zasadzie jego myśl ekonomiczna
nie spełnia rygorów ekonomii jako dyscypliny naukowej. Nie jest to jednak
argument dyskwalifikujący podjęcie studiów. Wiele bowiem uwag o charakterze
mikro- i makroekonomicznych było niezwykle cennych i może być
wykorzystanych choćby w badaniu przemian gospodarczych w Indiach
zachodzących w XX stuleciu, czy też w poznaniu stosunku społeczeństwa
indyjskiego do tychże przemian. Z tej analizy może bardziej skorzystać historyk
gospodarczy, filozof czy socjolog niż ekonomista czy historyk myśli
ekonomicznej.
W polskiej bibliografii brakuje opracowań, które uwypuklałyby poglądy
ekonomiczne Gandhiego. Istnieje, owszem, obszerna literatura na temat życia
i działalności przywódcy Indii, jednak autorami tych książek, chętnie
tłumaczonych na język polski, są głównie autorzy zachodni 1. Najważniejszą pracą
naukową, podejmującą kwestie etyki Gandhiego na gruncie krajowym jest wydana
w 1965 r. książka Iji Lazari-Pawłowskiej, która dokonała systematyzacji
1
Chodzi o następujące prace: C. Clément, Gandhi – mocarz wolności, Wyd. Dolnośląskie,
Wrocław 1994; S.A. Wolpert, Gandhi, PIW, Warszawa 2003; J. Frèches, Gandhi. Jestem
żołnierzem pokoju, Wyd. Sonia Draga, Katowice 2008; J. Frèches, Gandhi. Niech Indie zostaną
wyzwolone!, Wyd. Sonia Draga, Katowice 2009. Prace te w całości bądź w sporych fragmentach
mają charakter beletrystyczny.
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rozproszonych dyrektyw moralnych Hindusa, jednak patrzyła na te koncepcje
oczami filozofa, a nie ekonomisty2. W sposób zwięzły i wybiórczy o poglądach
społeczno-ekonomicznych dowiadujemy się też z opracowań Bogusława Mrozka
i Alberta Schweitzera3. Znacznie więcej na temat gandhyzmu i jego
ekonomicznego wymiaru czerpać możemy z opracowań w języku angielskim,
głównie autorów hinduskich. Wśród nich należy wyróżnić pracę twórcy terminu
„ekonomia Gandhiego” – Josepha Corneliusa Kumarappy, ponadto:
Ajita Dasgupty, Sudarshana Iyengara, a z autorów zachodnich m.in.
Glyna Richardsa4.
Podstawowym jednak źródłem poznania przekonań Gandhiego, jest jego
autobiografia („Dzieje moich poszukiwań prawdy”), którą zakończył pisać
w 1925 r. (ponad 22 lata przed śmiercią). Na język polski przetłumaczył ją
Josif Brodsky5. Aby odnaleźć więcej zapatrywań myśliciela na rozwój
gospodarczy należy również sięgnąć po napisaną w 1909 r. pracę „Hind Swaraj”
oraz dotrzeć do treści wystąpienia z 1916 r., zatytułowanego: „Czy postęp
gospodarczy koliduje z prawdziwym postępem?”. Należy przy tym pamiętać,
że Gandhi z biegiem lat nieco weryfikował niektóre ze swoich stanowisk.
Powiadał, że nigdy na nic nie miał ostatecznego poglądu 6, aczkolwiek centralne
tezy pozostały niezmienne.

2. Inspiracje Gandhiego
Nie ma tu miejsca, aby przybliżyć nawet powierzchownie biografię
Gandhiego. Warto jednak zwrócić uwagę na kwestie, które mogły kształtować
jego poglądy ekonomiczne. Należałoby więc wyróżnić jego pochodzenie,
edukację, etapy rozwoju intelektualnego oraz inspiracje lekturami ekonomistów
czy filozofów. Aktywność Gandhiego przejawiała się szczególnie w praktycznym
działaniu, które mocno związane było z hinduską tradycją (w tym z religią
i filozofią), ale warto podkreślić, że nie był on całkowicie odizolowany
od poglądów zachodnich myślicieli.
Gandhi urodził się w 1869 r. w podkaście modh bania, należącej do kasty
wajśja (bania), w skład której wchodzili kupcy, rzemieślnicy i rolnicy. Rodzina

2

I. Lazari-Pawłowska, Etyka Gahdhiego, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1965.
B. Mrozek, Mahatma Gandhi – przywódca Indii, Wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 1977;
A. Schweitzer, Wielcy myśliciele Indii, Wyd. Cyklady, Warszawa 1993.
4
Zob. J.C. Kumarappa, Gandhian Economic Thought, Vora, Bombay 1951; A.K. Dasgupta,
Gandhi’s Economic Thought, Routledge, London-New York 1996; G. Richards, Philosophy
of Gandhi: A Study of His Basic Ideas, Curzon Press Limited, Richmond 1995 (zwłaszcza rozdział VIII
pt. „Prawda i ekonomia”); S. Iyengar, Gandhi’s Economic Thought and Globalisation: Some
Reflections, „Ishani” 2005, vol. 2, nr 1, https://indianfolklore.org/journals/index.php/Ish/article/view
File/581/694 (dostęp 15.05.2012).
5
M.K. Gandhi, Autobiografia. Dzieje moich poszukiwań prawdy, Wyd. Książka i Wiedza,
Warszawa 1969.
6
S. Iyengar, op. cit., s. 2.
3
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Gandhich nie zajmowała się jednak handlem. Ojciec i dziadek Mohandasa byli
wielkorządcami na dworach książęcych, popularnych w Indiach w czasie
brytyjskiego panowania kolonialnego. Jednak istotne jest podkreślenie miejsca
rodziny Gandhiego w drabince kastowej Indii. Kastę, którą reprezentował
należałoby określić jako średnią szlachtę (dzisiaj użylibyśmy terminu klasa
średnia), pośrednią między dwoma kastami najwyższymi (kapłanów-braminów
i wojowników-rycerzy) oraz grupami najniższymi (siudrów-sług i tzw.
niedotykalnych – pozostających poza układem kastowym). Funkcjonowanie
w kaście wajśjów umożliwiało lepsze poznanie realiów życia zarówno warstw
bogatszych, jak i biedniejszych.
W pierwszym etapie edukacji (do 18 roku życia) Gandhi uczęszczał do szkół
indyjskich, ale dzięki pomocy rodziny mógł w latach 1888-1891 studiować prawo
w Londynie, co pozwoliło mu osobiście poznać tamtejsze obyczaje,
kapitalistyczną rzeczywistość oraz poglądy zachodnich intelektualistów.
W 1893 r. wyjechał do Afryki Południowej skierowany przez indyjską firmę
handlową. Gandhi jako adwokat pracował tam aż do 1914 r., ale już w tym okresie
walczył o prawa dla mniejszości hinduskiej i interesował się realiami
politycznymi, gospodarczymi, a zwłaszcza społecznymi. W momencie wybuchu
I wojny światowej wyjechał do Londynu, by stamtąd wrócić na stałe do Indii.
Jako przywódca Indyjskiego Kongresu Narodowego rozpoczął działalność
na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców swojego kraju oraz na rzecz
uniezależniania się (również ekonomicznego) od Wielkiej Brytanii. Zdaniem
wybitnego humanisty i Noblisty zarazem – Alberta Schweitzera7: „Nigdy
przedtem żaden Hindus nie okazywał tak wielkiej troski sprawom życia
społecznego. Inni reformatorzy zadowalali się popieraniem dobroczynności.
Gandhi podrywa się – w całkiem nowoczesnym, europejskim stylu – do walki
z warunkami ekonomicznymi, przyczyną biedy”8.
Gandhi opierając się na rygorystycznych zasadach moralnych (m.in. ahinsy
czy brahmczarji) wypracował własną metodę walki zbiorowej. Satjagraha
polegała na dążeniu do celu bez stosowaniu gwałtu i bez żywienia nienawiści
do przeciwnika. Działalność zwolenników Gandhiego sprowadzała się najczęściej
do zaprzestania współpracy z władzą kolonialną, nie wypełniania nakazów
uznawanych za niesprawiedliwe. Postawa Mahatmy – ojca narodu indyjskiego –
w końcu doprowadziła do uzyskania niepodległości, chociaż on sam nie mógł się
pogodzić z równoczesnym podziałem Indii i Pakistanu. 30 stycznia 1948 r.,
niecałe pół roku od tego przełomowego wydarzenia, zginął z rąk skrajnego
nacjonalisty.
7
Schweitzer był francuskim filozofem, teologiem, lekarzem i muzykologiem pochodzenia
niemieckiego. Został uhonorowany w 1952 r. pokojową Nagrodą Nobla za działalność medyczną,
misyjną, charytatywną w Afryce. Zdaniem Alberta Einsteina był jedynym człowiekiem Zachodu,
który wywarł na współczesne pokolenia ponadnarodowy wpływ, dający się jedynie porównać
z wpływem Gandhiego. Siła oddziaływania ich obu miałaby polegać na „własnym przykładzie,
na konkretnych dziełach życia” (Cyt. za: T. Kamiński, Albert Schweitzer (1875-1965), [w:]
Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla, red. W. Michowicz, R. Łoś, Polska Akademia Nauk, Oddział
w Łodzi, Łódź 2008, s. 217).
8
A. Schweitzer, op. cit., s. 163.
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Istnieją spory co do lektur, które przestudiował Gandhi w okresie londyńskim
i południowoafrykańskim. Usha Arun Chaturvedi przekonuje, że myśl
ekonomiczna Gandhiego oparta była na silnych naukowych fundamentach.
Miał on przeczytać historię Indii Brytyjskich autorstwa hinduskiego autora
Romesha Chundera Dutta. Miał też zbierać informacje o gospodarce Indii przed
panowaniem brytyjskim oraz poszukiwać przyczyn jej kryzysu w okresie rządów
kolonialnych. Starał się też zrozumieć zachodnią ekonomię studiując ponoć
„Bogactwo narodów” Adama Smitha oraz „Kapitał” Karola Marksa, tak by lepiej
zrozumieć myślenie socjalistyczne9. Sam Gandhi był skromniejszy, znał swoje
ograniczenia, nie mógł się chwalić swoim rozległym oczytaniem. Uważał,
że niewielki zakres oczytania pozwalał mu z większą uwagą zastanawiać się
nad tym, co wpadało w jego ręce10. Przyznawał, że w trakcie studiów niewiele
czytał poza podręcznikami, a przy intensywnej pracy społecznej pozostawało
mało czasu na taką aktywność. Mało tego, w 1909 r. w „Hind Swaraj” wyznał
szczerze, że ma niewielkie pojęcie o ekonomii, nie przeczytał nawet dzieł
tak wielkich autorytetów ekonomicznych jak Adam Smith, John Stuart Mill
czy Alfred Marshall11. W „Autobiografii” pisał wręcz, że niezrozumiałe dla niego
są sprawy, które opisywał Jeremy Bentham w „Teorii użyteczności”,
które w Londynie czytał mu jego przyjaciel 12. Jednak jakaś cząstka utylitaryzmu
została przeszczepiona Gandhiemu, zwłaszcza w przekonaniu, że celem działania
moralnego, szerzej – społeczno-etycznego, winno być szczęście jak największej
grupy ludzi. I w tym aspekcie widać wspólny mianownik w myśleniu Gandhiego,
Benthama, Jamesa i Johna Stuarta Millów, choć wynikał on nie wprost
ze studiowania ich dzieł, raczej z własnych poglądów i obserwacji. Hindus nie
zgadzał się natomiast na utożsamianie szczęścia ekonomicznego z materialnym
szczęściem, czym miało być przesiąknięte zachodnie myślenie13.
Bez wątpliwości możemy przyjąć, że największy wpływ na myśl Gandhiego
wywarła książka angielskiego pisarza Johna Ruskina pt. „Unto this Last”
(„Aż do ostatniego”), którą Hindus przetłumaczył nawet na język gudżarati.
Pod jej wpływem postanowił radykalnie zmienić swoje życie. Ruskin znany był
w Europie raczej jako krytyk sztuki, ale był też krytykiem kapitalizmu. Ustrój ten
miał rozprzestrzeniać ubóstwo i formować społeczeństwa poprzez ekonomię bez
moralności. Ruskin nie ograniczał się do wyliczania barbarzyństw systemu.
Proponował odkrycie takiej drogi rozwoju, która oparta byłaby nie tylko
na racjonalności i efektywności, ale też na duchowej cząstce człowieczeństwa.
Powtarzał, że to, co jest prawdą dla nauki i technologii, jest także prawdą dla
polityki i ekonomii. Gandhi wyróżnił 3 zasady, na których opierała się książka
Ruskina: 1. szczęście jednostki zawarte jest w szczęściu ogółu; 2. różne zawody
mają tę samą wartość, gdyż każdy człowiek ma prawo pracą zdobywać środki
9
U.A. Chaturvedi, Gandhi – A Unique Practical Economist, http://mkgandhi.org/articles/gan
dhi_ economist.htm (dostęp 15.05.2012).
10
M.K. Gandhi, op. cit., s. 338.
11
S. Iyengar, op. cit., s. 2.
12
M.K. Gandhi, op. cit., s. 63.
13
A.K. Dasgupta, op. cit., s. 8.
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na utrzymanie; 3. prawdziwą wartość posiada życie człowieka pracy.
Jak komentował Gandhi te zasady? Pierwszą z nich już jakoby znał, o drugiej miał
mgliste pojęcie, a o trzeciej w ogóle nie myślał. Dzięki Ruskinowi uznał, że druga
i trzecia zasada zawarte są w pierwszej14.
Poza Ruskinem, Gandhiego inspirowała silniej myśl amerykańskiego pisarza
i filozofa Henry’ego Davida Thoreau’a (zwolennika abolicjonizmu
i obywatelskiego nieposłuszeństwa jako formy walki z władzą w celu m.in.
poszanowania środowiska naturalnego), a zwłaszcza rosyjskiego pisarza
i myśliciela Lwa Tołstoja15. Dzięki ich poglądom poszerzał własną koncepcję
niestosowania przemocy. Przekonywał się, że słuszny jest wybór takiej drogi
życiowej, która opierałaby się na minimalnych potrzebach, prostocie środków
i technik w osiąganiu celów, szczególnie z racji dzielenia bogactwa między
wszystkich ludzi. Służyć temu miało koncentrowanie się na rozwoju
samorządności w zdecentralizowanych i demokratycznych społecznościach.
Ideał prostego życia, promowany przez Tołstoja czy Gandhiego, miał skutkować
uzdrowieniem cywilizacji.
Ten krótki przegląd myślicieli, mających wpływ na poglądy Gandhiego jest
wystarczającym dowodem, na twierdzenie, że hinduski przywódca nie pomijał
osiągnięć naukowych cywilizacji zachodnich. Indie według Gandhiego
nie powinny być intelektualnie izolowane.

