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Od redakcji 

Teorie zarządzania wykorzystują zarówno w obszarze ogólnoteoretycznym jak i badawczym 

większość pojęć i reguł, których dostarczyła prakseologia. Prakseologia jest też dobrą 

podstawą do analiz i badań klasycznych funkcji zarządzania, tj. planowania, organizowania, 

motywowania i kontroli. System wartości i wielokulturowość w zarządzaniu 

przedsiębiorstwem, modele biznesu, procesy decyzyjne, zarządzanie czasem i kapitałem, 

zarządzanie wartością klientów, etyka i społeczna odpowiedzialność  biznesu, 

odpowiedzialność menedżerów, relacje inwestorskie – to współczesne obszary badawcze, 

którym chcielibyśmy poświęcić łamy najbliższych numerów czasopisma. 

Współcześnie potrzebne jest holistyczne podejście do zarządzania; wykorzystujące zarówno 

wiedzę z ekonometrii i finansów, jak i socjologii, psychologii i filozofii. Badania  

inter- i transdyscyplinerne to nie wymóg mody, lecz potrzeba pełniejszego, wieloaspektowego 

oglądu rzeczywistości. 

Po międzynarodowym kryzysie finansowym subprime, w oparciu o krytykę dotychczasowej 

wiedzy i stosowanych modeli zarządzania, podejmuje się próby sformułowania nowych 

paradygmatów zarządzania, na przykład interwencji państwa i pomocy przedsiębiorstwom w 

kryzysie, wsparcia przez państwo rozwoju przedsiębiorczości, dzielenia się przez 

przedsiębiorcę zyskiem ze społeczeństwem i inne. 

Publikacje w niniejszym czasopiśmie powinny wypełnić też lukę rozwojową prakseologii 

jako nauki. W zmieniającej się rzeczywistości społeczno-gospodarczej, przy coraz szerszym 

wykorzystywaniu nowych technologii informatycznych otwierają się nowe obszary badawcze 

prakseologii. Choć podstawowa aparatura pojęciowa opracowana przez Tadeusza 

Kotarbińskiego i jego Uczniów zachowuje swoją aktualność, to jednak nowa rzeczywistość 

wymaga ponownego sięgnięcia do tych tematów (np. biurokracja,  planowanie czy 

podejmowanie decyzji), które prakseologowie podejmowali w warunkach innego ustroju 

społeczno-gospodarczego, a pojęcia podstawowe, jak sprawca, odpowiedzialność, 

przywództwo i inne wymagają wzbogacenia o treści adekwatne do linii czasu.  Na niższym 

poziomie  badawczym, czyli przechodząc od prakseologii do teorii zarządzania, szerokie pole 

badawcze obejmuje w szczególności  koncepcje i modele zarządzania tak na szczeblu 
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przedsiębiorstwa jak i zgrupowania przedsiębiorstw (holdingów, zrzeszeń, grup). Coraz 

większe zainteresowanie teoretyków i praktyków zarządzania  wzbudza zarządzanie 

organizacjami wirtualnymi, a zwłaszcza e-biznesem.  

Nowe czasopismo internetowe Prakseologia i Zarządzanie jest otwarte dla pracowników 

naukowych i praktyków interesujących się problemami na styku metateorii, jaką jest 

prakseologia, oraz nauki o zarządzaniu. 

Mam nadzieję, że nowy periodyk naukowy, w którego radzie naukowej i komitecie 

recenzentów znajdują się wybitni przedstawiciele prakseologii i nauki o zarządzaniu, spotka 

się z przychylnym przyjęciem ze strony ośrodków naukowych; także zagranicznych, bowiem 

będziemy publikować teksty również w języku angielskim. 

 

 

 

dr Ryszard Banajski 
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Trendy we współczesnej bankowości detalicznej  

a zmiany zarządzania 

Krzysztof Biernacki 

Szkoła Główna Handlowa Instytut 

 Zarządzania Wartością 

kbiern@wp.pl 

Streszczenie: Bankowość detaliczna zarówno w Polsce jak i na świecie w ostatnich 

latach jest przedmiotem wielu zachodzących zmian. Zmiany te wynikają przede 

wszystkim z rosnących oczekiwań klientów, ale również możliwości, jakie daje 

rozwój technologii informacyjnej, w szczególności w obszarze gromadzenia, 

przetwarzania i analizowania danych. Nie bez znaczenia pozostają również czynniki: 

ekonomiczne gospodarek, demograficzne, prawne, związane ze strukturą własności. 

Wszystkie nowe tendencje rozwojowe w bankowości mają natychmiastowe 

przełożenie na zarządzanie bankiem i na marketing bankowy, który banki powinny 

ukierunkować na zindywidualizowane podejście do klienta. 

Słowa kluczowe: bankowość detaliczna, trendy, kierunki rozwoju, zarządzanie, 

marketing bankowy, relacje z klientami, doświadczenie klienta, bankowość 

elektroniczna, bankowość mobilna. 

Wstęp 

W ostatnich latach w bankowości detalicznej miało miejsce wiele dynamicznych zmian 

zarówno na poziomie krajowym, europejskim jak i światowym. Zmiany wynikały  

z postępującej globalizacji światowej gospodarki, liberalizacji sektora, zmian 

technologicznych, internacjonalizacji oraz zmian własnościowych. Wiele krajów gospodarek 

rozwijających się stopniowo zaczyna dorównywać w poziomie ubankowienia klientów 

rozwiniętym gospodarkom europejskim. Zmiany związane z ubankowieniem społeczeństwa 

objęły również Polskę, gdzie poziom ubankowienia przekracza już 80%.
1
 Zmiany dotyczyły 

napływu kapitału zagranicznego do sektora bankowego, zwłaszcza w krajach rozwijających 

                                                 
1O. Naszkiewicz, P. Barbich, P. Minkina, ZBP,  Polityka kredytowa w Polsce i UE, Raport ZBP, Warszawa, 

lipiec 2014,  www.zbp.pl (20.01.2015), s. 7. 
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się, co przełożyło się na zaawansowanie technologiczne i innowacyjne sektora bankowego  

w tych gospodarkach (np. gospodarki Polski czy Turcji są wyróżniającymi się gospodarkami, 

jeżeli chodzi rozwój płatności mobilnych i zbliżeniowych). Na działalność bankową 

wpływają zjawiska związane z samym sektorem bankowości detalicznej, jego rozmiarem  

i potencjałem rozwoju. Zachowania i standardy obsługi klientów w branżach pozabankowych 

również mają i będą miały swoje przełożenie na warunki bankowe. Obecnie bankowość 

wchodzi w okres ogromnych zmian, generowanych głównie rosnącymi oczekiwaniami 

klientów.   

Po kryzysie subprime, który niewątpliwie wywarł ogromny wpływ na sektor bankowości 

detalicznej, większość instytucji sektora bankowego zajmuje się bankowością detaliczną. 

Niejednokrotnie oferują ją nawet te banki i instytucje kredytowe, które dotychczas oferowały 

jedynie usługi dla korporacji, rozszerzają one swoją ofertę i w ramach bankowości 

uniwersalnej, posiadają również ofertę detaliczną. 

Zdaniem A. Szelągowskiej bankowość detaliczna, która „obejmuje usługi świadczone przez 

banki na rzecz osób fizycznych pracujących najemnie lub utrzymujących się  

z niezarobkowych źródeł dochodów, rolników oraz indywidualnych przedsiębiorców”,
2
 była, 

jest i będzie podstawą działalności bankowej oraz swoistym fundamentem rozwoju rynku 

finansowego.
3
 Popyt na usługi bankowe stymuluje ich tempo rozwoju, bez wątpienia  

w Polsce mamy do czynienia właśnie z rosnącym popytem na usługi bankowe. Jak wynika  

z tabeli nr 1., liczba rachunków bankowych od 2003 roku do połowy 2014 roku zwiększyła 

się dwukrotnie i wynosi prawie 40 mln., prognozy mówią już o wzroście bardziej stabilnym  

w najbliższych latach – do 2020 roku liczba rachunków ma osiągnąć 45 mln.
4
     

  

                                                 
2E. Gostomski, Kierunki rozwoju bankowości detalicznej na świecie, [w:] A. Szelągowska, Współczesna 

bankowość detaliczna, CeDeWu, Warszawa 2010, s. 15. 
3A. Szelągowska (pod. red.,), Współczesna bankowość detaliczna, CeDeWu, Warszawa 2010, s. 9. 
4M. Kozakiewicz, M. Kwas, SGH, Prognoza wybranych wskaźników rozwoju obrotu bezgotówkowego na lata 

2014-2020, Szkoła Głowna Handlowa, Warszawa, 2014, s. 8., www.nbp.pl (10.02.2015). 
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Tabela 1. Liczba rachunków klientów bankowości detalicznej 

Rok 2003 2005 2007 2009 2011 2012 2013 2014 

I półrocze 

Dynamika 

% 

Liczba rachunków 

(mln szt.) 
19,8 22,2 26,8 32,7 37,5 38,2 39,5 39,8 201% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: M. Kozakiewicz, M. Kwas, SGH, Prognoza wybranych wskaźników 

rozwoju obrotu bezgotówkowego na lata 2014-2020, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, 2014, www.nbp.pl 

(10.02.2015), s. 8. 

Zdaniem autora kluczowe zmiany sektora bankowości detalicznej początku drugiej dekady 

XXI dotyczyły i dotyczą następujących obszarów: 

1. Doświadczenie klienta – doświadczenie klienta w relacjach z bankiem staje się 

wyróżniającym elementem strategii marketingowej i strategii konkurencyjnej. 