3. Wybrane aspekty myśli ekonomicznej Gandhiego
Książka Ruskina na tyle inspirowała Gandhiego, że wielokrotnie podnosił
on znaczenie pracy fizycznej, doceniał codzienne obowiązki chłopów
i rzemieślników. Patriotyzm rozumiał m.in. jako wykonywanie pracy dla dobra
swojego kraju. Powtarzał za Bhagawadgitą, że lepiej wykonywać jakąkolwiek
pracę, nawet jeśli nie spełnia ona oczekiwań, niż robić inne niegodne rzeczy16.
Należałoby przy tym przybliżyć nieco specyfikę gospodarczą Indii w pierwszej
połowie XX w. Ponad 90% ludności tego kraju żyło na wsi, a ze względu
na występowanie pory suchej prace na roli były ograniczane na niemal pół roku.
To „przymusowe bezrobocie” zachęcało mieszkańców do pracy w domowych
warsztatach, ale od momentu zalewu rynku indyjskiego przez towary brytyjskie
i wschodnie, ten dział tradycyjnej gospodarki zaczął upadać. Dlatego Gandhi
tak usilnie walczył o odrodzenie domowego przędzalnictwa. Pobudzanie rozwoju
tkactwa było częścią szerszego planu swaradżu – rozwoju samorządności
w kierunku osiągnięcia autonomii politycznej i gospodarczej.
W obronie rękodzielnictwa Gandhi dopuszczał nawet możliwość stosowania
maszyn do szycia, czyli skorzystania z postępu technicznego. Był to jednak
14

M.K. Gandhi, op. cit., s. 339.
Tołstoj gardził wojną, obca była mu wizja grozy, występku i sadyzmu (I. Berlin, Jeż i lis,
Fundacja Aletheia, Wyd. Pavo, Warszawa 1993, s. 94-95).
16
M.K. Gandhi, op. cit., s. 206.
15
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wyjątek. Gandhi wprawdzie nie był luddystą i nie miał zamiaru niszczyć nowych
maszyn, ale wielokrotnie wypowiadał się negatywnie o osiągnięciach
współczesnej cywilizacji. Dlatego nie doceniał takich wynalazków jak: samochód
czy kolej (w przeciwieństwie do roweru), telegraf, a nawet elektryczność,
choć przecież wykorzystanie środków transportu ułatwiłoby pracę warsztatom
domowym, a elektryczność znacznie przyspieszyłaby produkcję rzemieślniczą.
Gandhi w swym krytycyzmie posunął się nawet do negowania funkcjonowania
szpitali, choć w tej kwestii zmienił zdanie, zresztą pod wpływem własnych
doświadczeń. Z czego wynikała taka nieufność Gandhiego wobec modernizacji
kraju? Otóż Hindus podkreślał znaczenie prowadzenia prostego życia, dzięki
czemu nie marnuje się czasu na wiele niepotrzebnych zajęć17. Nie był też
zwolennikiem podziału pracy – nie korzystał z usług pralniczych czy fryzjerskich.
Uważał, że każdy człowiek w prostych rzeczach mógłby samemu szybko się
wyspecjalizować. Przekonywał przyjaciół o wielkim zadowoleniu, jakie sprawia
samoobsługa18.
Gandhi, troszcząc się o grupę rolników i rzemieślników oraz przyznając
im szczególne gospodarcze znaczenie, instynktownie nawiązywał do myśli
merkantylnej. Można to też zauważyć, kiedy wspominał o bogactwie kraju,
które może ujawniać się w ubóstwie (skromności) narodu. Interpretacja takiej
zależności była jednak odmienna od prezentowanej przez władców
merkantylistycznych. Otóż Hindus pragnął zapewnić społeczeństwu Indii
materialny dobrobyt, ale wyznaczał mu niezwykle skromne granice. Posiadanie
i nabywanie dóbr miałoby być ograniczone do minimum, do rzeczy,
które są faktycznie niezbędne. Ta koncepcja wykluczająca akumulację
(aparigraha) wiązała się z ideą dobrowolnego ubóstwa, dzięki któremu łatwiej
było osiągać standardy moralne. Podobnie jak Arystoteles, Gandhi rozróżniał
niezbędne potrzeby od pragnień (żądz). Temu drugiemu uczuciu przeciwstawiał
się, przekonując, że chciwość blokuje wolność wyboru dla ludzkich pragnień 19.
Wspólny mianownik z myślą greckiego filozofa można też zauważyć w podejściu
do bogactwa materialnego, które w istocie jest pozorne, wykracza bowiem poza
ludzkie potrzeby. Takie poglądy wynikały z faktu, iż obaj myśliciele ujmowali
potrzeby materialne nie wyłącznie w kategoriach ekonomicznych,
ale też w etycznych20.
Krytyka Gandhiego życia poświęconego konsumpcji, była również
do pewnego stopnia zbieżna z myślą Thorsteina Veblena, który w dobie
początków globalizacji, analizował jednak zupełnie odmienne środowisko
kulturowe – społeczeństwo amerykańskie. Naród hinduski był daleki od postaw
konsumerycznych, ale Gandhi w dużym stopniu dostrzegał niebezpieczeństwo
17
W tym miejscu zacytować warto zdanie zawarte w książce Aldousa Huxleya Nowy wspaniały
świat: „Nie konsumuje się wiele, gdy się siedzi i czyta książki”. A. Huxley, Nowy wspaniały świat,
Wyd. Literackie, Kraków 1988, s. 54.
18
M.K. Gandhi, op. cit., s. 225-246.
19
S. Iyengar, op. cit., s. 9.
20
Jak pisał Arystoteles, zaspokajanie tych potrzeb oznaczało życie dostatnie, a nie „zmysłowe
używanie”. W. Piątkowski, Wykłady z historii myśli ekonomicznej. Starożytna Grecja i Rzym, Wyd.
Absolwent, Łódź 2001, s. 40.
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występowania tych samych zachowań. To jednak Veblen stał się wizjonerem
powszechności konsumeryzmu. Uważał, że XIX-wieczna urbanizacja i wynalazki
w transporcie i komunikacji pozwolą ludziom na wzajemną obserwację
i powielanie wzorów z krajów bogatszych (o większej reputacji, czyli „finansowej
waleczności”)21. Antycypował, że zinstytucjonalizowane społeczeństwa
kolektywnie będą poszukiwały dróg powiększania konsumpcji o tyle,
o ile pozwolą możliwości produkcyjne. Veblen nie zawężał rywalizacji tylko
do problemu bogactwa. Według niego, pewne standardy można odnosić także
do poziomu moralnego, intelektualnego, urody albo siły fizycznej. Te kwestie
były mocno związane z rywalizacją majątkową i trudno je niekiedy rozdzielać.
Poziom wyznaczany przez rywalizację nie jest stały, jest on nawet „nieskończenie
rozciągliwy, szczególnie wówczas, gdy ma się czas przywyknąć
do każdorazowego wzrostu zamożności i nauczyć wydawać pieniądze
odpowiednio do tego poziomu”22.
Gandhi, w przeciwieństwie do Veblena, nie skupiał się na krytyce życia
konsumpcyjnego, ale przedstawił alternatywę – taki model zachowań
dla poszczególnych klas, które starają się być wstrzemięźliwe poprzez realizację
ascetycznych i paternalistycznych wartości. Takie stanowisko doczekało się nawet
terminu „efektu Gandhiego”23. Gandhi utrzymywał, że nie należy dążyć
do dostatku, nawet jeśli ma się odpowiednie możliwości w jego pozyskaniu
(taka postawa była niezgodna z interpretacją Ewangelii przez protestantów,
dbających o rozwój talentów, ofiarowanych ludziom prze Boga). Dla Gandhiego
Jezus należał do największych ekonomistów swoich czasów, szczególnie
w kwestii rozkładu bogactwa24. Na dowód tego sięgał po fragmenty Ewangelii
św. Marka i przypowieści o bogatym młodzieńcu, który chciał osiągnąć życie
wieczne, a Jezus polecił mu sprzedać cały majątek i rozdać ubogim. Interpretacją
tej przypowieści zajmowało się wielu filozofów, jednak dosłowny jej sens wydaje
się jasny i tak go rozumiał hinduski myśliciel. Obok kwestii rezygnacji chrześcijan
z własności na rzecz ubogich, dochodzi też zagadnienie możliwości zbawienia
bogatych („Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu
wejść do królestwa Bożego” 25). Ta druga kwestia nie była jednak przedmiotem
rozważań Gandhiego.
Wiele problemów ekonomicznych było ledwo poruszanych przez Gandhiego,
jednak z racji oryginalności tych przekonań warto je przytoczyć nawet w mocno
okrojonej formie. Hindus przywiązywał wagę do znaczenia oszczędności
21
Y. Ramstad, Veblen’s Propensity for Emulation: Is it Passé?, [w:] Thorstein Veblen
in the Twenty-First Century. A Commemoration of the Theory of the Leisure Class (1899-1999),
red. D. Brown, Edward Elgar Publishing, Northampton Mass. 1998, s. 12.
22
T. Veblen, Teoria klasy próżniaczej, Warszawskie Wyd. Literackie MUZA SA, Warszawa
1998, s. 82.
23
Zob. więcej: M.N. Raval, Contentment and Containment of Wants – A Suggested
Interpretation, [w:] Gandhi’s Economic Thought and Its Relevance at Present, red. M.N. Raval
i in., South Gujarat University, Surat 1971.
24
S. Iyengar, op. cit., s. 3.
25
Cyt. z Biblii za: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Wyd. Pallottinum, WarszawaPoznań 2011.
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(zarówno w budżecie domowym, jak i funduszów organizacji
czy przedsiębiorstwa), mocno przeciwstawiał się marnotrawstwu, był niezwykle
skrupulatny, jeśli chodzi o księgowanie rachunków. Miał ogromne opory przed
zaciąganiem długów i stanowczo zwalczał korupcję. W „Autobiografii” pisał,
że: „(…) działacz społeczny nie powinien przyjmować żadnych kosztownych
upominków”, a w innym fragmencie, że „(…) człowiek nie powinien uzależniać
swego postępowania od korzyści, jakie ono może mu przynieść” 26.
Gandhi umiał dostrzec ograniczenia rynku pracy i nawet krytykował
występowanie „bezrobocia ukrytego”. Pisał np., że „Niekiedy pracę, jaką mogła
wykonać jedna osoba, robiło kilku ludzi, podczas gdy do poważnej roboty często
nie można było znaleźć nikogo”27. Wypowiadał się też o niesprawiedliwości
podatkowej, zwłaszcza w stosunku do ludności wiejskiej. Starał się też
przekonywać chrześcijan, iż obywatelskie nieposłuszeństwo (w tym niepłacenie
podatków na rzecz państwa) nie jest ideą, która sprzeciwia się naukom Jezusa.
Podjął się więc interpretacji przypowieści z Ewangelii św. Łukasza, w której
zawarte są słowa: „Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to,
co należy do Boga”28. Gandhi odpowiadał krytykom jego postawy:
„Jezus pominął bezpośrednie pytanie, które mu zadano, jako, że było ono pułapką.
W żadnym razie nie miał obowiązku na nie odpowiadać. Właśnie dlatego chciał
zobaczyć monetę, którą płacono podatek. Wówczas powiedział z płomienną
wzgardą: Jak wy, którzy handlujecie, posługując się cesarskimi monetami
i odnosząc dzięki temu korzyści od rządu Cezara, możecie odmawiać płacenia
podatków? Wszystkie kazania i wszystkie działania Jezusa uczą bez cienia
wątpliwości odmowy współpracy, która obejmuje bezwzględnie niepłacenie
podatków”29. Gandhi studiował Nowy Testament, dlatego fragmentów Ewangelii
św. Łukasza nie analizował w oderwaniu od innych słów Jezusa. Warto jednak
dodać, że oprócz zobowiązań podatkowych, w tym przekazie chodziło też
o kwestie stosunku do obowiązującego porządku prawnego. Chrześcijanie,
wyznając głośno swoje wartości, mieliby przecież ogromne trudności
w funkcjonowaniu w Imperium Rzymskim.
Gandhi otwarcie opowiadał się też za uczciwością w handlu. Nie zgadzał się
na traktowanie wymiany wyłącznie w kategoriach praktycznych.
W przemówieniach starał się wzbudzać w grupach kupieckich poczucie
wzmożonego obowiązku oraz namawiał na posługiwanie się prawdą w kontaktach
handlowych. Obowiązek ten dotyczył Hindusów zarówno we własnym kraju,
jak i poza granicami (miał na myśli Afrykę Południową). U Gandhiego można też
znaleźć postulaty myślenia liberalnego, choćby w przypadku przeciwstawienia się
wewnętrznym barierom celnym na obszarze Indii. W tej kwestii zwracał się
zarówno do kolonialnych władz brytyjskich, jak i do lokalnego samorządu.
Udało mu się nawet przekonać administrację do eliminacji cła w mieście

26

M.K. Gandhi, op. cit., s. 255, 306.
Ibidem, s. 260.
28
Zob. przypis 23.
29
Cyt. z Gandhiego za: J. Frèches, Gandhi. Niech Indie…, op. cit., s. 158-159.
27
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Viramgam w stanie Gudżarat30, co należałoby uznać za część szerszej akcji
satjagrahy.