2. Kanały zdalne – odchodzenie od oddziałów na rzecz kanałów zdalnych, rozwój 

wirtualnych oddziałów. 

3. Mobile banking – rozwój bankowości mobilnej w oparciu o mobile apps oraz wersje 

bankowości internetowej dostosowane do urządzeń mobilnych (responsive web design). 

4. Płatności mobilne – zarówno zbliżeniowe jak i całkowicie zdalne, 

5. Omnichannel – rozwój koncepcji omnichannel, gdzie najważniejszy jest spójny  

i jednolity przekaz dla klienta. 

6. Sieci społecznościowe – klienci banków są połączeni  poprzez sieci społecznościowe, 

poprzez które przekazują innym swoje opinie. 

7. Ryzyko – zwiększone ryzyko reputacyjne w przypadku zbiorczych reklamacji klientów  

i organizowania się poprzez sieci społecznościowe i Internet (np. nabiciwmbank.pl). 

8. Big data – lepsze wykorzystanie danych o klientach w bankach, dane te obecnie choć są 

gromadzone, to jednak nie są przez banki  optymalnie wykorzystywane, 

9. Zarządzanie kampaniami – lepsze zarządzanie kampaniami sprzedażowymi, wdrażanie 

modeli analitycznych  do szacowania prawdopodobieństwa zakupu oraz stosowanie 

kontekstowości przy prezentowaniu ofert dla klientów. 

10. Segmentacja – segmentacja dynamiczna i wielowymiarowa (w zależności od sytuacji  

i miejsca, w którym znalazł się klient). 

11. Zaufanie klientów – klienci mają mniejsze zaufanie do sektora bankowego po okresie 

kryzysu finansowego. 

12. Konkurencja spoza sektora – pojawienie się nowych graczy wykorzystujących przede 

wszystkim technologię informatyczną w swojej działalności z pogranicza sektora 

bankowego (np. porównywarki produktów bankowych w Internecie, pożyczki 
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społecznościowe). 

13. Zmiany prawne – związane z unijną dyrektywą PSD i pojawienie się nowych graczy w 

usługach finansowych, szczególnie w obszarze płatności za rachunki, płatności 

mobilnych oraz inne zmiany prawne w sektorze, 

14. Nacjonalizacja – dotycząca części banków pogrążonych w problemach kryzysu 

subprime. 

15. Bezpieczeństwo – pojawienie się groźnych odmian cyberprzestępstw, które stanowią 

zagrożenie dla bankowości internetowej oraz mobilnej oraz mogą podważyć zaufanie do 

banku (np. malware Zeus). 

Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych trendów rozwojowych w sektorze 

bankowości detalicznej oraz ich wpływu na marketing bankowy oraz zarządzanie bankiem. 

Nowoczesne tendencje rozwojowe najbliższych lat, zdaniem autora będą miały wpływ na 

zarządzanie w bankach, a niejednokrotnie banki będą musiały zmienić swoje organizacje  

i modele biznesowe, w wyniku dostosowywania się do trendów rozwojowych. 

Trendy w bankowości detalicznej 

Zgodnie z przewidywaniami specjalistów sektora bankowości detalicznej w najbliższych 

latach zmiany w sektorze będą uwarunkowane przede wszystkim poprzez rosnące wymagania 

i potrzeby klientów oraz konkurencją spoza sektora.
5
 

Pierwszą zauważalną tendencją jest wykorzystanie wiedzy o kliencie, aby budować 

kontekstowe doświadczenie klienta w relacji z bankiem – czyli pojawienie się synergii 

między analizą predykcyjną danych (łącznie z danymi big data) i mobilnymi kanałami 

dostępu, co oznacza, że możemy się spodziewać coraz większego wykorzystania narzędzi 

marketingu czasu rzeczywistego, dostosowanego do cech demograficznych klienta, czy 

innych zebranych przez bank trwałych preferencji klienta, ale przede wszystkich do kontekstu 

właściwego miejsca, czasu i aktualnych potrzeb. Wiedza o klientach w bankach ma 

szczególne znaczenie, niektórzy twierdzą, iż biznes bankowy będzie determinowany jakością 

danych o kliencie, a dane same w sobie będą stanowiły istotny czynnik modelu biznesowego 

                                                 
5. J. Marous, Top 10 Retail banking Trends and Predictions for 2015, The Financial Brand, 

www.thefinancialbrand.com (10.01.2015) 
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banku.
6
 Należy się również spodziewać zmian metod wynagradzania klientów, czyli zmian 

programów lojalnościowych, ale również dostosowywania indywidualnych cen. 

Kolejną tendencją jest przyspieszony rozwój cyfryzacji kanałów dostępu – chodzi tutaj nie 

tylko o zwiększone wydatki na rozwój tradycyjnych kanałów zdalnych, takich jak bankowość 

Internetowa czy mobilna, ale też przewidywane są wdrożenia innych kanałów dostępu, takich 

jak wirtualne oddziały poprzez videochat na urządzeniach mobilnych, narzędzia 

współdzielenia ekranu przeglądarek klientów. Cyfryzacja będzie dotyczyć również  

w większym stopniu placówek i pracowników, gdzie narzędzia dotykowe (ekrany, tablety) 

będą bardziej wykorzystywane przy obsłudze i nawiązywaniu relacji z klientami. Sama 

cyfryzacja placówek będzie dotyczyła również samoobsługi, coraz więcej narzędzi tego typy 

będzie się pojawiało wraz całymi placówkami w formie samoobsługowej.  Wyróżnikiem dla 

banków będzie projektowanie przede wszystkim z myślą o urządzeniach mobilnych – 

projektowanie będzie nie tylko dotyczyło samych interfejsów (trend responsive web design  

w przypadku serwisów bankowych), ale również produktów i usług oraz powiązanych z nimi 

procesów banku. Zarysowuje się też tendencja w zarządzaniu relacjami nie osobiście (face-to-

face relations), ale poprzez ekrany w kanałach zdalnych (screen-to-screen relations). 

Prognozowany jest wzrost sprzedaży poprzez kanały cyfrowe oraz media społecznościowe. 

Wzrost rozwoju biznesu bankowego przewiduje się też ze względu na rozwój narzędzi 

integrujących w kanałach cyfrowych również element ludzki np. videochat czy zwykły czat, 

oraz dzięki zwiększonemu wykorzystywaniu danych z platform społecznościowych  

i zwiększaniu wydatków w mediach cyfrowych. Przewidywany jest wzrost sprzedaży  

w kanałach mobilnych dzięki wykorzystaniu kontekstowości. W przypadku płatności 

mobilnych spodziewana jest ich bardziej masowa akceptacja – obecnie można powiedzieć, iż 

poprzez kanały zdalne  możliwe jest wykonywanie wszystkich czynności poza wypłatą 

gotówki i płaceniem nią, stąd też płatności mobilne są idealnym kierunkiem rozwoju. Szans 

powszechniejszego wykorzystania płatności mobilnych upatruje się w rozwiązaniu Apple Pay, 

co jest ostatnim dzwonkiem ostrzegawczym dla banków, aby nie oddać obszaru płatności 

instytucjom niebankowym. Rynek amerykański upatruje szans na rozwój technologii EMV 

oraz terminali zbliżeniowych NFC, co jest już standardem na rynku europejskim i w Polsce. 

                                                 
6. Ch, Skinner, Digital Bank. Strategies to launch or become a digital bank, Marshall Cavendish Business, 

Singapore 2014, s. 14-15. 
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Banki dalej będą skupiały się na odzyskaniu zaufania klientów po kryzysie subrprime.
7
 Aby 

odzyskać zaufanie, banki będą obecne w debacie publicznej, w swoich procesach 

sprzedażowych istotny stanie się element edukacji klienta, tak aby klienci odnosili wrażenie, 

iż banki działają w ich najlepszym interesie.  Kluczową rolę w odzyskiwaniu zaufania będzie 

miało zadbanie o bezpieczeństwo i bezpieczną autoryzację transakcji poprzez kanały zdalne, 

gdzie mamy do czynienia z rosnącym zagrożeniem cyberprzestępstwami. 

Kolejnym trendem będą inwestycje w innowacje, opieka nad początkującymi projektami, 

niestandardowe partnerstwa banków. Niestandardowe partnerstwa banków wynikają  

z korzystania z usług bankowych,  jakby mimochodem.   

Konkurencja ze strony podmiotów działających na  obrzeżach bankowości tradycyjnej 

(szczegółowy podział takich podmiotów zamieszczono w tabeli nr 2.) i coraz większy rozwój 

shadow bankingu będzie determinować sam sektor bankowy i jego rozwój.  Konkurentami 

banków są szczególnie firmy wykorzystujące nowoczesne technologie i trendy w pomysłach 

na biznes, np. płatności, pożyczki, doradztwo i inne. Wspomniane firmy charakteryzują się 

dużą elastycznością swoich rozwiązań, przez co wywierają pozytywną presję na bankowość 

tradycyjną. Banki będą inwestowały w innowacyjne rozwiązania, zwłaszcza cyfrowe, aby 

bronić się przed skutkami zmian rynkowych wychodzących od nowych graczy, będą 

zmuszone same stać się twórcami zmian innowacyjnych.
8
 

Kolejnym czynnikiem, który będzie miał wpływ na rozwój bankowości detalicznej, będą 

zmieniające się regulacje prawne oraz regulacje ostrożnościowe organów nadzorczych. 