4. Związki ekonomii i etyki Gandhiego a rozwój Indii
Ażeby podjąć się próby odpowiedzi na pytanie o związek ekonomii i etyki
w myśli Gandhiego, trzeba jeszcze raz wyraźnie podkreślić, jak istotne dla niego
były wartości moralne. Wszelkie analizy działalności ekonomicznej,
czy interpretacje życia gospodarczego bez refleksji etycznej w ogóle były według
niego nieuzasadnione. Podejście Gandhiego do wszelkich kwestii ekonomicznych
było wprost oparte na rozważaniach etycznych. Podkreślał, że obie te sfery
wzajemnie się przenikają. Kiedy ekonomiczne koncepcje zawierają etyczne
implikacje, także etyka musi zejść na ziemię i stać się „dobrą ekonomią”. Zdaniem
Gandhiego etyka nie jest prostym ćwiczeniem dla filozofów, musi też być
odpowiednia dla zwykłej aktywności gospodarczej, gdzie istnieją realne
problemy. Etyka w swej naturze ma być wskazówką w rozwiązywaniu dylematów
w życiu gospodarczym31.
Filozofia Gandhiego mocno tkwi w rozumieniu szerszym (kompletnym)
etyki, odwołującej się do zasady, że nasze życie powstało z innego życia i daje
początek następnym. Nie istniejemy bowiem tylko dla siebie32. To niejako a priori
wyklucza pojęcie homo oeconomicus i powstrzymuje nasze działanie
ekonomiczne w wymiarze sprowadzanym wyłącznie do efektywności, zysku,
silnej specjalizacji czy gromadzenia kapitału.
Etyka zajmuje nadrzędne miejsce w filozofii Gandhiego, a ekonomia jest
tylko częścią składową etyki. Etyka jest też zasadą odnoszoną do dobra
wspólnego. Gandhi nie wykraczał w tym myśleniu poza wschodnioazjatyckie
tradycje. Cywilizacja hinduska (podobnie jak cywilizacja chińska oraz jej
pochodne: japońska i koreańska) pozostawały przez tysiąclecia wyraźnie pod
wpływem dominacji etyki wspólnotowej, a nie indywidualistycznej. Cywilizacja
hinduska wprawdzie posiadała pewne cechy indywidualizmu, charakterystyczne
dla greckiego stoicyzmu, gdyż hinduizm pozwalał jednostce, która „wyrzeka się”
świata i zostaje ascetą, dążyć do osobistego zbawienia bez martwienia się o świat
zewnętrzny i społeczeństwo. Jednostka taka stawała się samowystarczalna.
Była skupiona wyłącznie na sobie. Jej myślenie było podobne do współczesnego
indywidualisty, tylko że żyła ona poza społeczeństwem 33. Jednak takie postawy
były w mniejszości. To etyka wspólnotowa zdominowała historię Indii.
Co rusz więc wraca kwestia, którą Gandhi zaczerpnął od Ruskina: w zmaganiach
między indywidualizmem a dążeniem do dobra wspólnego, to ta druga postawa
30

M.K. Gandhi, op. cit., s. 428.
S. Iyengar, op. cit., s. 7.
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staje się nadrzędna. Gandhi był w tym przypadku ekstremalny (jak chodzi
o perspektywę myślenia zachodniego). Pisał: „(…) jeżeli istotnie pragnę
poświęcić się pracy na rzecz ogółu, muszę zrezygnować z chęci posiadania
jeszcze więcej dzieci, muszę się wyrzec wszelkiego bogactwa i zacząć prowadzić
życie anaprasthy, czyli pustelnika” 34.
Zrozumienie postawy Gandhiego pomaga w próbie odnalezienia relacji
między postępem moralnym a materialnym. Hinduski przywódca nie zgadzał się
na utożsamianie realnego postępu (ale też ekonomicznego) z postępem
materialnym bez żadnych ograniczeń. Społeczeństwa, które nastawione były
wyłącznie na materializm ulegały wcześniej czy później samodestrukcji.
Rzeczywisty postęp oznacza więc także postęp moralny, który związany jest
z przemianami duchowymi człowieka.
Gandhi propagował własną drogę rozwoju cywilizacji dla Indii i Hindusów,
inną niż angielska czy amerykańska. Analiza jego myśli pomaga w lepszym
zrozumieniu, dlaczego Indie nie podążyły wprost ścieżką rozwoju krajów
Zachodu. Ekonomista hinduskiego pochodzenia Deepak Lal zauważył,
że w czasie ich gospodarczej ekspansji pozostałe cywilizacje stanęły przed
dylematem. Oznaczał on konieczność wyboru określonej drogi rozwoju: pierwsza
z nich polegała na modernizacji naśladującej doświadczenia Zachodu, poprzez
przyjęcie przekonań materialnych, łącznie z technologią służącą potencjałowi
militarnemu i gospodarczemu państwa, ale bez przyjmowania zachodnich wierzeń
kosmologicznych. Drugą alternatywą było zachowanie „ślimaka” (izolacji)
z obawy przed modernizacją, która mogła podważyć starożytne tradycje. Trzecim
sposobem była próba znalezienia pośredniej drogi pomiędzy tradycją
a nowoczesnością35.
Godzenie tradycji z nowoczesnością nie przychodziło w praktyce łatwo.
Jawaharlal Nehru, pierwszy premier Indii starał się realizować taką politykę,
mimo że była ona niezgodna z kultywowaną przez Gandhiego tradycją
hinduskiego systemu społeczno-gospodarczego. Ojciec niepodległych Indii
wielokrotnie przecież powtarzał, że szczęście jednostki jest zawarte w szczęściu
ogółu36, co było wyraźnym głosem wyższości kolektywizmu nad
indywidualizmem. Poza tym, Gandhi nie przeciwstawiał się wprost
funkcjonowaniu systemu kastowego, będącego największym hamulcem
modernizacji Indii. Rewolucyjne rozwiązania uwzględnione w konstytucji
w 1950 r. były większą zasługą Bhimrao Ramji Ambedkara niż właśnie
Gandhiego37.
Centralny system planowania wprowadzony w czasie rządów Nehru poprzez
wymuszoną industrializację, uruchomił potężną machinę militarną. Indie przyjęły
strategię rozwoju opartą na przemyśle ciężkim. Okazała się ona nieefektywna
i od końca lat 60. XX w. kraj ten znalazł się w stagnacji, nie odnosząc sukcesów
34

M.K. Gandhi, op. cit., s. 238.
D. Lal, op. cit., s. 165.
36
M.K. Gandhi, op. cit., s. 339.
37
Ambedkar pochodził bowiem z najniższej kasty nietykalnych i brał bezpośredni udział
w pracach nad konstytucją, Gandhi natomiast został zamordowany w styczniu 1948 r.
35
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w walce z ubóstwem. Dopiero od połowy lat 80. zaczęła się częściowa
liberalizacja gospodarcza, w wraz z nią ujawnił się deficyt bilansu płatniczego,
kryzys walutowy i inflacja. W 1991 r. Indie wycofały się z planowania
i rozpoczęły integrację z gospodarką światową. Ten proces jest ciągle w toku,
ale wydaje się nieodwracalny. Bez wątpienia podniósł wskaźniki wzrostu
hinduskiej gospodarki38.
W teorii Indie winny iść drogą Chin, a nawet zrobić większy skok
ze względu na przejawy demokracji. Polityczny pluralizm może być jednak też
hamulcem rozwoju. Największą trudnością w wejściu Indii na drogę
zrównoważonego wzrostu jest utrzymywanie się systemu kastowego. Kolejną
barierą jest wciąż wysoki odsetek analfabetów – brak upowszechnienia edukacji.
Mimo tych trudności Indie zdołały rozwinąć sektor usług, kwitnie tam
księgowość, istnieje też boom na nową technologię, przynajmniej w kilku stanach.
By na stałe wejść na ścieżkę rozwojową potrzebne jest złamanie nawyków,
wówczas Indie mogą osiągnąć przewagę nad Chinami, bo ich doświadczenia
z demokracją są znacznie bogatsze39.
Najbardziej spektakularny rozwój ostatnich dekad ujawnił się w dwóch
starych azjatyckich cywilizacjach. Indie i Chiny szybko nadrobiły zaległości
po latach stagnacji. W nowym milenium stały się dwoma największymi
gospodarkami po Stanach Zjednoczonych. Decydenci w tych państwach zdali
sobie sprawę, że mogą dokonać modernizacji przez dołączenie do globalnego
kapitalizmu bez konieczności westernizacji i „utraty duszy”. Można powiedzieć,
że w jakiejś części jest to zasługa myśli i postaw Gandhiego, choć on sam
z pewnością nie tak wyobrażał sobie system ekonomiczny współczesnych Indii.
Gandhi był bowiem przekonany, że kapitalizm i mechanizacja prowadzą
do bezrobocia, nędzy i nierówności. Uważał, że celem gospodarczym winno być
pełne zatrudnienie, wykorzystanie własnych zasobów, ochrona środowiska
naturalnego oraz sprawiedliwość w dystrybucji dochodów. Nie wierzył jednak,
że może to zapewnić system komunistyczny, który nie był w stanie przetrwać,
gdyż był po prostu nieludzki40. Dlatego tylko wybór trzeciej drogi przez Indie
mógł oznaczać rzeczywisty postęp. U progu XXI w. kraj ten funkcjonował jednak
na zasadach daleko odmiennych od ideałów, głoszonych przez swojego wielkiego
przywódcę.

38

D. Lal, op. cit., s. 167.
A. Beattie, False Economy. A Surprising Economic History of the World , Riverhead
Books, New York 2009, s. 285.
40
U.A. Chaturvedi, op. cit., s. 2.
39
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Relations of Economics and Ethics in the Thought
of Mohandas Gandhi
Summary
The aim of the article is to present the economic thought of Mohandas Karamchand Gandhi
with respect to ethical aspects. There are lots of statements and remarks about the relations of ethics
and economics in Gandhi’s writings. In his opinion, both areas should be treated as integrated.
That is why it is worth analysing Gandhi’s views on various economic matters. Only a selected
presentation was possible because it was difficult to find cohesion in his socio-economic system.
One of the hypothesis underlined is that it is even risky to write about Gandhi’s united system.
Generally his economic thought was not a part of economics as a discipline. Nevertheless it is not
a reason to relinquish studies of it. Because of the fact that many remarks linked with microand macroeconomics are of considerable value, they can be used to research economic changes in India
in 20th century or to study the attitude of Indian society towards those changes.
The main source of the paper was the autobiography ‘The Story of My Experiments with Truth’
published in 1925. More of Gandhi’s economic thought can also be found in the work ‘Hind Swaraj’
from 1909 and in the lecture ‘Does Economic Progress Clash with Real Progress?’ from 1916.
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Ekonomizm nauk o zarządzaniu
a przedsiębiorczość personalistyczna

1. Ekonomia – nauka społeczna czy przyrodoznawstwo?
Sfera gospodarczej aktywności człowieka jest w czasach współczesnych
głównym przedmiotem zainteresowania nauki. Znamiennym tego przykładem jest
rozkwit nauk ekonomicznych. Jednak człowiek w jej badaniach schodzi na dalszy
plan. Zdumiewający jest proces rozwoju ekonomii po wyodrębnieniu się jej jako
samodzielnej dziedziny badań społecznych. W ciągu XIX wieku odeszła ona
od filozofii, by zaprezentować najbardziej krańcowy przypadek specjalizacji
spośród wszystkich nauk o człowieku. Co więcej, w wyborze metod badawczych
posunęła się najdalej w naśladowaniu nauk empirycznych (pozytywizm) 1.
W wyniku fetyszyzowania algorytmów matematycznych i fizykalistycznego
podejścia do zjawisk gospodarczych wielu ekonomistów uległo skrajnemu
empiryzmowi. Badano poszczególne zjawiska w izolacji, tworzono modele,
które radykalnie upraszczają rzeczywistość gospodarczą, uwzględniano te cechy,
które poddają się pomiarowi, pomijano trudno mierzalne. Ten stan ekonomii
prowadzi do pytania: jak takie konstrukcje teoretyczne wytrzymują konfrontację
z tą cechą zjawisk społecznych, która nie ma odpowiednika w świecie przyrody:
ze spontanicznością ludzkich decyzji? Inaczej – na ile modele ekonomiczne
opisują rzeczywistą gospodarkę?
Do wyjaśnienia tajemnicy rynku ekonomiści zastosowali model nawiązujący
do teorii mechaniki Newtona. Opiera się on na założeniu, iż stan i ruch agregatów
można wyprowadzić ze stanu i ruchu ich części składowych. To założenie jest
właściwe dla układów stosunkowo prostych i stabilnych. Nie może być jednak
stosowane do opisu systemu złożonego, jakim jest gospodarka. Ponadto samą
aktywność człowieka cechuje dynamizm i nieprzewidywalność. Praca jako
emanacja człowieka nie poddaje się metodzie hipotetyczno-dedukcyjnej, dlatego
też w centrum zainteresowania ekonomistów znalazł się kapitał; pojęcie, które
nadawało się do obróbki metodami nauk przyrodniczych. Pojęcie „kapitału” stało
1
Por. A. Lowe, Człowiek – rzecz – społeczeństwo, [w:] Ponad ekonomią, red. J. Grosfeld,
PIW, Warszawa 1985, s. 163-198.
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się dla ekonomii XIX i XX wieku główną kategorią spychając na plan dalszy
pojęcie „pracy”. Jednakże współczesna ekonomia nie do końca potrafi sobie dać
radę z kwantyfikacją zjawisk ekonomicznych. Od czasów J.B. Clarka kapitał
traktowano, z jednej strony, jako niejednorodny zbiór wartości użytkowych,
z drugiej zaś jako jednorodny zbiór wartości wymiennych. Przejście od analiz
mikroekonomicznych do makroekonomicznych wymagało stworzenia sztucznych
konstrukcji w postaci wielkości zagregowanych. Wśród tych konstrukcji znalazła
się agregatowa funkcja produkcji, której jednak nie można skonstruować
w oparciu o wielkości naturalne. Jeśli chce się operować funkcją Cobba-Douglasa
nie tylko w mikroekonomii, ale i w makroekonomii, to pojawia się problem
sprowadzenia kapitału i pracy do wspólnej płaszczyzny 2.
Główny nurt ekonomii postawił sobie za cel stworzenie efektywnych
systemów pracy, służących osiąganiu zysku i mnożeniu bogactwa. Rzadko
stawiano pytanie przy jakich kosztach społecznych czy ekologicznych cel ten jest
osiągany. J.S. Mill twierdził, że praca produkcyjna tworzy „bogactwo”,
a zasadniczą cechą koncepcji bogactwa jest możliwość jego gromadzenia 3.
Bogactwo składa się głównie z narzędzi, maszyn oraz umiejętności „siły
roboczej”, czyli z zasobów kapitałowych i ludzkich. Kapitał definiował jako
„stworzony wcześniej zasób produktów uprzednio wydatkowanej pracy”.
K. Wicksell wprowadził do teorii kapitału czynnik czasu, co umożliwiło jego
kwantyfikację. Określił kapitał w węższym znaczeniu – jako produkty pośrednie,
a w znaczeniu szerszym – jako wszelkie źródła dochodu jakiegokolwiek rodzaju.
To szersze rozumienie kapitału jest bliskie współczesnemu pojęciu
„zasobów”, które w teorii organizacji i zarządzania zastąpiło pojęcie „kapitału”.
Zasoby obok tzw. umiejętności są uważane za główne czynniki wytwórcze.
Wyróżnia się zasoby materialne (np. maszyny i urządzenia), zasoby niematerialne
(np. markę), zasoby pracy oraz zasoby pieniężne. Sfera umiejętności obejmuje
procesy decyzyjne wewnątrz przedsiębiorstwa i w relacjach z otoczeniem.
Umiejętności to de facto właściwości pracy, którą oferują przedsiębiorstwu
pracownicy. To zawoalowanie pracy wyraźniej widać w pojęciu „kapitału
intelektualnego”4.
Drugim terminem, który przesunął akcent z pracy jako podstawowej siły
sprawczej na kapitał stało się pojęcie „produkcji”. R. Frisch zauważył,
że z technicznego punktu widzenia produkcja oznacza kierowany przez człowieka
pewien proces przemiany, w toku którego określone przedmioty (czynniki
produkcji) tracą swą oryginalną postać rzeczową po to, aby inne (produkty) mogły
w wyniku tego powstać5. Natomiast produkcja w sensie ekonomicznym oznacza
próbę wytworzenia produktu o większej wartości od początkowej wartości
nakładów.