W sektorze bankowości detalicznej w Polsce można wyróżnić następujące kierunki 

rozwojowe.
9
 Spodziewane są zmiany w obsłudze klientów w wyniku  rozwoju wszechobecnej 

bankowości mobilnej, będzie się to wiązało z restrukturyzacją sieci tradycyjnej  

i zastosowaniem w nich  rozwiązań mobilnych. Spodziewane jest również upowszechnienie 

się płatności mobilnych, dzięki usłudze największych banków BLIK. Kolejną krystalizującą 

się tendencją będzie podążanie za klientami, to nie klienci będą przychodzić do banków, czy 

odwiedzać ich strony internetowe, to banki będą zmuszone być tam, gdzie są klienci. 

                                                 
7. Szerzej o tematyce zaufania i zarządzania zaufaniem publicznym w: P. Masiukiewicz, Zarządzanie sanacją 

banku, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, s. 171-218. 
8. Indra, EFMA, From the traditional banking system to the customer-centric financial ecosystem, Video 

Research on Banking Trends, Październik 2014, www.efma.com (10.12.2014). 
9. Accenture, VII Kongres Bankowości Detalicznej, dodatek specjalny, Puls Biznesu, 27 listopad 2014. 
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Nowe technologie będą pozwalały bankom na jeszcze lepszą i bardziej rentowną obsługę 

klientów i ich segmentację. Coraz większą rolę będą ogrywały „wearable technologies”, czyli 

inteligentne akcesoria i gadżety (np. smart zegarki), po stronie banków pozostaje sposób na 

inteligentne ich wykorzystanie (np. zegarki pozwalają klientom na udokumentowanie ich 

zdrowego tryb życia). Również w Polsce będzie rozwijać się konkurencja spoza sektora 

bankowego. Z bankami będą bardziej rywalizować  instytucje parabankowe, różni pośrednicy, 

handlowe sieci detaliczne, czy firmy internetowe, wspierane przez dyrektywę unijną PSD II
10

,  

liberalizującą  rynek płatności w UE.  W polskich realiach podkreślana jest też wiedza  

o klientach i jej umiejętne wykorzystanie. Spodziewana jest większa transparentność usług, 

aby odbudować utracone zaufanie do sektora. Dalej istotne będą tendencje wynikające ze 

zmiany struktury demograficznej społeczeństwa w Polsce, banki będą musiały przemyśleć 

swoje oferty pod kątem emerytów (ten trend jest bardziej istotny w perspektywie 15 lat i na 

nim na razie banki się nie skupiają). Kolejnym trendem społecznym w Polsce jest wzrost 

zamożności kobiet, które stanowią grupę klientów ceniących sobie stabilność  

i bezpieczeństwo. 

 

Tabela 2. Podział nowych podmiotów działających na obrzeżach bankowości tradycyjnej 

# Cel 

działalności 

Typ produktu końcowego dla klienta i przykładowe podmioty je 

oferujące 

1. Pomoc klientowi w 

podejmowaniu 

optymalnych decyzji 

dotyczących ich 

finansów 

Porównywarki produktów i usług – gdzie klient ma możliwość 

szybkiego wyszukiwania produktów i usług dopasowanych do 

swoich potrzeb (np. Bankrate.com, Bank tracker, Finance Scout24, 

Check24, comparethemarket.com) 

Zarządzanie finansami domowymi – gdzie klient ma możliwość 

kontroli swoich wydatków i tworzenia ich przyszłych planów wraz z 

narzędziami je monitorującymi (mint.com, Meniga, Strunds, 

HelloWallet, Money Dashboard, Kontoblick, OnTrees, TOSHL) 

doradztwo finansowe – pomoc w monitorowaniu inwestycji klienta i 

podejmowaniu najlepszych długoterminowych decyzji z 

wykorzystaniem narzędzi informatycznych (np. SigPig, FlexScore, 

Personal Capital, Learn Vest, PlanWise) 

2. Obniżanie kosztów 

transakcyjnych dzięki 

wykorzystaniu mediów 

społecznościowych 

Pożyczki społeczne (social lending) – umożliwienie klientom 

mającym nadwyżki finansowe możliwości użyczenia innym 

pożyczkobiorcom poprzez sieci społecznościowo – pożyczkowe (np. 

LendingClub, SocietyOne, Fixura, Funding Circle, Prosper, 

Zopa.com) 

                                                 
10. Komisja Europejska, Payments legislative package - 24.07.2013, ec.europa.eu (10.01.2015). 
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Finansowanie społecznościowe (crowdfunding) – możliwość 

zbiorczego finansowania rozwoju małych firm, instytucji 

charytawnych, itd. (np. Kick Starter, crowdrise, invesdor, Rockethub, 

crowdfunder) 

Inwestowanie społecznościowe (social investing) – możliwość 

uzyskania i wymiany porad finansowych poprzez wspólnoty 

inwestorów, a nawet monitorowania portfeli inwestycyjnych innych 

osób (np. TradeKing, StockTwits, TradeHero, covestor, ayondo) 

Wymiana walut P2P – możliwość wirtualnej wymiany waluty po 

zwykle dobrym kursie, lepszym niż bankowe (np. CurrencyFair, 

TransferWise, Azimo, P2PCash) 

Wirtualne waluty i giełdy wymiany (bitcoin, bitpay, coinbase) 

Ubezpieczenia społecznościowe (social insurance) – rynek cyfrowy, 

gdzie klienci dzielą się albo poręczają swoje ryzyka ubezpieczeniowe 

(friendsurance, peercover, jFloat) 

3. Rewolucjonizowanie 

płatności mobilnych 

Płatności mobilne – umożliwienie łatwych i bezpiecznych płatności 

przez telefony komórkowe (np. mpass, Dwolla, ZONG, boku, clover, 

M-PESA) 

Portfele do płatności -  umożliwienie płatności poprzez elektroniczne 

portfele wraz z programami zniżek, punktów rabatowych, itd. (np. 

V.me, MasterPass, Apple Pay, PayPal, Lemon, GoogleWallet, BBVA) 

4. Zastępowanie banków 

w relacjach z małymi 

firmami 

Finansowanie małych firm – poprzez wykorzystanie bardziej 

efektywnych sposobów na finansowanie firm (np. Kabbage, iwoca, 

upstart, ezbob) 

Wymiana walut – umożliwienie wymiany walut pomiędzy firmami 

(np. The currency cloud, Kantox Peer FX, Currencytransfer) 

Ulepszanie procesów biznesowych – pomoc przy procesach 

finansowych małych firm z wykorzystaniem technologii (np. 

Tradeshift, zenpayroll, ixaris, kounta, xpenditure, goodapril). 

5. Całkowite 

zastępowanie banków 

w ich funkcjach 

Banki cyfrowe – wykorzystanie wyłącznie technologii informacyjnej 

w budowaniu wartości dla klienta (np. movenbank, Hello bank!, 

rocketbank, UBank, smartypig, Simple, Bluebird) 

Menedżerowie inwestycji (investment managers) – wykorzystanie 

wyłącznie technologii informacyjnej w zarządzaniu inwestycjami 

klientów (np. betterment, rplan, nutmeg, wealthfront, secondmarket) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Indra, EFMA, From the traditional banking system to the 

customer-centric financial ecosystem, Video Research on Banking Trends, Październik 2014, www.efma.com 

(10.12.2014).  

 

Trendy w bankowości detalicznej w Polsce są nieco odmienne niż światowe, wśród różnic 

można wyodrębnić: fuzje i przejęcia, rozwój bankowości spółdzielczej (lokalnej), likwidacja 

praktycznie niewykorzystywanych rozliczeń czekowych, możliwa likwidacja kredytów 

walutowych, trend repolonizacji banków spójnie z oczekiwaniami odbiorców. 

Nie bez znaczenia dla sektora w Polsce ma mieć wejście w życie dyrektywy Unii 

Europejskiej o koncie osobistym dla każdego, co będzie miało wpływ na jeszcze większe 

ubankowienie klientów, szczególnie segmentów najmniej ubankowionych – osób starszych  
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i najmłodszych, uczniów i studentów.
11

 Zgodnie z dyrektywą ma zostać zdefiniowany 

rachunek podstawowy, który będzie oferowany bezpłatnie lub oferowany za tzw. adekwatną 

opłatą. 

Implikacje dla marketingu bankowego i zarządzania bankami 

W kontekście powyższych trendów pojawia się pytanie, jaki powinien być w najbliższych 

latach marketing bankowy, którego celem jest analiza, poznanie, a następnie dostosowanie 

produktów do oczekiwań klientów i potrzeb rynku? Klienci są bardziej świadomi swojej 

unikalności, nie chcą należeć do żadnych segmentów, za to chcą być postrzegani 

indywidualnie w każdym z kanałów obsługi.
12

 Banki w swoich strategiach marketingowych 

powinny uwzględnić następujące elementy: 

 segmentację warunkowaną zachowaniem klientów, 

 wykorzystanie wartościowych elementów wiedzy o klientach nagromadzonej  

w masowych danych o klientach (big data), 

 produkty bankowe, 

 podejście zindywidualizowane, 

 zmiany w obsłudze klienta (omnichannel), 

 sieci społecznościowe, 

 konkurentów z poza sektora, 

 orientację na rozwiązania dla klienta, adresujące jego potrzeby, 

 orientację na zintegrowane organizacyjne czynności bankowe i operacje, 

 innowacje. 

Segmentacja poprzez siłę zakupową w marketingu bankowym będzie mniej istotna, bardziej 

popularna będzie segmentacja warunkowana ścieżkami zachowań klientów, w jaki sposób jest 

kształtowana ich relacja z bankiem. Jednak należy zauważyć, że segmentacja ze względu na 

zachowania klientów nie będzie wystarczająca, bardziej optymalna byłaby personalizacja 

ofert.
13

 

                                                 
11. J. Uryniuk, Konto bankowe za darmo? Rząd do 2016 roku musi dostosować polskie prawo do przepisów EU, 

3 września 2014, Forsal.pl (20.02.2015).  
12. Indra, EFMA, From the traditional …, op.cit. 
13. Ibidem. 
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Biznes bankowy rejestruje ogromne ilości danych transakcyjnych, istotne jest, aby banki 

umiejętnie wykorzystywały wartościowe elementy posiadanych danych transakcyjnych. 

Odpowiednie zarządzanie danymi (big data) może przełożyć się na to, iż banki będą 

podmiotami mającymi niespotykaną pozycję, a wiedza i dane o klientach mogą być 

potencjalnie źródłem nowych działań biznesowych banków (data based business), mogą też 

się okazać wyznacznikiem ich wartości oraz środkiem obronnym przed nowymi podmiotami 

konkurującymi z bankami.
14

 Przykładowo w Polsce poprzez rozwój usługi płatności 

internetowych oferowanej w formie przelewu przez pośredników (usługa paybylink) banki 

straciły informacje o kategorii wydatków klientów, dokonujących płatności w/w metodą. 

Kolejnym zagrożeniem dla banków w biznesie big data jest rozwój portfeli płatności  

w Internecie, gdzie klienci po przelewie środków do portfela pośrednika, nie są w stanie 

stwierdzić, jaka była kategoria wydatków klienta – jedynie stwierdzają, że było to zasilenie 

portfela pośrednika. 

W przypadku marketingu produktów bankowych można wyróżnić dwa przeciwstawne 

kierunki ich rozwoju: produkty podstawowe niezbędne dla klienta bez różnicowania, oraz 

wysoce spersonalizowane i dopasowane produkty dla klientów.
15

 

W nadchodzących latach marketing się zmieni z marketingu masowego w marketing 

rozumiejący zachowania klientów oraz taki, który będzie w stanie we właściwym miejscu  

i czasie zainicjować propozycje ofert produktów bankowych, aby osiągnąć zaangażowanie 

klienta. W praktyce banki będą miały przygotowane okazje sprzedażowe dla poszczególnych 

klientów, wraz z elementami wywołującymi pewne zachowania, które uruchomią 

przygotowane propozycje ofertowe w odpowiednim miejscu i czasie.
16

 Banki, zgodnie 

podejściem marketingu zindywidualizowanego (one-to-one) nie powinny konkurować 

poprzez dążenie do największego udziału w rynku i sprzedaży produktów jak największej 

liczbie klientów. Najważniejsze jest oferowanie produktów dopasowanych do indywidualnych 

potrzeb oraz budowa długotrwałych relacji.
17

 Do tej pory banki nie były w stanie stosować 

marketingu one-to-one, czyli marketingu adresowanego do pojedynczego klienta, ale dzięki 

rozwojowi bankowości elektronicznej oraz technologii gromadzenia, przechowywania  

                                                 
14. Ch. Skinner, Digital Bank. Strategies to launch or become a digital bank, Marshall Cavendish Business, 

Singapore 2014, s. 97. 
15. Indra, EFMA, From the traditional …, op.cit.  
16. Ibidem. 
17D. Peppers, M. Rogers, Enterprise one-to-one, Tools for Competing in the Interactive Age, Doubleday, 

New York 1997 
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i analizowania dużej ilości danych transakcyjnych o klientach, staje się możliwe zastosowanie 

takiego właśnie podejścia. 

Marketing bankowy będzie musiał się zmienić, ponieważ zmieniło się również zarządzanie 

kanałami obsługi i dystrybucji Do roku 2000 banki koncentrowały się na obsłudze dystrybucji 

poprzez pojedynczy kanał, czyli poprzez placówki i oddziały bankowe, później pojawiła się 

obsługa wielokanałowa, a banki poprzez narzędzia marketingu oferowały poszczególne 

produkty w wybranych kanałach, przy czym obsługa w jednym kanale nie posiadała 

informacji z poprzednio wykorzystywanych kanałów. Obecnie banki starają budować swoje 

kanały obsługi i dystrybucji w sposób spójny i istotny w punktu widzenia potrzeb klientów 

oraz istotny dla nich samych (rys. nr 1). Dla klienta nie są istotne kanały obsługi banku, 

standardem jest, że każdy bank ma różne kanały obsługi, zaś istotne jest czy te kanały działają 

w sposób spójny w percepcji klienta. Obecnie obserwuje  się kolejny trend oparty na 

istotności sprzedażowej dla klienta i banku danego kanału - sprzedaż bankowa wykracza poza 

kanały obsługi dostępne w banku i banki są dostępne poprzez sieci partnerstw strategicznych 

np. w placówkach telekomów.
18

 

 

 

Rysunek 1. Ewolucja podejścia do kanałów obsługi w bankach 

Źródło: T. Braun, Misys Digital Channels,  Banking now: engaging the digital customer, materiały 

konferencyjne EFMA – Distribution Summit, Amsterdam, marzec 2014, www.efma.com. 

                                                 
18T. Braun, Misys Digital Channels,  Banking now: engaging the digital customer, materiały konferencyjne 

EFMA – Distribution Summit, Amsterdam, Marzec 2014, www.efma.com. 
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Marketing bankowy będzie musiał w coraz większym stopniu korzystać z sieci 

społecznościowych, ponieważ tam są klienci banków, zarówno przyszli ale i obecni.  

W przypadku  największego portalu społecznościowego Facebook, średnio użytkownicy mają 

338 znajomych, na 2000 like’ów przypada 676 odsłon.
19

 Banki będą musiały uwzględnić to  

w swoich strategiach. Pojawią się już inicjatywy wykorzystujące np. Facebook, Tweeter  

w usługach płatności.  Media społecznościowe wywierają duży wpływ na banki, wymuszając 

przejrzystość ich ofert. Banki nie mogą sobie już pozwolić na ukrywanie ukrytych opłat  

i prowizji, ponieważ dzięki mediom społecznościowym takie informacje mogą się szybko 

rozprzestrzenić w sieci. 

W przypadku konkurencji ze strony podmiotów działających na obrzeżach bankowości 

tradycyjnej banki stosują różne podejścia do konkurowania z nimi.
 20

 Przede wszystkim 

ignorują je z uwagi na fakt, iż ich oferta skierowana jest do innego segmentu. Ponadto 

konkurują z nimi, tak jak z innymi instytucjami finansowymi, akcentując swoje atuty  

w postaci: jakości usług oraz bezpieczeństwa i renomy banku. Ostatnim typem strategii jest 

aktywne wchodzenie banków na rynek parabanków i bezpośrednie konkurowanie z nimi 

poprzez zakładanie spółek córek, które nie podlegają ograniczeniom prawnym podobnym do 

banków. Podobne strategie banki przyjmują w przypadku konkurowania z spółkami 

technologicznymi, wchodzącymi na detaliczny rynek bankowy, szczególnie w obszarze 

płatności (w tym mobilnych). Banki są „naturalnym właścicielem” biznesu obsługi płatności 

klientów i obecnie aż 80% interakcji z klientem jest związanych z płatnościami,
21

 co daje 

bankom okazje na sprzedaż innych produktów bankowych. Wydaje się, iż to zagrożenie 

rozumieją banki w Polsce, gdzie powstał jeden z największych na świecie projektów 

mobilnych – BLIK. 

Aby sprostać oczekiwaniom  klientów i polepszyć ich doświadczanie w relacji z bankiem  

w sposób długookresowy, banki będą zmuszone do całościowych swoich zmian modeli 

biznesowych oraz zdolności wewnątrzorganizacyjnych, co zobrazowano na rysunku nr 2 i 3. 

Kluczowa będzie zmiana z orientacji produktowej na orientację w postaci rozwiązania dla 

klienta adresujące jego potrzeby oraz z orientacji departamentowej swoich czynności 

bankowych na zintegrowane organizacyjne czynności bankowe.
22

 

                                                 
19Ch. Skinner, Digital Bank, op. cit. …, s. 50. 
20M. Marcinkowska, Kapitał relacyjny banku, tom 2, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2013, s. 217.  
21Indra, EFMA, From the traditional …, op.cit. 
22PWC,  Retail Banking 2020 Evolution or Revolution?, 2014, www.pwc.com (20.02.2015). 
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Trwały rozwój banku oraz zwiększanie jego konkurencyjności i zyskowności są 

nierozerwalnie związane z innowacjami. Banki muszą tworzyć systemy, które umożliwiają 

zastosowanie nowoczesnych technologii i aplikacji, optymalizują procesy dostarczania 

produktów/usług, infrastrukturę finansową oraz tworzą platformę wymiany informacji na 

temat klientów i procesu sprzedaży we wszystkich kanałach dystrybucji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 2. Stan obecny modelu działania banku - orientacja produktowa, czynności bankowe 

nie zintegrowane 

Źródło: PWC,  Retail Banking 2020 Evolution or Revolution?, 2014, www.pwc.com (20.02.2015) 
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Rysunek 3. Przyszły model działania banku - orientacja rozwiązująca potrzeby klientów, 

czynności bankowe zintegrowane  

Źródło: PWC,  Retail Banking 2020 Evolution or Revolution?, 2014, www.pwc.com (20.02.2015) 

Podsumowanie 

Jak wskazano w artykule, wiele czynników determinuje rozwój bankowości detalicznej. Są to: 

regulacje prawne, technologia, czynniki demograficzne, zmiany oczekiwań klientów, większa 

konkurencja spoza sektora, oraz  wewnętrzne modele działania banków. Banki będą musiały 

budować swoje organizacje wokół potrzeb klientów i będą zmuszone wychodzić ze swoimi 

usługami do klientów, a nie oczekiwać, że to klienci będą przychodzić do banku. Wszystko 

wskazuje na to, że marketing bankowy będzie bardzo powiązany z technologią informacyjną, 

mobilną oraz mediami społecznościowymi. Powyższe elementy zdecydowanie ułatwią życie 

zarówno miłośnikom nowych technologii, jak również sceptykom, którzy preferują placówki 

bankowe. Szacuje się, że za kilka lat bankowość może całkowicie zostać przeniesiona do 

świata wirtualnego, dlatego też rola programistów i specjalistów od zabezpieczeń będzie 

rosła, aby banki nie utraciły zaufania z powodu pojawiających się cyberprzestępstw. 