2
Zob. G.C. Harcourt, Spory wokół teorii kapitału. Cambridge contra Cambridge, PWE,
Warszawa 1975.
3
M. Blaug, Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, PWN, Warszawa 1994, s. 196.
4
Zob. L. Edvinsson, M.S. Malone, Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa 2001.
5
J. Nowicki, Szkoła szwedzka w ekonomii politycznej, PWN, Warszawa 1984, s. 34 i n.
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jest

wyobrażenie

wyobrażenie przedsiębiorcy jako czynnika produkcji, odrębnego od –
i istniejącego obok – tradycyjnej triady ziemi, pracy i kapitału, samo przez się
jest wewnętrznie niespójne (...). Nie jesteśmy więc w stanie dać precyzyjnej
definicji produktu jakiegoś czynnika, jeśli czynnik ten nie jest równocześnie
6
i nieskończenie podzielny, i ściśle jednorodny .

M. Blaug zauważa również, że jeśli przedsiębiorca jest osobą,
to w przedsiębiorstwie jest miejsce tylko dla ograniczonej ich liczby. Ponadto nie
można traktować przedsiębiorców jako członków jednorodnej grupy.
Przedsiębiorczość jest bowiem funkcją, której nie można dzielić precyzyjnie
na żadne jednostki w rodzaju „roboczogodzin”. Przedsiębiorczość zatem jest
funkcją, która nie spełnia warunków koniecznych do zdefiniowania jej jako
„czynnika produkcji”, ponieważ czynnik ten nie jest równocześnie i nieskończenie
podzielny i ściśle jednorodny.
Zagadnienie pracy sprawiało przez cały czas kłopoty ekonomistom.
Niedocenianie pracy jest właściwe dla ekonomii głównego nurtu w XX wieku.
W rezultacie człowiek został sprowadzony do kilku wymiarów: „siły roboczej”,
„producenta”, „konsumenta”, „zasobów ludzkich”, „kapitału intelektualnego”; stał
się dodatkiem do maszyn i komputerów.

2. Krytyka ekonomizmu
Podejścia redukcjonistyczne do zagadnień gospodarczych spotkało się
z krytyką. W samej myśli ekonomicznej szkoła historyczna i instytucjonalizm
wykazały ułomność i prymitywizm metody hipotetyczno-dedukcyjnej.
Także w filozofii społecznej ekonomiczne ujęcie człowieka zostało odrzucone.
Przykładem jest Włodzimierz Sołowjow, który ostrzegał przed zagrożeniami
związanymi z wyrugowaniem etyki z ekonomii7. Dostrzeganie w człowieku
jedynie działacza ekonomicznego – producenta, konsumenta – jest uproszczeniem.
Praca wytwórcza, władanie jej rezultatami – to tylko jeden z wymiarów
człowieka. Właściwe ujęcie problemu wiąże się z pytaniem: dlaczego człowiek
działa w tej sferze i jak owa działalność winna być zorganizowana? Integralnym
elementem jego filozofii była etyka gospodarowania: odpowiedzialność człowieka
jako istoty moralnej za innych ludzi i dany człowiekowi świat przyrody 8. Jednak

6

M. Blaug, op. cit., s. 466.
W.S. Solovjow, Socienija v dvuvh tomach, t. 1. Mysl, Moskva 1988, s. 407.
Sołowjowa można uznać za prekursora nurtu eko-empatycznego w zarządzaniu
(B. Bombała, Phenomenology of the Management as the Eco-Empathic Leadership,
[in:] Phenomenology and the Human Positioning in the Cosmos: The Life-world, Nature, Earth:
Book Two, ed. A-T. Tymieniecka, Springer Dordrecht 2012).
7
8
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główny nurt ekonomii wybrał inną drogę i przekształcił się w „ekonomizm”
(rys. 1).
Rys. 1. Ekonomizm w soczewce fenomenologicznej9
to, co ontologiczne
pozytywizm

to, co ontyczne
redukcjonizm

ekonomizm

Źródło: Opracowanie własne.

Ekonomizm stał się ideologią uzurpującą sobie prawo nie tylko
do wyjaśnienia celu ludzkiego życia, ale wręcz narzucającą ludziom reguły
postępowania. To właśnie pod wpływem ekonomii doszło w sferze gospodarczej
do depersonalizacji człowieka pracującego i alienacji pracy. Należy zatem zgodzić
się ze stwierdzeniem Alfreda Whiteheada, iż
Można się spierać, czy nauka ekonomii politycznej (...), nie wyrządziła
więcej szkody niż pożytku. Usunęła wiele błędnych poglądów ekonomicznych
i nauczyła myśleć o trwającej wówczas rewolucji gospodarczej. Ale narzuciła
jednocześnie ludziom pewien zbiór abstrakcji, które wywarły katastrofalny
wpływ na współczesną umysłowość. Zdehumanizowały przemysł10.

Do podobnego wniosku doszedł Kurt Dopfer stwierdzając, iż odkąd
ekonomia wzięła rozbrat z filozofią społeczną, stale znajduje się w stanie kryzysu.
Sformułował on ważne pytanie: „Czy obecnie obowiązujący paradygmat stwarza
podstawę formułowania właściwego rodzaju pytań, czy pozwala na formułowanie
ważkich teorii, czy dostarcza wskazówek dla odpowiedniej weryfikacji
empirycznej i wreszcie czy podsuwa istotne rozwiązania najbardziej naglących
problemów przyszłości?”11.
Pozytywną odpowiedź odnajdujemy u przedstawicieli szwedzkiej szkoły
ekonomicznej. Gunnard Myrdal konstatuje, że należy powrócić do prac ojców
ekonomii, którzy uważali, że ekonomia musi opierać się na racjonalnych
podstawach: „Aby móc to uczynić, musieli oni czerpać wiedzę z pewnej szerszej
dziedziny, a zwłaszcza z założeń filozofii społecznej. W znaczeniu, które wyjaśnił
już John Stuart Mill w swoich pierwszych pracach, badania nad problemami

9

Soczewka fenomenologiczna jest podstawowym instrumentem badawczym prakseologii
fenomenologicznej: skupia to, co ontologiczne i to, co ontyczne – w sensie Heideggerowskim.
Pozwala na dokładniejsze ujęcie przedmiotu – w perspektywie filozoficznej (ontologicznej)
i perspektywie nauk szczegółowych (ontycznej).
10
A.N. Whitehead, Nauka i świat współczesny, IW PAX, Warszawa 1988, s. 208.
11
K. Dopfer, Wprowadzenie: ku nowemu paradygmatowi, [w:] Ekonomia w przyszłości,
PWN, Warszawa 1982, s. 12.
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gospodarczymi były «nauką moralną»”12. Takie ujęcie ekonomii opiera się
na przekonaniu, że istnieją obiektywne wartości, które można poznać, analizować
je i wykorzystać jako podstawę badania faktów gospodarczych. Takiej podstawy
badań ekonomicznych dostarcza filozofia moralna. Przedstawiciele „etycznej
ekonomii” chcą być spadkobiercami tej dawnej tradycji, traktując ekonomię jako
reprezentantkę nauk moralnych.

3.

Turbokapitalizm jako skutek zawłaszczenia przedsiębiorstw
przez kastę menedżerów

Powstanie spółek akcyjnych wprowadziło nową jakość do definicji
przedsiębiorcy. Obok klasycznych ujęć pojawiły się definicje i teorie
menedżerskie odnoszące się do kapitalizmu oligopolistycznego. W tej formie
(kapitalizm menedżerski) nastąpiło oddzielenie własności od wykonywania
władzy w przedsiębiorstwie. Menedżerowie zapewnili innowacje, ciągły wzrost
i dobrobyt, ale także coraz bardziej zbiurokratyzowany i bezosobowy świat.
Pod koniec XX wieku światowa gospodarka została zdominowana przez
neoliberalny kapitalizm oligopolistyczny13. John K. Galbraith w traktacie
„Gospodarka niewinnego oszustwa” obnażył patologie doktryny neoliberalnej.
Stwierdził, że obecnie mamy do czynienia z systemem nie tyle rynkowym,
ile korporacyjnym, gdzie kierownictwa wielkich koncernów robią co chcą,
manipulując akcjonariuszami14. Galbraith ostrzega przed rosnącym rozziewem
pomiędzy rzeczywistością a „konwencjonalną wiedzą”, tj. zdominowaniu przez
sektor prywatny sektora publicznego. Politycy i społeczeństwa służą
„pomysłowemu nonsensowi”, czyli – oszustwu.
System rynkowy zmienił się w turbokapitalizm (rys. 2). Tak określa obecny
system gospodarczy Edward Luttwak w swojej publikacji „Turbokapitalizm –
zwycięzcy i przegrani światowej gospodarki”15. Zwolennicy turbokapitalizmu
żądają, by prywatne przedsiębiorstwo było wolne od rządowych regulacji,
niekontrolowane przez związki zawodowe, nieskrępowane przez sentymentalną
troskę o los pracowników i społeczności lokalnej. Najważniejsza jest dla nich
efektywność rynkowa pozbawiona kontroli oraz respektowania zasad etycznych.

12

G. Myrdal, Znaczenie i wartość ekonomii instytucjonalnej, [w:] Ekonomia w przyszłości...,

s. 144.
W. Kieżun, Patologia transformacji, Wyd. Poltext, Warszawa 2012, s. 95-202.
J.K. Galbraith, Gospodarka niewinnego oszustwa. Prawda naszych czasów, MT Biznes,
Warszawa 2005.
15
E. Luttwak, Turbokapitalizm. Zwycięzcy i przegrani światowej gospodarki, Wyd.
Dolnośląskie, Wrocław 2000.
13
14
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Rys. 2. Turbokapitalizm w soczewce fenomenologicznej
to, co ontologiczne
neoliberalizm

to, co ontyczne
instrumentalna racjonalność

turbokapitalizm

Źródło: Opracowanie własne.

Wydarzenia z początku XXI wieku w gospodarce amerykańskiej każą
krytycznie spojrzeć na amerykański model przedsiębiorstwa. Seria bankructw
wielkich amerykańskich firm ukazała, iż w technokracji nie tylko marketing,
ale także etyka biznesu służyły do manipulacji konsumentami, pracownikami
i innymi interesariuszami. Jak zauważył Jacek Sójka
Afery Enronu, Worlcomu, Andersena i innych pokazały, iż najwyraźniej
pewien potencjał zła istnieje zawsze i żadne egzorcyzmy etyczne w postaci
programów, specjalnych funkcjonariuszy czy kodeksów nie zlikwidują
go całkowicie. Często nawet dają fałszywe poczucie bezpieczeństwa lub wręcz
tworzą rodzaj zasłony, za którą można robić, co się żywnie podoba 16.

Presja wywierana na środowisko biznesu sprawiła, że przedsiębiorstwa
przyjęły różnorakie propozycje z zakresu etyki biznesu, ale często tylko
deklaratywnie17. Poszukując przyczyn takiego stanu rzeczy wskazuje się
na główne cechy dużych firm: zysk jako cel sam w sobie, hierarchiczność,
bezosobowość decyzji, zarządzanie jako gra18. Do wymienionych wyżej należy
dodać negatywne zjawiska w sferze marketingu19. Coraz częściej w reklamie
są wykorzystywane komponenty afektywne – tzw. marketing ideą20.
Ważnym momentem jest sam proces edukacji menedżerskiej, który jest
oparty prawie wyłącznie na racjonalności instrumentalnej. Należy zatem
zrezygnować z modelu kształcenia –„człowieka jednowymiarowego”
i wprowadzić model personalistyczno-fenomenologiczny.

16
J. Sójka, Wstęp, [w:] Etyka biznesu „po Enronie”, red. J. Sójka, Wyd. Fundacji Humaniora,
Poznań 2005, s. 8.
17
P. Rotengruber, Etyka biznesu jako narracja polityczna, [w:] Etyka..., s. 162.
18
J. Filek, Konsekwencje instrumentalnego traktowania etyki na przykładzie firmy Enron,
[w:] Etyka ..., s. 109.
19
F. Bylok, Wybrane aspekty władzy rynkowej. Manipulacja w konsumpcji i jej granice,
„Annales. Etyka w życiu gospodarczym” 2004, t. 7, nr 1, s. 61–71.
20
M. Maciejewski, Marketing ideą, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” 2003, t. 6,
s. 162.
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4. Pionierzy przedsiębiorczości personalistycznej
Obok drapieżnego kapitalizmu funkcjonują przedsiębiorstwa, które można
określić
mianem
społecznie
odpowiedzialnych
(przedsiębiorczość
personalistyczna). Leon Harmel, Tomasz Bata czy Ricardo Semler znacznie
poszerzyli tradycyjne rozumienie przedsiębiorczości i celów przedsiębiorstwa.
Według Harmela podstawą jest oparcie się na inicjatywie robotników przez
stworzenie im dogodnych warunków do działania i współdziałania w ramach
przedsiębiorstwa korporacyjnego21. Harmel w wydanej w 1877 książce Manuel
d'une corporation chrétienne22 przedstawił dwa sposoby tworzenia
przedsiębiorstwa korporacyjnego. Pierwszy polega na stworzeniu korporacji
na bazie jednego przedsiębiorstwa. Korporacja ma być terenem pokojowej
i twórczej współpracy ludzi spełniających różne funkcje: od najprostszych
aż po kierownicze i badawcze. Kierownictwo korporacji ma należeć do samych
robotników, gdyż przedmiotem ich działania jest to, do czego sami dążą.
Bez spełnienia tego warunku byliby oni jedynie przedmiotem „uszczęśliwiania na
siłę”, co byłoby sprzeczne z naturalnym dla człowieka dążeniem do wolności
i samodzielności. Wymaga to jednak odpowiedniego przygotowania robotników
przez samowychowanie i wychowanie. Drugi rodzaj korporacji to zrzeszenie
wielu przedsiębiorstw, które tworzą wspólny organ decyzyjny składający się
ze zrzeszeń pracodawców i zrzeszeń robotniczych. Robotnicy są bardziej
zainteresowani losem przedsiębiorstwa, gdy podzielają odpowiedzialność za jego
prowadzenie: przez udział w odpowiedzialności kształtuje się osobowość
społeczna i gospodarcza robotnika, a także mogą się ujawnić różnorodne talenty.
W oparciu o te zasady Harmel organizował swoją fabrykę. Już w 1891 roku
wprowadził dodatki rodzinne, kasę oszczędnościowo-zapomogową, ubezpieczenia
społeczne. Powołał także rady zakładowe, które uczestniczyły w procesach
decyzyjnych. Podstawą współpracy było zaufanie. Rada studiowała wspólnie
zagadnienia dotyczące organizacji pracy, warunków pracy, jej wydajności
i opłacalności dla robotników i przedsiębiorcy.
Skąd Harmel czerpał inspiracje i siłę do tworzenia odmiennego
od rozpowszechnionego w świecie kapitalistycznym modelu przedsiębiorstwa?
Pytanie to jest ważne – bo jest to w istocie pytanie o sens życia przedsiębiorcy.
W tym i w innych przypadkach, spotkania z wizjonerskimi osobami, własne
przemyślenia, medytacje prowadziły do pogłębionej refleksja filozoficznej
i religijnej. W rezultacie następował moralny wzlot – w sensie Schelerowskim –
prowadzący do ukształtowania się przedsiębiorcy personalisty (rys. 3). Poszukując
odpowiedzi na to pytanie docieramy w przypadku Harmela do jego przyjaciela
Ks. Leona Dehona. Ks. Dehon prowadził kursy dla seminarzystów i księży w Valde-Bois. W tej miejscowości Leon Harmel posiadał swoją fabrykę. W 1873 roku

21
J. Majka, Katolicka nauka społeczna. Studium historyczno-doktrynalne, Polski Instytut
Kultury Chrześcijańskiej, Rzym 1986, s. 242.
22
L. Harmel, Manuel d'une corporation chrétienne, A. Mame et Fils, Paris 1877.
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na Kongresie Katolickich Kół Robotniczych w Nantes Ks. Dehon spotkał Harmela
i został jego przyjacielem i duchowym doradcą23.
Rys. 3. Przedsiębiorca personalista w soczewce fenomenologicznej
to, co ontologiczne
pogłębiona refleksja

to, co ontyczne
moralny wzlot

przedsiębiorca personalista

Źródło: Opracowanie własne.