W strategii marketingu bankowego funkcjonowanie banku w perspektywie długofalowej 

polega na ciągłych działaniach marketingowych: analizie zachowań klientów, badaniach 

marketingowych uwzględniających działania konkurencji i badaniach własnych produktów  

i usług. Marketing bankowy nie będzie już skupiony na adresowaniu potrzeb klientów 

 Kanały 

Produkty 

Zintegrowana zgodność działania 

Ryzyko kredytowe, reputacyjne, operacyjne, rynkowe 

Czynności bankowe i operacje 

Współdzielone czynności bankowe i operacje 

 Systemy IT i aplikacje 

  

Potrzeba 1  

 Rozwiązanie 1 

Potrzeba 1  

 Rozwiązanie 1 

Potrzeba 1  

 Rozwiązanie 1 

Czynności bankowe i operacje Czynności bankowe i operacje 

Systemy IT i aplikacje 

 

 

Systemy IT i aplikacje 

 

 

Współdzielone systemy IT i aplikacje 
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bezpośrednio poprzez produkty bankowe,   będzie  zaś nakierowany na rozwiązania dotyczące 

potrzeb zindywidualizowanych klientów, wykorzystując paletę dostępnych produktów  

i kanałów w ramach zintegrowanego zarządzania bankiem (elementy zarządzania wskazano 

na rysunku 3), a nie jak dotychczas w ramach podziału departamentowego wewnątrz 

organizacji bankowej. W procesie zarządzania bankiem istotny stanie się spójny przekaz do 

klienta niezależnie od kanału, w którym obecnie jest on obsługiwany, chodzi oczywiście  

o percepcję klienta i jego subiektywną ocenę sytuacji. 

Po stronie banków pozostaje skuteczne wykorzystywanie nowych możliwości, jakie stwarzają 

nowe tendencje rozwojowe. W perspektywie rosnącej konkurencji spoza sektora bankowego, 

szczególnie ze strony firm technologicznych, pilne staje się zaimplementowanie zmian  

w modelach zarządzania bankiem i marketingu bankowym. 
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Retail banking trends vs. change in management 

Abstract: Retail banking has become in recent years a field of many significant 

changes. They derive mainly from increasing customer demands but also new 

developing technology possibilities concerning data gathering, processing and 

analysis. Without meaning  are economic, demographic and legal factors related with 

ownership structure. All new development trends in banking sector have an impact on 

management and banking marketing which banks should focus on individual customer 

approach. 

Keywords: retail banking, trends, development directions, management, banking 
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Rozdroża prakseologii  

w drugiej połowie XX wieku* 

Jerzy J. Kolarzowski  

Streszczenie.  Możemy pokazać dylematy metodologiczne prakseologii zestawiając 

ze sobą koncepcje T. Kotarbińskiego i P. Bourdieu. Dla Kotarbińskiego prakseologia 

jest samoistną i in fine nauką normatywną. Dla Bourdieu prakseologia ujawnia się 

spod presji aksjologii - instynktu posiadania.  

Słowa kluczowe: prakseologia, socjoanaliza, Kotarbiński, Bourdieu 

 (1) T. Kotarbiński <<>> << >> (2 ) P. Bourdieu 

W zamierzeniu autora jest analiza prakseologii w wykonaniu T. Kotarbińskiego, czołowego 

polskiego reisty, odznaczonego m.in. Francuską Legią Honorową oraz prakseologia rozwijana 

przez słynnego socjologa P. Bourdieu. Działalność T. Kotarbińskiego rozwinęła się  

w gorsecie ideologii realnego socjalizmu. Działalność P. Bourdieu w okresie likwidacji 

francuskiego imperium  kolonialnego i przewrotu anty-lewicowego w elitach intelektualnych 

Francji - procesów ostatniej ćwiartki XX stulecia. Cechami wspólnymi dla normatywnej 

prakseologii T. Kotarbińskiego i (łac.) dominium potestas koncepcji socjologiczno-

prakseologicznych P. Bourdieu są uwzględnianie presji czasu oraz  otwartość na różne 

aspekty kontekstu społecznego. Oczywiście Bourdieu umieszcza prakseologię na obrzeżu 

filozofii i otacza wieloma wymiarami  kontekstów społecznych,  ujmowanych żywiołowo. 

Wzajemne porównanie czy choćby zestawienie Kotarbińskiego i Bourdieu, może pokazać 

ogromną ilość zagrożeń dla bytu społecznego i bezradność refleksji humanistycznej, 

próbującej chociażby te zagrożenia zdiagnozować.  

Tadeusz Kotarbiński – propagator prakseologii normatywnej 

W 1945 roku po zakończeniu II wojny światowej Tadeusz Kotarbiński miał 49 lat. W jego 

dorobku kilkadziesiąt studiów było poświęconych historii filozofii, odczytywanej  jako 

program wyłącznie intelektualny. Był zdecydowanym materialistą, głosił marksizm 



24 

 

konkretny
23

 i ateistyczny. Przedwojenne prace Kotarbińskiego nad Arystotelesem,  

F. Baconem i K. Marksem, F. Brentano doprowadzają go do szczególnej epistemologii – do 

reizmu. Najogólniej rzecz biorąc reizm to teoria ontologiczna sprzeciwiająca się istnieniu 

jakichkolwiek przedmiotów ogólnych – istnieją tylko rzeczy. Program intelektualny 

Kotarbińskiego zakładał uwolnienie filozofii od sporów terminologicznych związanych  

z nazwami ogólnymi, które określił mianem terminów pobocznych, pseudo-nazw, lub 

słowami pozornymi czyli onomatoidami.  

T. Kotarbiński w swojej drodze filozoficznej zamierzał zatem rozstrzygać dwie płaszczyzny 

problemów - kwestie teorii poznania i kwestie klasyfikacji nauk. W ramach klasyfikacji nauk 

prakseologia zgłoszona pod koniec XIX wieku przez ucznia pozytywisty A. Comte`a - 

Alfreda Espinasa (1844 – 1922), jako postulat samoistnej dyscypliny naukowej na pewien 

czas kończyła spory o taksonomię metodologii naukowych. Ponadto, będąc nauką szalenie 

redukcjonistyczną dała się pogodzić z marksizmem, do którego T. Kotarbiński miał stosunek 

życzliwy. Podobnie życzliwe nastawienie do marksizmu przejawiał wybitny logik  

S. Leśniewski i część środowiska szkoły Lwowsko-Warszawskiej. W środowiskach 

intelektualnych drugiej RP uważano, że postęp cywilizacyjno-naukowy jest wartością 

nieodzowną, podobnie jak zrealizowanie postulatów modernizacji społecznej. Nie wiązano 

także marksizmu z eksperymentem bolszewickim, który w swych początkach (lata dwudzieste 

XX wieku) przybierał niejednoznaczne oblicze ideowe
24

. 

W reizmie Kotarbińskiego każda rzecz jest jednocześnie ciałem (- pansomatyzm) i obiektem 

badań. Jego program naukowy zbliżał się do fizykalizmu. Fizykalistyczny materializm mógł 

się przeciwstawić zarówno psychologizmowi – manierze naukowej trapiącej humanistykę 

przełomu XIX i XX wieku i stać się czymś równie atrakcyjnym w swej odmienności jak 

fenomenologia. Jednak zarówno w przyrodzie jak i w życiu społecznym wszelkie ciała są w 

ruchu i we wzajemnej relacji. Dla objaśniania dążeń i relacji między ludźmi T. Kotarbiński 

                                                 
23 Marksizm konkretny  oznacza w tym przypadku taką recepcję materializmu dla której w każdym przypadku 

ostateczną instancją rozstrzygającą wszelkie wątpliwości jest   praktyka  zarówno naukowa jak i płynąca  

z doświadczenia dnia codziennego.  
24 Upaństwowioną gospodarkę promowali od początku XX wieku również Niemcy, a w ZSRR w latach 

dwudziestych otworzono więcej bożnic (żydowskich domów modlitewnych) niż w całym poprzednim okresie 

istnienia państwa rosyjskiego. Niektórzy bolszewicy jak np. gen. Swierdłowsk mieli pochówki zgodne  

z żydowskim rytuałem pogrzebowym. W Rosji radzieckiej w pierwszej dekadzie po rewolucji i wojnie domowej 

ścierały się ze sobą marksizm, anarchizm (Sawinkow) i nacjonalizm. Por. A. Sołżenicyn, Dwieście lat razem,  

t. II W porewolucyjnej Rosji. Tłum. A. Mayer, N. Krzyżanowska-Barwińska, Wrocław, wyd. WERS 2014. Zob. 

też W. Zubow, Lata przez mękę  Rosja 1917 – 1925. Przeł. D. Ulicka, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie 

Sedno & Centrum Polsko – Rosyjskiego Dialogi i Porozumienia 2015. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Nazwa_pozorna
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proponował - prakseologię – samoistną naukę o działaniach człowieka oraz o sposobach ich 

doskonalenia.  

„Co do prakseologii, to głównym jej zadaniem jest opracowywanie zaleceń i przestróg 

dotyczących sprawnego, czyli racjonalnego, działania w ogóle, a więc ważnych we 

wszystkich dziedzinach działania ludzkiego, zarówno w gospodarstwie, jak w obronie 

militarnej, lecznictwie, sądownictwie, szkolnictwie, etc”25. 

Prakseologia jest zatem fragmentem rozważań filozoficznych, który występuje w różnych 

systemach – szczególnie racjonalistycznych, poczynając od Arystotelesa – i oznacza zarówno 

opis, jak i ocenę działań człowieka.  

„[…] jest obecne we wszelkim działaniu, co bywa ważne przy jego charakterystyce, 

mianowicie działamy zawsze w jakimś otoczeniu. Składają się na nie środowisko, czyli 

ogół rzeczy otaczających, i sytuacja, czyli ogół stanów tych rzeczy lub ich zmian w 

czasie odbywania się działania. A przez czas odbywania się działania, rozumie się 

tutaj okres od początku impulsu dowolnego aż do końca zmiany będącej skutkiem 

działania”.
26

  

Działania mogą być skuteczne, nie skuteczne lub przeciw-skuteczne. Redukując pewne 

problemy do opisu i oceny działań uzyskuje się pominięcie rozważań nad świadomością, 

wolą, intencją czy emocjami na każdym etapie aktywności ludzkiej. Jest więc prakseologia – 

jeśli tak można powiedzieć - filozoficzną nadbudową nad ergonomią, nauką o zewnętrznym, 

fizykalnym ruchu organizmu człowieka, za cenę znaczących redukcji, dotyczących neuronów 

i psychiki, których aktywności nie brała pod uwagę, pomijając tym sposobem bardzo wiele 

problemów. Polemika z tak rozumianym reizmem i z jego konsekwencjami zrodziła się wśród 

pozytywistycznie zorientowanych logików.  

K. Ajdukiewicz zarzucał Kotarbińskiemu, że materialistyczny reizm jest logiczną tautologią. 

Jeżeli istnieją tylko rzeczy to każdy przedmiot jest rzeczą i rzeczy nie różnią się niczym od 

siebie. [ a = r; b= r; a=b]. Prakseologia mogła zatem mówić o stanach i cechach działań 

człowieka i tylko i wyłącznie człowieka, (nie sił przyrody, zwierząt, czy jakiegokolwiek 

innego „Kosmicznego Sprawcy”). Fundamentem takiego systemu był konsekwentny ateizm
27

, 

a jego dopełnieniem etyka niezależna.  

                                                 
25 T. Kotarbiński, Prakseologia a ekonomia. [w:] Drogi dociekań własnych. Fragmenty filozoficzne. W setną 

rocznicę urodzin. PWN, Warszawa 1986, s 259. 
26T. Kotarbiński, Abecadło praktyczności, Warszawa wyd. WP 19742, s. 33. 
27

 J. Kolarzowski, Supremacja prawdy: filozofia Tadeusza Kotarbińskiego w poszukiwaniu wspólnego 

fundamentu dla reizmu i etyki niezależnej [w:] Myśl Tadeusz Kotarbińskiego i jej współczesna recepcja 

Warszawa, Polska Akademia Nauk, Towarzystwo Naukowe Prakseologii, 2006, s. 27-34. 
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Dla T. Kotarbińskiego prakseologia miała ponadto dodatkowe walory. Nie tylko opisywała 

stany i cechy ludzkich działań ale szła naprzeciw marksistowskiego praktycyzmu (XI teza  

o Feuerbachu K. Marksa) i zapowiadała docelowe zniesienie filozofii jako nauki. Tak 

rozumianą prakseologię można było rozdzielić zarówno od uprawianych na zachodzie teorii 

organizacji, jak i od etyki. Wtórność etyki wobec prakseologii wynikała z wcześniej 

powziętych założeń fizykalnego materializmu i z dwuznaczności koncepcji narzędzia. Autor 

„Traktatu o dobrej robocie” pisał:  

„[…] znawstwo działań skutecznych, wydajnych i oszczędnych jako takie ma charakter 

czysto instrumentalny. Podobnie jak nóż, może być użyte do różnych celów, zarówno 

dobrych, jak złych. Czy z tego wynika, że mamy zaniechać wytwarzania noży  

i posługiwania się nimi?”
28

 

* * * 

Prakseologia Tadeusza Kotarbińskiego okazała się dyscypliną normatywną. Jest to 

normatywność intencjonalna i obejmująca intencje jako impulsy aktywności człowieka. Krok 

od normatywności intencjonalnej do społeczno-politycznej jest zaiste minimalny. Aktywność 

człowieka należało poddać wszelkiego rodzaju prawom, instrukcjom, regulacjom. Jednostka 

ludzka zgodnie z jej postulatami miała zostać sprowadzona do roli samodoskonalącego 

urządzenia o tyle podmiotowego o ile potrafiła by doskonalić swą własną skuteczność 

wytwórczą, badawczą, naukową. Problematyka sprawstwa zaczęła więc gubić to wszystko, co 

można określić Conditio Humana, a było składową hellenistycznego obrazu świata  

i człowieka.  

Rzeczą charakterystyczną i godną osobnych badań jest wiara ogromnej rzeszy marksistów  

i marksistowskich funkcjonariuszy w prawo w jego siłę i moc - w jego pozytywistycznym 

wyrazie. Tendencje jurydyzacyjne charakteryzują wszelkie słabe państwa o trudnej do 

utrzymania tożsamości wielopokoleniowej, np. społeczeństwo niemieckie.  

Prakseologia natomiast źle znosi nadmiar prawa w każdych warunkach czy realiach 

ustrojowych. Nie do utrzymania okazała się jej jakakolwiek wymiarowość - nawet ta 

pojedyncza rozpięta między produkcją a konsumpcją w Stanach Zjednoczonych, o której jako 

o zagrożeniu pisał w swoim słynnym dziele One Dimentional Man neomarksista Herbert 

Marcuse
29

.  

                                                 
28

 T. Kotarbiński, Abecadło praktyczności, wyd. cyt., s. 67. 
29 Por. H. Marcuse, Człowiek jednowymiarowy, Badania nad ideologia rozwiniętego społeczeństwa 

przemysłowego. Przekł., oprac., wstęp W. Gromczyński, Warszawa, PWN 1991.  
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Pierre Bourdieu prakseologia wewnątrz socjologii – aksjologia posiadania 

P. Bourdieu, francuski socjolog, poprzez konsekwentne włączanie prakseologii do nauk 

społecznych uniknął bycia pochłoniętym przez „demona teorii” i skierował nauki społeczne  

w stronę, teorii działań. Badania jednostkowych aktywności, grupowych praktyk znalazło 

swój wyraz zarówno w tytułach prac np. „Rozum praktyczny. O teorii działania”, „Zmysł 

praktyczny” jak i w używaniu pojęć, ogniskujących refleksję społeczną na aktach 

pojedynczych ludzi. Stworzył koncepcję jednostki uniwersalnej dążącej do różnego rodzaju 

znaczenia w społeczeństwie. Owo znaczenie można uzyskać przez stan posiadania, obraną 

rolę społeczno-zawodową, otrzymane honory i wpływy wywierane na otoczenie. Trzeba nie 

tylko być, ale także mieć, np. możliwości i tworzyć rzeczywistość społeczno-ekonomiczną 

wokół siebie. 

P. Bourdieu uważał, iż żyjąc w społeczeństwie kapitalistycznym nie sposób uwolnić się od 

przejawów uczucia admiracji dla różnych postaci kapitału
30

. Tłumaczył w ten sposób 

niezwykły wpływ i atrakcyjność ekonomii, przyczyniającą się do nieoczywistego rozwoju 

pojęcia kapitału, które posiadając pewne wspólne elementy, z łatwością przekracza bariery 

różnych dziedzin wiedzy, determinując oraz zakreślając ich pola badawcze (np. matematyki  

i np. historii). Termin ten wraz z przydawkami zdaniowymi rozpoczął ogólno humanistyczną 

karierę. Obok kapitału ekonomicznego, możemy się spotkać z określeniem kapitał polityczny 

(przekładający się na głosy wyborców), kapitał społeczny, kapitał kulturowy, czy schodząc do 

mikro-relacji kształtujących etosy pracowników – kapitał zaufania. Pojęciami odbierającym 

kapitałowi jego ciężar, istotne okazały się określenia kapitał symboliczny i przemoc 

symboliczna. Jego zdaniem, różne rodzaje kapitału mają możliwość przechodzenia od jednej 

postaci do drugiej
31

.  