W 1873 roku ks. Dehon zorganizował Koło Studiów Społecznych
dla studentów i Koło Robotnicze dla młodzieży. Prowadził dla nich kursy
ekonomii społecznej. Starał się nakłonić przedsiębiorców do wprowadzenia
zmian, które służyłyby poprawie losu robotników. W swoim dzienniku
w 1876 roku zanotował: „Rozpocząłem także spotkania z przedsiębiorcami,
które odbywały się co dwa tygodnie. Mówiliśmy o zadaniach przedsiębiorców.
Zgromadziłem ich dwunastu. Wielu z nich poprawiło warunki w swych
fabrykach”24.
Przyjaźń obu pionierów „przedsiębiorczości personalistycznej” zaowocowała
m.in. spotkaniami seminarzystów w fabryce Harmela w Val-des-Bois,
formowaniem postaw przedsiębiorców oraz objęciem funkcji kapelanów tej
fabryki przez Księży Sercanów. Ks. Dehon rolę kapelanów ujął w słowach:
„każdy kapłan powinien wziąć rękę przedsiębiorcy i wsunąć ją w rękę robotnika,
starając się razem w trójkę, w duchu chrześcijańskiej miłości realizować słuszne,
wszystkie doczesne i wieczne aspiracje”. Odpowiedzią Harmela na słowa
ks. Dehona: „Chcieć pozbyć się przemysłu to śmieszna utopia. Musimy
chrystianizować fabryki” było podobne, krótkie stwierdzenie: „Musimy ochrzcić
maszyny”.
Swoją filozofię przedsiębiorstwa Harmel streścił w pięciu zasadach 25:
 Jezusowi Chrystusowi i Jego wikariuszowi [papieżowi] zawsze
służyłem lojalnie, bez niedomówień i w absolutnej szczerości;
 realizować dobro robotnika przez niego samego i z nim razem, nigdy
bez niego, a tym bardziej nic wbrew niemu;
 im większą autonomię pozostawiliśmy robotnikom, tym większym
zaufaniem darzyli oni nas;

23
K. Klauza, O. Jan Leon Dehon Założyciel Sercanów – szkic biograficzny,
http://duchowosc.scj.pl/dehon1.html (dostęp 9.05.2012).
24
G. Piątek, Prekursor duszpasterstwa przedsiębiorców, http://www.duszpasterstwotalent.pl/
o-dehon-2/ (dostęp 9.05.2012).
25
Idem, Léon Harmel (1829-1915). Przedsiębiorca wierny Bogu i robotnikom
http://www.duszpasterstwotalent.pl/przedsiebiorca-wierny-bogu-i-robotnikom/ (dostęp 9.05.2012).
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 szanować wolność człowieka w tym, co mu się słusznie należy,
to najtrafniejszy sposób jej określenia.
 nasze organizacje nie są zgromadzeniami poddanych, lecz ludzi
wolnych ze wszystkich szczebli społecznych.
Podobną do francuskiego przedsiębiorcy filozofię wyznawał przedsiębiorca
czeski Tomasz Bata. Jego dokonania są powszechnie znane 26, dlatego przytoczę
rzadziej cytowane jego przesłanie do spadkobierców:
Nasza organizacja nie została zbudowana jedynie z myślą o zapewnieniu
zysku jej założycielom. Istniały motywy wyższego rzędu, które nakazywały nam
przełamać własne namiętności i pragnienia, kiedy czuliśmy, że byłoby
to szkodliwe dla przedsiębiorstwa (...). W trakcie wzrostu naszego
przedsiębiorstwa byliśmy świadkami rozwoju i poprawienia dobrobytu całej
okolicy. Jesteśmy z tego dumni i jest to bodźcem do dalszej nieustępliwej pracy,
aby widzieć, jak dzięki naszej fabryce, dotychczas nieznane życie zostało
przeniesione do tej części świata (...) Tak długo, jak kontynuujecie służbę temu
wielkiemu ideałowi, będziecie w harmonii z prawami natury człowieczeństwa
(...). W rzeczywistości nic nie jest wasze, poza waszym życiem, a nawet
to otrzymujecie jako dar, z którego powinniście się rozliczyć. Celem życia jest
służyć jak najlepiej na miarę wrodzonych zdolności i siły27.

Szczególną wartość dydaktyczną posiada „filozofia przedsiębiorczości”
brazylijskiego przedsiębiorcy Ricardo Semlera. Wypracował on praktyczną,
o wybitnych walorach etycznych i dydaktycznych, koncepcję prowadzenia
biznesu. Początkowo jego firma była typowym przedsiębiorstwem
kapitalistycznym28. W wyniku zamiany kulturowej przekształciła się
we wspólnotę pracy. Inspiracji dostarczyła Semlerowi przypowieść o trzech
mistrzach kamieniarskich. Gdy im zadano pytanie na czym polega ich praca,
pierwszy odpowiedział, że zajmuje się obróbką kamieni. Drugi odparł,
że posługuje się specjalną techniką, by formować kamienie w unikalny sposób.
Trzeci, uśmiechnął się i powiedział: „buduję katedry”. Semler zapragnął, by jego
załoga składała się z budowniczych katedr. Podstawą zmian było postanowienie:
„Będę w większym stopniu kierował się intuicją, a mniej słuchał ekspertów”.
Refleksja nad aktywnością gospodarczą człowieka, którą zawarł Semler
w swojej autobiografii pozwala na pogłębioną analizę – wczucie w jestestwo
przedsiębiorcy. Jego autobiografię można uznać za swoisty przewodnik
wprowadzający w świat przedsiębiorczości.
Analiza unaocznia, że Semler w wyniku pogłębionej refleksji i pracy nad
sobą stał się przedsiębiorcą personalistą, który w praktyce realizuje idee
przywództwa personalistycznego i servant leadership. Umieszczając jego
26
L. Korzeniowski, Menedżment. Podstawy zarządzania, wyd. trzecie zmienione, EAS, Kraków
2010, s. 63-75.
27
B. Bombała, Zintegrowana przewaga konkurencyjna w perspektywie personalistycznej:
studium przypadku, „Prakseologia” 2000, nr 140, s. 100–101.
28
R. Semler, Na przekór stereotypom. Tajemnica sukcesu najbardziej niezwykłego
przedsiębiorstwa na świecie, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998, s. 54.
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autobiografię w soczewce fenomenologicznej zauważamy, iż zdołał pokonać
w sobie postawę technokratyczną i dokonać moralnego wzlotu (rys. 4). Ideąwartością, ku której zmierzał była metafora „budowniczego katedr”. Wewnętrzna
przemiana sprawiła, że stał się „budowniczym katedr”, tj. przedsiębiorcą
personalistą, który służy – to był także warunek przemiany innych
w „budowniczych katedr”. W rezultacie firma Semco przekształciła się w swoisty
„cech budowniczych katedr” – wspólnotę pracy.
Rys. 4. Autobiografia Semlera w soczewce fenomenologicznej

to, co ontologiczne
„budowniczy katedr”

to, co ontyczne
moralny wzlot

przedsiębiorca personalista

Źródło: Opracowanie własne.

5. Przedsiębiorczość personalistyczna – przedsiębiorstwo jako
wspólnota pracy
Nowe ujęcie przedsiębiorstwa wymaga wprowadzenia do analizy refleksji
filozoficznej. Zarządzanie organizacjami nie jest bowiem procesem wyłącznie
fizycznym czy ekonomicznym; jest to przede wszystkim proces społeczny.
Jednym z ważkich zagadnień jest sytuacja człowieka pracującego
we współczesnej organizacji. Dokonanie diagnozy wymaga odpowiedzi
na pytanie: Jakie warunki muszą być spełnione, by możliwy był rozwój osoby
ludzkiej w organizacji?
Usprawnienie dominującego modelu zarządzania przedsiębiorstwem musi
być zatem poprzedzone refleksją filozoficzną. Szczególne walory aplikacyjne
posiada personalizm fenomenologiczny, który ujmuje człowieka nie jako
abstrakcyjny byt, lecz jako świadomą osobę doświadczającą siebie i innych. Jest
to ujęcie najbliższe prawdzie o człowieku, a co za tym idzie jest najbardziej
przydatne do filozoficznej i etycznej analizy współczesnej organizacji rozumianej
jako „wspólnota pracy”29. Przedsiębiorstwo może być pojmowane jako wspólnota
osób i wspólnota pracy:
Zatrudnieni w przedsiębiorstwie są przede wszystkim osobami,
stworzonymi na obraz i podobieństwo Boże, posiadającymi swoją godność,
wolnymi, zdolnymi do podejmowania różnych odpowiedzialności i wypełniania
ich. Wykonują oni różne funkcje: właściciela, zarządcy, pracownika
29
B. Bombała, Personalistyczna filozofia zarządzania jako odpowiedzialność pozytywna,
„Prakseologia” 2002, nr 142, s. 131-148.
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administracji, pracownika zatrudnionego w procesie produkcji. Wszystkich łączy
wspólna praca, poprzez którą tworzą szczególny rodzaj wspólnoty – wspólnotę
osób30.

Podmiotem i „przedmiotem” tego procesu jest osoba i wspólnota.
Podstawowym zadaniem personalizmu jest wykrycie zagrożeń natury
ideologicznej (scjentyzm, technokratyzm), oraz wskazanie kryteriów –
fundamentalnych zasad, które powinny wchodzić w skład podstawowych założeń
kultury organizacyjnej. Są to: personalizmu, subsydiaryzm, uczestnictwo,
solidaryzm, organizmalizm i dobro wspólne 31. Personalistyczne ujęcie w aspekcie
praktycznym opiera się na modelu kultury organizacyjnej E. Scheina, który
wyróżnił trzy poziomy kultury organizacyjnej: artefakty, wartości i założenia
podstawowe32.
Umieszczając nauki o zarządzaniu w soczewce fenomenologicznej (rys. 5)
odkrywamy, iż tradycyjna teoria organizacji i zarządzania koncentrowała się
na badaniu artefaktów. Analiza fenomenologiczna unaocznia, że poziom wartości
to domena etyki zarządzania (etyki biznesu), a poziom założeń podstawowych jest
przedmiotem refleksji filozoficznej.
Rys. 5. Nauki o zarządzaniu w soczewce fenomenologicznej
to, co ontyczne
Teoria organizacji i zarządzania bada artefakty

artefakty

Etyka zarządzania analizuje wartości

wartości

Filozofia zarządzania to refleksja
nad podstawowymi założeniami

założenia
to, co ontologiczne
Poziomy kultury organizacyjnej
(E. Schein)

Źródło: Opracowanie własne

Personalizm pozwala na stwierdzenie, iż ekonomizm współczesnej
cywilizacji godzi w godność osoby ludzkiej. To właśnie pod wpływem nazbyt
pozytywistycznego traktowania ekonomii doszło w sferze gospodarczej
do negatywnego zjawiska – depersonalizacji człowieka. Depersonalizacja
dokonała się przede wszystkim w wyniku nadmiernego eksponowania „kapitału”
30
M. Stępniak, Koncepcja przedsiębiorstwa w nauczaniu społecznym Kościoła katolickiego,
„Annales. Etyka w życiu gospodarczym” 2010, t. 13, nr 1, s. 157.
31
B. Bombała, Doskonalenie organizacji w personalistycznej koncepcji zarządzania,
„Annales. Etyka w życiu gospodarczym” 2003, t. 6, s. 176.
32
E. Schein, Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass, San Francisco 2004, s. 26.
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i niedoceniania innych czynników rozwoju33. Jarosław Merecki we wstępie
do książki Gregory’ego Gronbachera „Personalizm ekonomiczny” napisał:
Wydaje się, że zaletą propozycji jest szansa na uniknięcie uproszczeń, które
są niejednokrotnie udziałem różnych teorii społecznych, w tym również teorii
ekonomicznych. Człowiek żyje życiem ekonomicznym, ale nie tylko nim; nie jest
ono najistotniejszą częścią jego życia i działania. Człowiek żyje nade wszystko
życiem moralnym i w tym wymiarze spełnia się jako osoba. Odwołując się
do etycznego personalizmu Gronbacher wie, że rynek jest tylko częścią
rzeczywistości i działania człowieka, i dlatego logika rynku nie może stać się
uniwersalną logiką działania społecznego. Dlatego nie waha się mówić
o ograniczeniach rynku34.