Bourdieu uważał, iż każdy badacz społeczny powinien wyznaczyć sobie określone zadanie  

i obszar jego analizy. Jest to działanie aprioryczne i naznaczone ryzykiem. Pole badawcze 

będzie wyznaczone prawidłowo o tyle o ile odkryje się w nim to, co ukryte, nie oczywiste, nie 

poddające się jednoczynnikowemu wyjaśnieniu. Stąd też często francuski badacz określał 

swoją aktywność pisarską jako socjoanalizę w nawiązaniu do psychoanalizy Z. Freuda, który 

                                                 
30 Można jedynie owo uczucie skrywać, kontrolować z pomocą wolnej woli a za sprawą intelektu dialektycznie 

odwracać emocjonalną tendencję, pozostając w wewnętrznym rozdarciu. Np. w trakcie czynności dnia 

codziennego: robienia zakupów, konstruowania budżetu rodziny a szczególnie w trakcie oglądania telewizji. Tej 

ostatniej Bourdieu przypisywał szczególnie negatywną rolę, wskazując, że każdego z widzów stawia w roli 

jednostki pozbawionej społecznej auto-aktualizacji.  
31  P. Bourdieu,  Ce que parler veut dire : L'économie des échanges linguistiques, Paryż, Fayard,1982 
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to proces miał uzdrawiać przez uświadomienie i wypowiedzenie kwestii tkwiących,  

w pokładach pamięci, świadomości czy podświadomości. To nader istotna różnica, gdyż 

przez ten jeden wytrych słowny – socjoanalizę – post-marksista P. Bourdieu włączał się  

w nurt europejskiej filozofii, drążącej świat ludzi, poczynając od jaskini Platona (wraz  

z platońskim pojęciem anamnezy~ przypominania sobie wiedzy ukrytej od zarania świata). 

Zatem socjoanaliza jak i psychoanaliza to XX-wieczne nowoczesne postacie platońskiej teorii 

poznania.  

P. Bourdieu nie napisał książki przedstawiającej ogólną teorię pola w naukach społecznych
32

. 

Jednak to niezwykle metaforyczne określenie
33

 (franc. le champ) da się wyjaśnić na 

podstawie poszczególnych prac badacza. Oznacza ono wycinek struktury społecznej, który 

charakteryzuje się tym, że skupia jednostki i grupy skoncentrowane na podobnych dążeniach  

i rywalizujące o pozycję w jego obrębie. Pole aktywności społecznej organizuje się wokół 

obowiązujących celów, założeń i kryteriów uznawanych za szczególnie ważne. Cele te 

nazywa niekiedy Bourdieu stawką w grze, jaka toczy się w polu społecznym. Pole społeczne 

przenika wiele procesów ale dla socjologa najbardziej rozpoznawane są te, które toczą się 

świadomie i w których potencjał jednostek jest uruchamiany z duża dozą indywidualnej 

inicjatywy. Dla podejmujących grę założeniem o priorytetowym znaczeniu obowiązującym w 

konkretnym polu jest wyobrażona stawka nagród, korzyści, uznania, wszelkiego typu 

satysfakcji, którą kształtujemy przede wszystkim w naszej wyobraźni: 

„Uwidacznia się tu praktyczna antynomia, jaką musi pokonać nauka, kiedy za cenę 

zerwania z wszelkimi rodzajami operacjonalizmu, który milcząco akceptuje podstawowe 

założenia logiki praktycznej nie mogąc ich zobiektywizować, chce w sobie i dla siebie 

zrozumieć, ale nie po to, by ją zmieniać czy reformować, logikę praktyki, która rozumie 

tylko po to, by działać”34. 

Naukowcy głównie pracując umysłami i wyobraźnią (w życiu społecznym popadają często  

w szczególną antynomię, cała reszta społeczeństwa najpierw dąży do  praktyczności, kierując 

się zyskiem i dążeniami do minimalizowania wysiłku.  

                                                 
32 Na temat siatki pojęciowej P. Bourdieu por. artykuł autora: J. Kolarzowski, Wprowadzenie do teorii 

socjologiczno-prakseologicznej Pierre`a Bourdieu, [w:] Prawo – Samorząd – Administracja, pod red. D. Strus 

 i A. Duk-Majewskiej, Warszawa, Aspra 2014.  
33 Na wielokrotność stosowania metaforyki przestrzennej w naukach społecznych zwracał już uwagę  

S. Ossowski, O osobliwościach nauk społecznych. Warszawa PWN, 1962. Zagadnienie to od strony 

lingwistyczno – statystycznej poddali badaniom w różnych językach świata przedstawiciele lingwistyki 

kognitywnej: G. Lacoff & M. Johnson, Metafory w naszym życiu, przekł. i wstęp: T. P. Krzeszowski, PIW, 

Warszawa 1988, seria „Bibl. Myśli Współczesnej”. 
34 P. Bourdieu, Zmysł praktyczny, przekł. M. Falski,, Kraków wyd. WUJ 2008, s.123 
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Wyobrażeniowy aprioryzm w socjologii czy prakseologii nie jest nowością ale Bourdieu 

posunął go do granic najdalszych spośród wszystkich badaczy. Tak, jak pieniądz dla ojca 

socjologii G. Simmela był formą symboliczną związaną z historią ludzkości, dla P. Bourdieu 

niemal każda aktywność ludzka, zwłaszcza prowadzona wobec innych, ma znaczenie 

symboliczne, poprzedzając lub uzupełniając to, co konkretne. Dla sędziego odczytującego 

wyrok ważne jest - miejsce w którym to się odbywa, określony ton głosu, przybrana postawa, 

podobnie jak dla wykładowcy akademickiego - miejsce, słuchacze i ich uwaga powinny być 

tak samo ważne, jak konstrukcja przygotowanej wypowiedzi. Jednostka działająca – homo 

agens jest w lepszym lub gorszym tego słowa znaczeniu aktorem społecznym i życie 

wymusza na nas tę specyfikę związaną przede wszystkim z wykonywanymi obowiązkami  

w kontekście i wobec innych czy nawet samego siebie, ale też często w łączności  

z potocznymi czynnościami dnia codziennego (np. dobór ubrania w zależności od 

okoliczności)
35

.  

Przemoc symboliczna – to najsłynniejsze określenie a zarazem filar teorii P. Bourdieu, które 

pchnęło naprzód antropologię i etnologię kulturową. Mówiąc najprościej, dotyczy ono sfery 

prywatnej jak i publicznej. Z przemocą symboliczną zaczynamy mieć kontakt w momencie 

rozpoczęcia bycia wychowywanym i następnie w latach szkolnych. Przemoc symboliczną 

musimy przyjąć bezdyskusyjnie, aby pozostać w zastanym systemie, nie podlegać karaniu by 

nie zostać wykluczonym. Najważniejszym dla przemocy symbolicznej pozostaje wymiar 

„milczącej zgody” tych wszystkich, których dotyczy. Przemoc symboliczna to jedynie wstęp 

do symbolicznej walki. A w walce symbolicznej odzwierciedla się cały potencjał prakseologii 

P. Bourdieu, bowiem jego prakseologia to nade wszystko prakseologia walki
36

:  

„Przedmiotem nauk społecznych jest rzeczywistość obejmująca wszystkie walki, 

jednostkowe i zbiorowe, dążące do zachowania bądź przekształcenia rzeczywistości;  

w centrum uwagi znajdują się te walki, których stawką jest narzucenie prawomocnej 

definicji rzeczywistości i których czysto symboliczna skuteczność może się przyczynić do 

zachowania lub też obalenia ustalonego porządku, czyli rzeczywistości”
 37

. 

Ludzka moralność jak i status poszczególnych dyscyplin podporządkowany jest walkom 

prowadzonym w różnorodnych obszarach, na których przyszło nam działać. Symboliczność 

                                                 
35 P. Bourdieu w kilku pracach cytuje badania prowadzone wśród robotników we Francji. Te które szczególnie 

przywiązywały znaczenie do wyglądu zewnętrznego i ubrania nie zawsze w sposób wystarczający dbały  

o higienę. Zmusiło to na przykład producentów żywności do stosowania otwartych szatni.  
36 Polska prakseologia osiągnęła ten poziom już po śmierci T. Kotarbińskiego w roku 1981, dopiero po 

opublikowaniu przez J. Rudniańskiego, Elementy prakseologicznej teorii walk : z zagadnień kooperacji 

negatywnej”, Warszawa, PWN, 1983; „Kompromis i walka : sprawność i etyka kooperacji pozytywnej  

i negatywnej w gęstym otoczeniu społecznym”, IW Pax, Warszawa, 1989. 
37 P. Bourdieu, Zmysł praktyczny, wyd. cyt., s. 193-194. 
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owych gier, strategii czy walk jest dla niego oczywista. W większości sytuacji społecznych 

moralność owszem zajmuje uprzywilejowane ale dopiero drugie miejsce po zagwarantowaniu 

sobie priorytetowości swego interesu. 

„Jako socjolog wiem, że moralność działa tylko wtedy, gdy opiera się na strukturach, 

mechanizmach sprawiających, że ludzie odnoszą korzyść z tego, ze są moralni. Żeby 

zatem mogło pojawić się coś takiego jak niepokój moralny, musi on znaleźć wsparcie i 

wzmocnienie (nagrody) w strukturze. Źródłem tych nagród mogłaby być również 

publiczność (gdyby była bardziej oświecona i świadoma manipulacji, którym ulega)”
38

. 

Granice pól są przedmiotem ciągłej walki. Historia kształtowania się poszczególnych pół 

aktywności, polegała na osiąganiu coraz większej autonomii, wyzwalania się spod wpływów 

osób, instytucji, sił zewnętrznych. Istotą jest tu wyobrażeniowe postrzeganie granicy, które 

niesie w sobie każdy uczestnik danego pola. Znaczenie tych granic urzeczywistnia się na 

zewnętrz - wobec specyfiki innych pól, jak i do wewnątrz - wobec uczestników danego pola. 

Otwarcie na zewnętrzne wpływy to przyjęcie obcej logiki, czyli prawomocności innego pola. 

Przez długie wieki od czasu plemion po późną gospodarkę stanową pilnowano 

homogeniczności pól i ich wzajemne rozdzielenia – dystynkcje. Służyły temu i rytuały  

i ogłaszane przez władców prawo.  