Gronbacher wyróżnia osiem zasad personalizmu ekonomicznego35:
 Prymat osoby ludzkiej: ekonomia i godność człowieka. Sercem życia
gospodarczego jest osoba ludzka. Gospodarka istnieje dla osoby,
a nie osoba dla gospodarki;
 Kapitał ludzki: stworzenie i twórczość. Pierwszym dobrem
ekonomicznym jest osoba ludzka, a największym bogactwem człowieka
jest sam człowiek;
 Godność ludzkiej pracy: powołanie do przedsiębiorczości. Wyzwolenie
ludzkiej wytwórczości realizowanej dla dobra wspólnego jest wynikiem
akceptacji fundamentalnego powołania do przedsiębiorczości,
tj. twórczego wykorzystania kapitału ludzkiego;
 Integralny rozwój człowieka: wytwórczość i personalizm. Działalność
wytwórcza i jej rezultat – wytworzone bogactwo – muszą być
podporządkowane celom ludzkim;
 Uczestnictwo. Wszyscy ludzie posiadają prawo do inicjatywy
gospodarczej, do twórczej pracy, sprawiedliwej zapłaty i zabezpieczeń,
do godnych warunków pracy, do wolnego zrzeszania się... W ekonomii
osoba jest traktowana jako element sił gospodarczych. W ten sposób
osoba staje się rzeczą – przedmiotem...
 Ekonomiczne dobro wspólne: pomocniczość. Zgodnie z tą zasadą
społeczność wyższego rzędu nie powinna ingerować w wewnętrzne
sprawy społeczności niższego rzędu, pozbawiając ją kompetencji,
lecz raczej winna wspierać ją w razie konieczności...

P. Sztompka, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wyd. Znak, Kraków 2007.
G.M. A. Gronbacher, Personalizm ekonomiczny, z przedmową Michaela Novaka, tłum.
Jarosław Merecki SDS, Instytut Liberalno-Konserwatywny, Lublin 1999, s. 2.
35
Ibidem, s. 24-27.
33
34
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 Ograniczenia rynku. Istnieje wiele wymiarów życia, które nie znajdują
bezpośredniego
wyrazu
na
rynku:
miłość,
miłosierdzie.
Aby funkcjonować właściwie, rynek powinien być zawsze otwarty
na wpływ instytucji moralnych i kulturowych, w ramach których
istnieje;
 Preferencyjna opcja na rzecz ubogich: solidarność i sprawiedliwość
społeczna.
W wymiarze praktycznym fenomenologia przedsiębiorczości idąc
za Maxem Schelerem przyjmuje za podstawową zasadę „moralny wzlot”,
tj. zakłada, że „doskonalenie organizacji” rozpoczyna się od siebie samego36.
Przedsiębiorczość stanie się wtedy cnotą:
Cnota przedsiębiorczości posiada wątek wspólnotowy. Zakłada ona pracę,
poświęcenie dla kogoś. Zakłada to także umiejętność pracy z kimś,
gdy określone przedsięwzięcia przekraczają możliwości pojedynczego człowieka,
a do tego właśnie potrzebny jest element kooperatywności (wspólnotowości),
rozumiany jako umiejętność tworzenia wspólnoty, w ramach której ludzie
kooperują na rzecz zaspokajania potrzeb innych ludzi37.

Wydaje się, iż tradycyjne naukowe podejście nie potrafiło uchwycić w pełni
istoty aktywności tak złożonej i zróżnicowanej, jaką jest przedsiębiorczość.
Ważne jest, by była to aktywność odpowiedzialna, oparta na dobrej znajomości
różnych czynników wpływających na procesy gospodarcze. Nie ułatwia tego
zadania rozczłonkowanie przedmiotów w procesie edukacji menedżerów
i przedsiębiorców38.
Tymczasem fenomenologia personalistyczna pozwala zrozumieć fenomen
człowieka, a oparta na niej przedsiębiorczość personalistyczna – pozwala
uchwycić istotę pracy przedsiębiorcy (menedżera). Istotą jest praca nad sobą,
która sprawia, że idea być kimś – czynić coś staje się przewodnią zasadą
zarządzania39. Zasada ta wypełnia się w przywództwie personalistycznym
i służebnym (servant leadership).

36
B. Bombała, Zastosowanie fenomenologii „moralnego wzlotu” Maxa Schelera do analizy
przywództwa, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” 2012, t. 15, s. 325-338.
37
A. Szafulski, Cnota przedsiębiorczości w personalistycznej koncepcji ładu gospodarczego,
„PERSPEC†IVA: Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne”, Rok V (2006), nr 1, s. 202.
38
Przykładem zintegrowania wspomnianych elementów jest przedmiot „Przedsiębiorczość
personalistyczna” realizowany w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego, który łączy antropologię
i etykę personalistyczną z podstawowymi zasadami przedsiębiorczości. J. Szafraniec,
Przedsiębiorczość personalistyczna. Od stagnacji do kreacji, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego,
Warszawa 2008, s. 6-7.
39
B. Bombała, Fenomenologia przywództwa: być kimś – czynić coś, „Prakseologia” 2011,
nr 151, s. 11-33.
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6. Ekonomia komunii jako egzemplifikacja przedsiębiorczości
personalistycznej40
Zwieńczeniem personalistycznej przedsiębiorczości jest ekonomia komunii.
Proponuje ona podział zysków zgodnie z koncepcją homo donator, a nie homo
oeconomicus. Homo donator jest protagonistą kultury dawania, wyrażającej wizję
człowieka i społeczeństwa, odpowiadającą pragnieniom i oczekiwaniom
współczesnego świata, a realizowaną już od wielu lat w wymiarze
ogólnoświatowym przez członków Ruchu Focolari41 w postaci projektu ekonomii
komunii. W tej koncepcji efektywność zarządzania łączy się z solidarnością
wobec ubogich i potrzebujących. Osoba ludzka jest rdzeniem wszystkich relacji
wewnątrz, jak i na zewnątrz przedsiębiorstwa. Dąży się do jej integralnego
rozwoju, z zachowaniem zasad sprawnego działania.
Taka postawa wymaga zmiany filozofii zarządzania i zmiany kultury
przedsiębiorstwa na personalistyczną. Z takiej postawy wynika m.in. żądanie
z jednej strony godnych warunków życia pracowników, a z drugiej ich
odpowiedzialności względem firmy i szeroko rozumianej wspólnoty.
W przedsiębiorstwach ekonomii komunii kształtuje się kultura, którą bez
zastrzeżeń można określić mianem kultury personalistycznej.
Rys. 6. Ekonomia komunii w soczewce fenomenologicznej
to, co ontologiczne
personalizm

to, co ontyczne
etyka personalistyczna

ekonomia komunii

Źródło: Opracowanie własne.

Ekonomia komunii wywodzi się z personalizmu chrześcijańskiego: osoba
ludzka, stworzona „na obraz Boży” posiada godność i tym samym
40
Opracowane na podstawie: S. Grochmal, Ekonomia komunii w praktyce zarządzania
przedsiębiorstwem jako systemowo zorganizowana pomoc w celu eliminacji biedy i nierówności
społecznych (tekst udostępniony przez autora).
41
Ruch Focolari zapoczątkowała w 1943 roku 23-letnia Włoszka, Chiara Lubich. Opierając się
na słowach Ewangelii: wszystko, co uczyniliście jednemu z braci moich najmniejszych, Mnieście
uczynili (Mt 25,40), zaangażowała się wraz przyjaciółkami w pomoc najuboższym. W krótkim czasie
powstała wspólnota ok. 500 osób. Miejscowa ludność nazywała tę wspólnotę focolare (ognisko
domowe). Wspólnota przekształciła w Ruch Focolari, który objął cały świat i jest obecny w 200
krajach, liczy ok. 2,5 mln członków. Celem Ruchu jest dążenie do jedności rodziny ludzkiej –
Aby wszyscy byli jedno – przez realizowanie idei powszechnego braterstwa z zachowaniem
różnorodności kultur (także religii). Z tej idei wynika promowanie przemian społecznych nadających
wymiar wspólnoty różnym środowiskom (polityka, ekonomia, stosunki międzynarodowe) oraz
wprowadzanie zasad moralnych we wszystkie dziedziny życia publicznego (zdrowie, edukację,
kulturę, gospodarkę). Wywodząca się z charyzmatu jedności Ruchu duchowość jedności jest podstawą
wypracowania doktryny naukowej w różnych dyscyplinach, a także realizowania formacji duchowej,
promującej integralną wizję człowieka.
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niekwestionowany prymat przed kapitałem i pracą (rys. 6). Stąd też wynika
moralny obowiązek pomagania innym osobom żyjącym w biedzie materialnej
czy duchowej. Przedsiębiorstwo jest także „agentem moralnym” – jest ono
moralnie zobowiązane do udzielania pomocy. Przedsiębiorstwa ekonomii komunii
nie ograniczają się tak, jak przedsiębiorstwa tradycyjne, do pojedynczych aktów
filantropii lub wsparcia finansowego, lecz tworzą w sposób systemowy i ciągły
rozwiązania dające szanse beneficjentom na definitywne wyjście z biedy.
Ekonomia komunii jako nowy model zarządzania nie jest wynikiem dyskusji
ekspertów i szefów międzynarodowych korporacji przy stołach konferencyjnych,
tak jak programy w ramach społecznej odpowiedzialności organizacji (CSR), lecz
jest wynikiem doświadczenia wypływającego z duchowości Ruchu realizowanego
od lat czterdziestych XX wieku w kilkuset przedsiębiorstwach na całym świecie.
Przedsiębiorstwa te są miejscem wytwarzania dóbr materialnych oraz tworzenia
miejsc pracy, a także narzędziami przemiany relacji ekonomicznych w świecie
przez uwzględnianie różnych aspektów aktywności człowieka: antropologicznego,
ekonomicznego, kulturowego i duchowego42.
Istotne jest to, że ubodzy, dla których przekazywana jest część zysków
przedsiębiorstwa, są jego partnerami, istotnymi uczestnikami projektu ekonomii
komunii, interesariuszami zewnętrznymi firmy. Są oni nie tylko beneficjentami
pomocy, ale wnoszą także do wspólnoty to, co mają i czym mogą obdarować
innych – swoje talenty, pomysły, czas, życzliwość czy modlitwę. Należy
podkreślić, że firmy ekonomii komunii działają w tej samej rzeczywistości
ekonomicznej, co firmy for profit, w ramach takich samych zobowiązań prawnych
i uwarunkowań rynkowych, przy czym maksymalizacja zysku jest środkiem
do osiągnięcia wzniosłego celu, jakim jest ograniczenie biedy i rozpowszechnianie
nowej kultury.
W klasycznym ujęciu, w celu rozwiązania istotnych problemów społecznych,
powołuje się instytucje międzynarodowe i różne organizacje pozarządowe.
Chiara Lubich w projekcie ekonomii komunii zwraca się bezpośrednio
do przedsiębiorstw, w pewnym sensie do źródeł niesprawiedliwości, i zachęca
do zmian w zarządzaniu43. W tych zmianach Lubich widzi szansę na ograniczenie
biedy i bardziej sprawiedliwy podział dóbr w wymiarze globalnym.

42
Simone Weil przekonywała, że to właśnie chrześcijaństwo pozwala poprzez refleksję
nad aktywnością człowieka, ukazać źródła kryzysów i drogi naprawy: „Wszyscy powtarzają (...),
że cierpimy na brak równowagi spowodowany przez czysto materialny rozwój techniki. Brak
równowagi można naprawić tylko przez rozwój duchowy w tej samej dziedzinie, to jest
w dziedzinie pracy.(...) Cywilizacja, oparta na spirytualizacji pracy, oznaczałaby najpełniejsze
zakorzenienie człowieka we wszechświecie, a tym samym przeciwieństwo stanu, w jakim żyjemy
obecnie, kiedy odcięci jesteśmy od korzeni prawie całkowicie”. S. Weil, Myśli, IW PAX, Warszawa
1985, s. 57-59.
43
Likwidację podziału pomiędzy sferę produkcyjną (wytwarzanie dóbr), sferę polityczną
(redystrybucję dóbr) i trzeci sektor (filantropię) zaproponował papież Benedykt XVI w encyklice
Caritas in veritate (Benedykt XVI 2009: n.36), widząc w tym szansę na rozwiązanie problemów
społecznych i zmniejszenie ubóstwa w świecie poprzez wprowadzenie logiki daru oraz relacji
braterstwa i miłości do działalności gospodarczej.
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7. Podsumowanie
Reasumując, ekonomizm sprowadził człowieka do jednego z czynników
produkcji. Personalizm natomiast proponuje nowe widzenie przedsiębiorstwa jako
„wspólnoty pracy”, której celem współdziałanie osób. Podstawą zarządzania staje
się szacunek dla każdej osoby ludzkiej. Zaangażowanie pracowników
w wykonanie zadań, wynikać ma z satysfakcji jaką daje wykonywana praca.
Wiąże się to również z zadowoleniem pozostałych interesariuszy, którzy stają się
partnerami przedsiębiorstwa. Świadomość wzajemnych powiązań różnych
podmiotów tworzących rynek i jego otoczenie, zobowiązuje do budowania
„wspólnot gospodarczych”, tj. powrotu do dziewiętnastowiecznej koncepcji
korporacyjnej, która odradza się dziś w formie klastrów i koopetycji.
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Ekonomia jako nauka pozytywna.
Refleksje na marginesie „Ekonomii dobra i zła”
Tomáša Sedláčka

Przekonania mogą być ostatecznie niczym więcej,
jak tylko źródłem energii,
baterią, którą ktoś wkłada do idei,
żeby ta zaczęła działać1.

1. Uwagi wstępne
Niemal od początku usamodzielnienia się ekonomii jako odrębnej nauki
jednym z jej fundamentalnych problemów metodologicznych stała się kwestia:
czy ekonomiści konstruując swoje koncepcje teoretyczne są w stanie ograniczyć
się jedynie do opisu i analizy faktów zachodzących na płaszczyźnie życia
gospodarczego bez formułowania ocen dotyczących tychże faktów?
Czy ekonomia może być uprawiana jako wolna od sądów wartościujących nauka
o rzeczywistości gospodarczej? Innymi słowy – czy ekonomia jest nauką
pozytywną? Mimo że postulat unikania wartościowania był od końca XIX wieku
wypowiadany coraz dobitnej, a zdolność do jego realizacji stała się ostatecznie
w kolejnym stuleciu probierzem naukowości teorii ekonomicznych, kwestia
ta nadal pozostaje przedmiotem dyskusji, czy nawet sporów.
Niezwykle wyrazisty głos w tej debacie stanowi wskazana w tytule
publikacja czeskiego ekonomisty, Tomáša Sedláčka, który stawia tezę,
iż „w ekonomii chodzi w gruncie rzeczy o dobro i zło”, i – co za tym idzie – jest
ona przesycona sądami wartościującymi. Jako taka jest zatem, wbrew opinii
większości ekonomistów głównego nurtu, nauką normatywną2.

1
J.M. Coetzee, Elizabeth Costello, Penguin Books, New York, London 2003, s. 42, tłum.
własne. W polskim, skądinąd bardzo dobrym, przekładzie tej książki (tłum. Z. Batko, Wydawnictwo
„Znak”, Kraków 2006) przywołane tu zdanie jest przetłumaczone w sposób nieco odbiegający
od oryginału.
2
T. Sedlàček, Ekonomia dobra i zła. W poszukiwaniu istoty ekonomii od Gilgamesza do Wall
Street, tłum. D. Bakalarz, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2012.
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Celem artykułu jest analiza argumentacji Sedláčka, skonfrontowanie jego
stanowiska z podejściem innych badaczy oraz próba oceny, na ile ujęcie to może
być atrakcyjne dla ekonomistów w czasach nam współczesnych.

2. Ekonomia
podejścia

pozytywna

i

sądy

wartościujące:

ewolucja

Przy rozważaniach dotyczących ekonomii pozytywnej i normatywnej
za punkt wyjścia częstokroć przyjmuje się tezę określaną mianem „gilotyny
Hume’a”. W ten sposób oznaczany jest pogląd wywiedziony z rozważań
przedstawionych przez Davida Hume’a w Traktacie o naturze ludzkiej (1739-40),
którego istotę można zawrzeć w stwierdzeniu, iż opisowe sądy o faktach
(stwierdzenia typu jest bądź nie jest) nie dają podstaw do wyprowadzania
jakichkolwiek sądów o wartościach. Nie pozwalają one zatem na formułowanie
stwierdzeń typu powinno się lub nie powinno się3. Zaaprobowanie takiego
stanowiska prowadzi do wniosku, że rozgraniczenie ekonomii pozytywnej
i normatywnej jest nie tylko zasadne, ale wręcz konieczne.
Sam termin ekonomia pozytywna pojawił się jednak w dyskusjach
metodologicznych zdecydowanie później. Określenie to wprowadził dopiero
John Neville Keynes w opublikowanym w 1891 roku The Scope and Method
of Economic Science4. Pracę tę rychło uznano za swego rodzaju oficjalną
wykładnię metodologii kształtującego się wówczas paradygmatu neoklasycznego
i równocześnie symbol zakończenia trwającego przez blisko dekadę „sporu
o metodę”5. Sam J.N. Keynes posłużył się terminem ekonomia pozytywna
dla odróżnienia podejścia polegającego na poszukiwaniu wiedzy o faktach,
3
D. Hume, Traktat o naturze ludzkiej, tłum. Cz. Znamierowski, PWN, Warszawa 1963, t. II,
s. 259-260.
Sformułowanie „gilotyna Hume’a” zostało ukute w drugiej połowie XX wieku przez
Maxa Blacka. M. Black, The Gap Between ‘Is’ and ‘Should’, „The Philosophical Review” 1964,
vol. 73, nr 2, s. 166, http://www.jstor.org/stable/2183334 (dostęp 01.02.2013).
Na temat możliwych interpretacji tej koncepcji szerzej, patrz: P. Makowski, «Gilotyna» Hume’a,
„Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria” 2011, vol. 80, nr 4, s. 317-334; M. Pietrzak, Problem fundamentu
poznania a status etyki. Poglądy Davida Hume’a na naturę sądów moralnych, „Diametros” 2010,
nr 24, s. 24-44, http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/pdf/diam24pietrzak.PDF (dostęp 01.02.2013).
4
J.N. Keynes, The Scope and Method of Political Economy, Macmillan & Co., London 1891.
5
Praca J.N. Keynesa była powszechnie traktowana jako metodologiczne uzupełnienie
opublikowanych pół roku wcześniej Zasad ekonomiki Alfreda Marshalla – dzieła, które stało się
kamieniem węgielnym ekonomii neoklasycznej.
„Spór o metodę” (niem. Methodenstreit) toczył się przede wszystkim w środowisku
ekonomistów niemieckojęzycznych. Głównymi jego uczestnikami byli z jednej strony przedstawiciele
niemieckiej szkoły historycznej, a z drugiej – reprezentanci szkoły austriackiej. Na temat przebiegu tej
debaty szerzej, patrz: T.W. Hutchison, Some Themes from ‘Investigations into Methods’, [w:]
Carl Menger and the Austrian School of Economics, red. J.R. Hicks, W. Weber, Clarendon Press,
Oxford 1973, s. 15-31.
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„wiedzy o tym, co jest”, od – z jednej strony – dążenia do określenia kryteriów
pozwalających rozstrzygnąć co być powinno (ekonomia normatywna), a z drugiej
– od swego rodzaju ekonomii stosowanej, czyli od przedstawiania konkretnych
metod osiągania wyznaczonych celów (sztuka ekonomii)6. Klasyfikacja Keynesa
była w istocie poszerzeniem wcześniejszego rozgraniczenia na naukę i sztukę
ekonomii, które wyznaczało ramy dyskusji dotyczących tego zagadnienia przez
niemal cały wiek XIX7.
W obu klasyfikacjach zawarte było przekonanie, że ekonomia jako
dyscyplina naukowa powinna ograniczyć się do zdobywania wiedzy o faktach,
bez formułowania przez badaczy ocen czy sądów wartościujących. W ten sposób
wyłaniał się ideał naukowego obiektywizmu, na którego ugruntowaniu
w znaczący sposób zaważyły postawy samych ekonomistów. Wyrazistym tego
przykładem było podejście „ojca” ekonomii neoklasycznej, Alfreda Marshalla,
który był zdeklarowanym zwolennikiem i orędownikiem uprawiania ekonomii
jako nauki pozytywnej. Znamienne jest, że on sam dążąc do realizacji tego ideału
czynił m.in. celowe starania o eliminowanie ze swych publikacji stwierdzeń,
czy nawet poszczególnych słów, mogących sugerować opowiadanie się
za określoną doktryną etyczną8. Miał on wprawdzie świadomość, iż wszelkie
stwierdzenia dotyczące faktów „są podatne na wpływ nieświadomych
uprzedzeń”9, ale równocześnie wielokrotnie podkreślał, że dla zachowania statusu
ekonomii jako nauki maksymalna neutralność jest niezbędna10.
Dodatkowym impulsem na rzecz umocnienia takiej postawy w XX wieku był
rozwój pozytywizmu logicznego. Pozostających pod jego wpływem ekonomistów
takich, jak Lionel Robbins11 czy Ludwig von Mises12 można byłoby uznać
za zwolenników „ekstremalnej neutralności”. Swego rodzaju apogeum prób
implementacji tej doktryny stanowiło zaś dążenie do stworzenia niezależnej
od wartości ekonomii dobrobytu (tzw. nowa ekonomia dobrobytu).
Do grona głównych orędowników uprawiania ekonomii jako nauki
pozytywnej należał również Milton Friedman, choć warto podkreślić, że w swym
6

J.N. Keynes, op. cit., s. 34-35.
W przypadku tego rozgraniczenia kontrastowano jedynie obiektywne dociekania dotyczące
faktów (nauka) z „formułowaniem stwierdzeń, dzięki którym przyszłe fakty mogą być spowodowane
lub które mogą wpłynąć na przyszłe fakty” (sztuka). Jako późniejsze „wcielenie” tej kategoryzacji
można potraktować oddzielanie od siebie ekonomii czystej i ekonomii stosowanej spopularyzowane
przez przedstawicieli szkoły matematycznej. W.N. Senior, An Outline of the Science of Political
Economy, Augustus M. Kelly, New York, 1852, s. 18.
8
Najbardziej jaskrawym tego świadectwem była zmiana nazwy samej nauki z ekonomii
politycznej na ekonomię czy ekonomikę (ang. economics). Szerzej, patrz: J. Dzionek-Kozłowska,
System ekonomiczno-społeczny Alfreda Marshalla, WN PWN, Warszawa 2007, s. 99-108.
9
A. Marshall, Industry and Trade, Macmillan & Co., London 1932 (1919), s. 675.
10
Paradoksalnie, sam ten postulat ma charakter jawnie normatywny.
11
L. Robbins, An Essay on the Nature and Significance of Economic Science, Macmillan & Co.,
London 1946 (1932), rozdz. VI. Patrz także: J.B. Davis, Robbins, Textbooks, and the Extreme Value
Neutrality View, „History of Political Economy” 2005, vol. 37, s. 191-196.
12
L. von Mises, Ludzkie działanie. Traktat o ekonomii, tłum. W. Falkowski, Instytut Ludwiga
von Misesa, Warszawa 2007, s. 743-745; Idem, Teoria a historia. Interpretacja procesów społecznogospodarczych, Instytut Ludwiga von Misesa, tłum. G. Łuczkiewicz, WN PWN, Warszawa 2011,
s. 3-7.
7
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słynnym eseju Methodology of Positive Economics w gruncie rzeczy nie rozważał
on samej możliwości tworzenia teorii ekonomicznej wolnej od sądów
wartościujących przyjmując po prostu, że jest to możliwe, a „ekonomia
pozytywna jest w zasadzie niezależna od jakiegokolwiek stanowiska etycznego
czy sądów normatywnych”13.
Do ukonstytuowania modelu nauki neutralnej w stosunku do konkurujących
ze sobą systemów normatywnych w zasadniczej mierze przyczynił się natomiast
Max Weber, częstokroć uznawany za twórcę idei nauki wolnej od wartościowania
(niem. Wertfreiheit). Zważywszy na ten fakt, na pierwszy rzut oka zaskakujące
może wydać się, iż w swoich rozważaniach uwypuklał to, iż badacze nigdy
nie są w stanie całkowicie wyzwolić się spod wpływów kulturowych,
ideologicznych czy politycznych14. Równocześnie jednak wyraźnie wskazywał,
że stwierdzenia dotyczące faktów w istotnej mierze różnią się od stwierdzeń
dotyczących wartości, a na drodze dociekań naukowych nie można rozstrzygnąć
kwestii prawdziwości tych ostatnich. Nie oznacza to jednak, że przedstawiciele
nauk społecznych powinni za wszelką cenę unikać zaangażowania w dyskurs
wartości dotyczący. Przeciwnie, mogą, a nawet powinni w nim uczestniczyć.
Dzięki temu możliwe jest bowiem uchwycenie i analizowanie norm istotnych
na poszczególnych etapach rozwoju stosunków społecznych, co z kolei umożliwia
m.in. dokonanie oceny ich wewnętrznej spójności, wskazywanie konsekwencji ich
przyjmowania, czy w końcu – określenie, w jakiej mierze sądy te wpływają
na cele, które chcemy osiągnąć15. Można zatem uznać, że – co omawiając
koncepcje Webera podkreślał również dosadnie Mark Blaug – dyskusje
o wartościach są niezbędnym elementem starań o uprawianie nauki w sposób
możliwie obiektywny, ponieważ tego rodzaju debaty zwiększają szanse
na uchwycenie normatywnych elementów leżących u podstaw koncepcji
tworzonych przez naukowców16.
Do usystematyzowania rozważań o roli sądów wartościujących przyczyniło
się również wprowadzone przez Ernesta Nagela rozróżnienie sądów
wartościujących charakteryzujących oraz sądów oceniających. Klasyfikacja
ta pozwala oddzielić od siebie na płaszczyźnie analitycznej decyzje związane
z wyborem samego przedmiotu badań, celu i metod ich prowadzenia oraz
kryteriów stosowanych do oceny wyników (sądy wartościujące charakteryzujące)
od ocen będących opiniami na temat określonych zjawisk, procesów, postaw,
13
M. Friedman, Methodology of Positive Economics, [w:] Essays in Positive Economics,
red. M. Friedman, Chicago University Press, Chicago 1970 (1953), s. 4.
Sama zasadność określania stanowiska Friedmana jako postulowania uprawiania ekonomii
pozytywnej jest kwestią dyskusyjną. D. McCloskey, Why I Am no Longer a Positivist, „Review
of Social Economy” 1989, vol. 47, nr 3, s. 226.
14
M. Weber, The ‘Objectivity’ of Knowledge in Social Science and Social Policy,
[w:] Max Weber. Collected Methodological Writings, red. H.H. Bruun, S. Whimster, Routledge,
Kindle Edition 2012, s. 100-135.
15
Ibidem.
16
M. Blaug, Metodologia ekonomii, PWN, Warszawa 1995, s. 182-183, 203, 206-207.
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zachowań itd. Nagel wyrażał przy tym przekonanie, że o ile nie jesteśmy w stanie
wyeliminować pierwszych, o tyle można wyzbyć się w nauce sądów drugiego
rodzaju17.
Na przeciwległym krańcu swoistego spektrum stanowisk formułowanych
w trakcie dyskusji toczących się wokół możliwości uprawiania ekonomii jako
nauki pozytywnej umieścić można z kolei podejście Gunnara Myrdala,
Roberta Heilbronera oraz Deirdre McCloskey. Spośród wskazanej trójki
najbardziej radykalne stanowisko reprezentował Myrdal, który uznał,
że rozgraniczenie aktywności określanej mianem ekonomii pozytywnej
od ekonomii normatywnej jest po prostu niewykonalne, a „niezangażowana
(ang. disinterested) nauka społeczna nigdy nie istniała i ze względów logicznych
istnieć nie mogła”18. Z faktu, iż każda koncepcja teoretyczna jest oparta
na przyjmowanych świadomie lub nieświadomie subiektywnych przesłankach
będących pochodną światopoglądu badacza, Myrdal wyciągnął wniosek,
że dążenie do uprawiania ekonomii pozytywnej jest z góry skazane
na niepowodzenie. Wobec niemożności osiągnięcia naukowego obiektywizmu
postulował, by ekonomiści zamiast czynić próżne wysiłki ku wyzwoleniu się
z okowów własnych zapatrywań od początku otwarcie deklarowali wartości –
poglądy polityczne, normy etyczne, nakazy religijne, etc. – którym hołdują19.
Wątpliwości co do szans osiągnięcia przez ekonomistów i przedstawicieli
pozostałych nauk społecznych neutralnej, niezaangażowanej emocjonalnie
postawy wobec przedmiotu prowadzonych przez nich badań podzielał również
R. Heilbroner. Pomimo podobnego punktu wyjścia nie posuwał się on jednak
do stawiania ekonomistom wymogu składania przez nich jawnych deklaracji
światopoglądowych. Rozwiązanie, które proponował było w istocie zbliżone
do zaleceń M. Webera czy M. Blauga. Otóż Heilbroner wyrażał przekonanie,
iż dla rozwoju nauki niezbędna jest nie tyle gotowość otwartego prezentowania
wyznawanych przez badaczy wartości, co gotowość poddawania krytycznemu
osądowi „każdej fazy ich dociekań wymagającej bolesnej samokontroli
w stosunku do przyjmowanych przez nich przesłanek, eksperymentów,
rozumowania i wniosków”20.
Z kolei w podejściu D. McCloskey dostrzec można radykalną zmianę
zapatrywań – od aprobowanego początkowo pozytywizmu logicznego
z właściwym mu rozgraniczeniem sądów o faktach i sądów wartościujących
do zdecydowanego odrzucenia, czy wręcz piętnowania tego stanowiska 21.
17
E. Nagel, Struktura nauki. Zagadnienia logiki wyjaśnień naukowych, PWN, Warszawa 1970,
s. 415-430.
18
G. Myrdal, Value in Social Theory, Routledge & Kegan Paul, London 1958, s. 1-2. Patrz
także: Idem, The Political Element in the Development of Economic Theory, Transaction Publishers,
New Brunswick, London 1990 (1930).
19
G. Myrdal, Value in..., s. 58.
20
R. Heilbroner, Economics as a ‘Value-Free’ Science, „Social Research” 1973, vol. 40, nr 1,
s. 142. Patrz także: Idem, The Problem of Value in Construction of Economic Thought, „Social
Research” 1983, vol. 50, nr 2, s. 253-277.
21
D. McCloskey, Why I Am no Longer a Positivist, „Review of Social Economy” 1989, vol. 47,
nr 3, s. 225-238.
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W jednej ze swych ostatnich prac, pisząc o cnotach i grzechach ekonomii
McCloskey stwierdziła, że:
ekonomiści wierzą, że zagadnienia naukowe i etyczne są rozłączne,
pierwsze – „pozytywne”, drugie – „normatywne”, a prawdziwi naukowcy
powinni (hmm...) trzymać się tego, co pozytywne22.

A następnie, z właściwym sobie sarkazmem, dodała:
Wiem, że trudno w to uwierzyć, ale większość ekonomistów naprawdę
uważa, że rozróżnienie na pozytywne/normatywne pozwala im uniknąć
jakiejkolwiek refleksji na temat etyki23.

Zgadzając się tym samym z oceną Heibronera i Myrdala, McCloskey uznała,
że kluczem do zagwarantowania wysokiej jakości badań naukowych nie jest sama
metoda badawcza, otwartość na krytycyzm czy gotowość składania deklaracji
światopoglądowych. Najistotniejszym elementem jest postawa samych badaczy.
„Dobra nauka, tak jak pozostałe dobre ludzkie zachowania, zależy od cnót,
od ludzkiego charakteru”24.

3. Sedláček o sądach wartościujących w ekonomii
W jaki sposób na tak zarysowanym tle przedstawia się koncepcja
Thomáša Sedláčka? Zanim odpowiemy na to pytaniem należy wyraźnie
zaznaczyć, iż Ekonomia dobra i zła nie jest publikacją o charakterze rozprawy
metodologicznej. Zagadnienia metodologiczne są w pracy poruszane, co więcej –
jeśli ocenimy rzecz z perspektywy struktury książki, zdają się odgrywać rolę
pierwszoplanową, lecz równocześnie nie są one – co autor zresztą sam przyznaje –
potraktowane w sposób do końca usystematyzowany 25. Trudno byłoby zatem
przyrównać pracę Sedláčka do traktatów J.N. Keynesa, M. Blauga
czy M. Webera. Niemniej opinie i spostrzeżenia, które zostały przedstawione
na kartach książki Sedláčka zasługują na uwagę choćby z tego względu, że trafnie
wskazuje on na pewne, mające dalekosiężne konsekwencje, mankamenty
paradygmatu dominującego w ekonomii współczesnej 26.
22

Idem, The Secret Sins of Economics, Prickly Paradigm Press, Chicago 2002, s. 32-33.
Ibidem.
D. McCloskey, Ethics, Friedman, Buchanan, and the Good Old Chicago School: Getting
(Back) to Humanomics, Referat wygłoszony na dorocznym spotkaniu Summer Institute
for the Preservation of the History of Economic Thought na University of Richmond, 24.06.2011r.,
http://www.deirdremccloskey.com/editorials/richmond.php (dostęp 05.01.2013).
25
T. Sedlàček, op. cit., s. 23-24.
26
Paradygmat ten częstokroć bywa określany mianem neoklasycznego, lecz terminy ekonomia
neoklasyczna czy paradygmat neoklasyczny są dziś do tego stopnia nadużywane, że ich stosowanie
23
24
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Jak zostało to zaznaczone we wstępie, Sedláček zdecydowanie opowiada
się po stronie tych autorów, którzy twierdzą, że ekonomia nie jest nauką wolną
od wartościowania. Wskazuje, że pomimo iż przy obowiązującym podejściu
za ideał postawy naukowej nadal uznaje się unikanie formułowania sądów
wartościujących, teoria ekonomii nie ogranicza się jedynie do opisu
rzeczywistości wyrażanego za pomocą zdań typu jest/nie jest. W swojej książce
zwraca przy tym uwagę na co najmniej dwie przyczyny prowadzące do takiego
stanu rzeczy. Jedną z barier na drodze ku uprawianiu ekonomii pozytywnej
stanowi element uwypuklany także przez większość cytowanych wcześniej
autorów. Mam tu na uwadze trudność uwolnienia się badaczy od przyjmowania
pewnych założeń, które są powszechnie aprobowane na danym etapie rozwoju
teorii ekonomicznej, lub są uznawane za sporadycznie kwestionowane cele
działalności gospodarczej. Do najbardziej podstawowych, a zarazem niemal
powszechnie dziś w ekonomii akceptowanych tego rodzaju sądów należą,
zdaniem Sedláčka, postulaty dążenia do uznanych za pożądane: efektywności,
wysokiej konkurencyjności, niskiego bezrobocia, niskiej inflacji, czy w końcu –
wysokiego tempa wzrostu dochodu narodowego27. O ile odrzucenie tego rodzaju
wartości nie jest niemożliwe, o tyle drugi ze wskazanych przez Sedláčka
problemów ma wymiar prawdziwie fundamentalny, rzutujący wręcz na zasadność
podejmowania jakiejkolwiek aktywności naukowej. Sedláček stwierdza bowiem,
iż „fakty i «obiektywna rzeczywistość» to rzeczy niejednoznaczne” 28.
Tę kontrowersyjną opinię uzasadnia wskazując, iż nasze oceny rzeczywistości
gospodarczej są w znaczącym stopniu pochodną teorii, przez pryzmat których
na tę rzeczywistość patrzymy. Dlatego nierzadko mamy do czynienia z sytuacją,
gdy „ekonomiści z tych samych danych i tych samych statystyk wyciągają
zupełnie inne wnioski”29. Na wybór przyjmowanej przez danego badacza
struktury interpretacyjnej w zasadniczej mierze wpływa natomiast wyznawany
przez niego system wartości.
A zatem – stwierdza Sedláček – często modele są przyjmowane
nie ze względu na zgodność z rzeczywistością (żaden z nich nie jest realistyczny),
lecz ze względu na harmonię z jego [badacza – J.D.K.] koncepcją świata,
zgodność poglądów na świat, a także ze względu na to, w co wierzymy
lub (często) chcemy wierzyć. Nawet pozytywne (w znaczeniu: opisowe) modele
są w swej istocie normatywne. W tym sensie ekonomia jest wiarą – w aksjomaty,
które nie zostały udowodnione i musimy w nie wierzyć30.

W takim kontekście przyrównywanie przez Sedláčka modeli ekonomicznych
do mitów czy przypowieści staje się nieco mniej zaskakujące31.
może prowadzić do poważnych niejasności. Por. D.C. Colander, The Death of Neoclassical
Economics, „Journal of the History of Economic Thought” 2000, vol. 22, nr 2, s. 127-143.
27
T. Sedlàček, op. cit., s. 21, 312.
28
Ibidem, s. 313.
29
Ibidem.
30
Ibidem, s. 314.
31
Ibidem, s. 18, 325-326.
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Warto w tym miejscu zauważyć, że zakwestionowanie możliwości uzyskania
obiektywnej wiedzy o rzeczywistości prowadzi nieuchronnie do podważenia
prawdziwości nie tylko wszelakich
sądów
wartościujących (zarówno
charakteryzujących, jak i oceniających), ale także do podważenia możliwości
wypowiadania stwierdzeń o istnieniu (typu jest/nie jest). Jeśli zaś nie jesteśmy
w stanie zdobyć obiektywnej wiedzy o faktach, to rozgraniczenie na ekonomię
pozytywną i normatywną traci rację bytu. Problematyczne staje się także
odwoływanie się do jakichkolwiek teorii przy rozwiązywaniu realnych
problemów gospodarczych32.
W tym miejscu nasuwa się pytanie o zasadność prowadzenia działalności
naukowej, rozumianej jako aktywność, której celem miałoby być uzyskaniem
pełniejszego oglądu i lepszego zrozumienia rzeczywistości. Mimo radykalizmu
swego stanowiska Sedláček nie posuwa się do otwartego kwestionowania
angażowania się w badania naukowe. Wyraża natomiast przekonanie,
że ekonomiści powinni „poszukiwać, odkrywać i omawiać swoje systemy
wartości”, aby zyskać większą świadomość ograniczeń wynikających z ich
przyjmowania. Podobną rolę mogłoby również, według Sedláčka, spełnić sięganie
do źródeł – analizowanie ewolucji koncepcji, którymi ekonomiści się posługują.
Dzięki temu w łatwiejszy sposób można bowiem dostrzec „«zakulisowe»
wierzenia i idee, które często stają się dominującymi, choć nieujawnianymi
założeniami naszych teorii”33. W świetle powyższego marginalizowanie przez
ekonomistów perspektywy etycznej i historycznej uznaje Sedláček za poważny
błąd. Zauważmy, że tego rodzaju postulaty są zbieżne zarówno z propozycjami
Webera, Blauga, jak i Heilbronera.

4. Podsumowanie
Sukces wydawniczy książki Sedláčka34 jest zastanawiający, zwłaszcza jeśli
wziąć pod uwagę fakt, iż jest to praca traktująca głównie o metodologii ekonomii,
historii myśli ekonomicznej i związkach pomiędzy teorią ekonomii a etyką.
Zagadnienia te są dość powszechnie postrzegane jako trudne i – co gorsza –
nie mające wielkiego znaczenia z punktu widzenia bolączek gospodarczych
Oceniając stan rozwoju ekonomii współczesnej podobnego porównania używał również
R.E. Backhouse (The Puzzle of Economics. Science or Ideology?, Cambridge University Press,
Cambridge 2010, passim).
32
Stanowisko to jest zbieżne z wymową filozofii Paula Feyerabenda (Przeciw metodzie, tłum.
S. Wiertlewski, Wydawnictwo Siedmioróg, Wrocław 1996).
33
T. Sedlàček, op. cit., s. 21, 22.
34
Książka została opublikowana po raz pierwszy w 2009 roku w Czechach i na Słowacji stając
się bestsellerem (sprzedaż powyżej 50 tys. egzemplarzy). W roku 2011 ukazało się poszerzone
i uzupełnione wydanie angielskie (edycja Oxford University Press), dzięki czemu zyskała
międzynarodowy rozgłos. Dotychczas Ekonomia dobra i zła doczekała się również przekładów
na język polski, węgierski, rosyjski, niemiecki oraz chiński.
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współczesności. Skąd zatem takie zainteresowanie? Wydaje się, że poza walorami
wynikającymi z samego stylu pisarstwa autora, łatwo dostrzegalnej erudycji
i bogactwa odniesień, do sukcesu wydawniczego książki w istotnej mierze
przyczyniła się właśnie nienajlepsza kondycja gospodarki światowej. W okresie
pogarszania się koniunktury, z czym mamy do czynienia od czasu kryzysu, który
na rynkach finansowych rozpoczął się w 2007 roku, zarówno sami ekonomiści,
politycy gospodarczy, jak i pozostali uczestnicy życia gospodarczego wykazują
się zdecydowanie większą otwartością na koncepcje wykraczające poza
paradygmat dominujący dotychczas w teorii ekonomicznej. Kryzys gospodarczy
jest przez wielu uznawany za świadectwo slabości tych teorii, na których opierała
się polityka gospodarcza sprzed załamania koniunktury35. Tymczasem Sedláček
w zajmujący sposób głosi tezy opozycyjne wobec tych właśnie koncepcji. Nieco
upraszczając, można więc uznać, że sukces jego książki jest w jakieś mierze
konsekwencją kryzysu gospodarczego.
Należy przy tym podkreślić, iż w krytykowaniu głównego Sedláček nie jest
odosobniony. Postawę krytyczną przyjmuje też szereg innych autorów,
a szczególnie wyraźnie słychać głosy tych, którzy wady podejścia ortodoksyjnego
wskazywali na długo wcześniej. Można nawet uznać, że od pewnego czasu mamy
do czynienia z rozkwitem nurtów, które wcześniej pozostwały poza
lub na obrzeżach ekonomii ortodoksyjnej. Mam tu na uwadze przede wszystkim
nową ekonomię instytucjonalną, szkołę austriacką, ekonomię ewolucyjną oraz
ekonomię behawioralną.
Wielu badaczy, podobnie jak Sedláček, uwypukla przy tym korzyści
z ujmowania zagadnień ekonomicznych w perspektywie historycznej wskazując
jednocześnie na konieczność brania pod uwagę etycznych aspektów życia
gospodarczego. Rzecz jasna, nie sposób z góry przewidzieć kierunku rozwoju
teorii ekonomii czy, tym bardziej, kierunku zmian polityki gospodarczej, niemniej
jednak obecny kryzys gospodarczy stanowi szansę na pogłębienie refleksji nad
metodami uprawiania ekonomii, zawartością merytoryczną rozwijanych
na gruncie tej nauki koncepcji oraz celami przyświecającycmi jednostkom
i grupom angażującym się w działalność gospodarczą.

Economics as a Positive Science. Reflections after Reading
Thomáš Sedláček’s ‛Economics of Good and Evil’
Summary
One of the fundamental methodological problems of economics as a separate science
is the question whether economic theorists are able to restrict themselves to the description of facts
without assessing them. Is it possible to create an economic theory utterly deprived of value
35
Do najbardziej jaskrawych przykładów występowania tego rodzaju związku zaliczyć można
kryzys ekonomii marshallowskiej i triumf keynesizmu po wielkim kryzysie gospodarczym,
czy załamanie ekonomii keynesowskiej w okresie kryzysu gospodarczego w latach 70. XX wieku.
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judgements? In other words – is economics a positive science? This problem is still debatable,
notwithstanding efforts to eradicate all value judgements from economic analysis and to treat
it as a touchstone of the scientificity of economic reasoning.
The main purpose of the article is to analyse Sedláček arguments and to confront his stance
with other approaches. Furthermore, an attempt is made to assess whether his position could be
attractive for contemporary mainstream economists.
Keywords: economics, value judgements, positive science, Thomáš Sedláček
JEL Classification: B30, B41
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