„Skoro walka symboliczna ma tendencje do nieprzekraczania ram wyznaczonych przez 

bezpośrednie sąsiedztwo i może dokonać tylko cząstkowych rewolucji, oznacza to,  

o czym była mowa, że jej granicą jest instytucjonalizacja oznak konsekracji oraz 

poświadczeń charyzmy, takich jak tytuły szlacheckie czy szkolne, zobiektywizowanych 

znamion szacunku wymagających oznak szacunku, aparatu i ceremonialności, 

skutkujących nie tylko manifestowaniem pozycji społecznej lecz także zbiorowym 

uznaniem przypisywanym jej przez sam fakt przyznania uprawnień do dokonywania 

takiego pokazu własnego znaczenia”. […]. „Grupy statusowe” za pomocą 

zinstytucjonalizowanych strategii dystynkcji dążą do uznania faktycznych różnic za 

różnice stałe i niemalże naturalne, a więc prawomocne, symbolicznie podwajając efekt 

dystynkcji związany z zajmowaniem rzadkich pozycji w strukturze społecznej; 

zinstytucjonalizowane strategie dystynkcji to samowiedza klasy dominującej”
39

.  

Natomiast współcześnie mamy do czynienia z homogenizacją pól aktywności człowieka jak  

i ze zmaganiem się wpływów jednych obszarów pól na inne, co w szczególnie skrajnych lub 

nie spetryfikowanych sytuacjach (np. młode demokracje) może przybierać formę napierania 

jednych na drugie, niczym płyty tektoniczne płaszcza ziemi, co wywoływało i może 

wywoływać opłakane w skutkach trzęsienia ziemi.  

                                                 
38 P. Bourdieu, O telewizji. Panowanie dziennikarstwa, tłum. K. Sztandar-Sztanderska i M. Ziółkowska, Red. 

naukowa i przedmowa do polskiego wydania M. Jacyno, Warszawa, PWN, 2009, seria S W, s. 88. 
39 P. Bourdieu, Zmysł praktyczny, wyd. cyt. s. 189-190 
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Koncepcja P. Bourdieu wypracowana poprzez wieloletnie badania systemu szkolnego we 

Francji, sprawdzona na społecznościach osadników płn. Afryki została przez niego 

zastosowana do opisu świata mediów. Ten przeciwnik liberalnej nowomowy uznał media  

a w szczególności telewizję, za źródło szczególnie niebezpiecznej i niemoralnej opresji 

społecznej, zagrażającej nawet stosunkowo młodym instytucjom demokratycznym takim jak 

niezależne sądy, ekipy rządowe wyłaniane jako konsekwencja wolnej elekcji, czy wszystkich 

innych instytucji mających swą legitymację w świadomości zbiorowej.  

„Chciałbym więc wykazać istnienie ciągu mechanizmów, które czynią z telewizji 

narzędzie, szczególnie szkodliwej formy przemocy symbolicznej. Przemoc symboliczna 

jest przemocą, która dokonuje się często przy milczącym współudziale zarówno tych, 

którzy są jej poddani, jak i tych, którzy ją sprawują. Dzieje się tak poniekąd dlatego, że  

i jedni, i drudzy nie są świadomi faktu jej wywierania i doświadczania. Zadaniem 

socjologii, podobnie jak każdej innej nauki, jest odsłanianie tego, co ukryte”
40

. 

Niebezpieczeństwo płynące ze strony mediów jest dwojakie zewnętrzne i wewnętrzne. 

Podobnie jak nauki humanistyczne w tym szczególnie socjologia może służyć do wyjawiania 

i uwidaczniania w świetle tego, co ukryte, nikczemne czy zmanipulowane ale może też służyć 

do ukrywania a nawet stępiania i obłaskawiania tego wszystkiego, co powinno budzić 

sprzeciw społeczny. Od czasów I. Kanta, który uważał, że dobrze urządzone społeczeństwo to 

takie, w którym nawet zły człowiek będzie działał moralnie, minęło tyle samo lat, co od 

Wielkiej Rewolucji Francuskiej i wiele mechanizmów po prostu nie działa. Tak jak 

eksperyment komunistyczny, nie okazał się drogą przyśpieszającą rozwój ekonomiczny czy 

społeczny na oczekiwaną skalę, ale jednocześnie jego bankructwo w ostatniej dekadzie XX 

wieku pociąga ogromne zagrożenie ze strony korporacjonizmu światowych gigantów, 

posługujących się mediami w celu wywierania wpływów na społeczeństwa i ich rządy.  

„Mimo, że istnieje bardzo silna konkurencja między polem dziennikarskim  

i politycznym, a aktorzy z obu tych pól prowadzą nieustanną walkę (przy czym pole 

dziennikarskie jest w pewien sposób zawarte w polu politycznym i ma w jego obrębie 

znaczące wpływy), pole te łączy to, że podlegają bardzo bezpośrednim i niesłychanie 

krępującym ruchy rządom rynku i plebiscytu. W konsekwencji panowanie pola 

dziennikarskiego zwiększa skłonność aktorów działających w polu politycznym do 

poddawania się często gwałtowanym i nieprzemyślanym naciskom, oczekiwaniom  

i wymaganiom większości, które na skutek formy, jaka nadaje im prasa, przybierają 

kształt żądań o potencjale mobilizacyjnym.”41 

                                                 
40 P. Bourdieu, O telewizji. Panowanie dziennikarstwa, wyd. cyt., s. 42. 
41 P. Bourdieu, O telewizji. Panowanie dziennikarstwa, wyd. cyt, s. 114-115 
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Jednocześnie ze strony telewizji, która w jego mniemaniu powinna mieć role niczym 

sokratejska metoda ejałtyczna
42

, mamy do czynienia z różnorodnymi formami nieuczciwości: 

ze złym traktowaniem ludzi o mniejszych kompetencjach eksperckich, z proszeniem znanych 

osobistości do wypowiadania się na tematy im obce, do zestawiania osób w panelach, które  

w życiu codziennym nigdy by się nie spotkały (np. socjologa religii i przywódcę sekty), po to 

by za sprawą tak stworzonej kakofonii wypowiedzi budować nieprawdziwy obraz dnia 

codziennego i współczesnej historii. Historia interpretowana z różnych nie powiązanych ze 

sobą punktów widzenia jest jak niespodziewany cios, jak uderzenie, które ma uczynić ze 

słuchacza, bądź widza jednostkę otumanioną, wyrwaną z tożsamości.  

Wszytko, co związane jest z mediami, szczególnie telewizją poddane jest plebiscytowi 

rankingów, wypaczając i wulgaryzując wszelkie standardy:  

„Wszystko to sprawia, ze wciąż rosnąca dominacja pola dziennikarskiego (które samo 

poddane jest rosnącemu panowaniu logiki komercyjnej) nad polem politycznym - 

zawsze nękanym pokusą demagogii (szczególnie w sytuacji, gdy sondaż dostarcza 

narzędzia uprawiania jej w sposób zracjonalizowany) - przyczynia się do osłabienia 

autonomii pola politycznego i zarazem do osłabienia przyznanego reprezentantom 

(politycznym lub innym) prawa do powoływania się na swoje kompetencje eksperckie 

 i na swój autorytet strażników wartości zbiorowych”43. 

Niszczenie zaufania do specjalistów ze szklanego ekranu to zdaniem Bourdieu pierwszy krok 

do łamania wszelkich zakazów i posługiwania się metodami kryminalnymi tak długo, jak 

długo nie zostanie to wykryte. Stąd atak szacownego socjologa na media lat 

dziewięćdziesiątych XX stulecia, który porównywał je do sportowców stosujących 

niedozwolone metody dopingu: 

 „Tym sposobem natężenie pola dziennikarskiego, które samo jest coraz bardziej 

poddane bezpośredniej lub pośredniej dominacji logiki komercyjnej, zagraża autonomii 

pozostałych pól produkcji kulturowych. Wzmacnia ono w każdym z nich tych aktorów 

(lub te instytucje), którzy są bardziej podatni na pokusę „zewnętrznych” zysków. Dzieje 

się tak, ponieważ mają oni mniej specyficznego dla danego pola kapitału (naukowego, 

literackiego, itd.) i mniejsze szanse na specyficzne zyski, które to pole zapewnia  

w bliższej lub dalszej przyszłości.” 
44

  

* * * 

Istotnym problemem socjoanalizy stał się dla P. Bourdieu mechanizm tworzenia ról 

społecznych, ról którymi poszczególni homo agens będą posługiwać się na co dzień i w życiu 

                                                 
42 Dochodzenie do prawdy poprzez zadawanie coraz większej ilości pytań rozbijających utarte klisze językowe. 
43 P. Bourdieu, O telewizji. Panowanie dziennikarstwa, wyd. cyt., s. 116. 
44 P. Bourdieu, O telewizji. Panowanie dziennikarstwa, wyd. cyt., s. 111. 
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rodzinnym i zawodowym
45

. Pierwszym kryterium prawidłowego określenia ról jest logika. 

Ale nawet logika pragmatyczna nie może stanowić wyłącznego kryterium weryfikacji dla 

całej złożonej strony ludzkiego bechavior – zachowań. Zachowania jednostek poddane są 

presji grupowej.  Zachowania dyktowane przez grupę przybierają często postać sinusoidalną. 

Ich logiczność lub jej brak uzależniona jest od określenia za pomocą porządkującego 

kwantyfikatora – czasu i sposobów jego odczuwania, czy postrzegania. 

„W przeciwieństwie do logiki, pracy myśli polegającej na myśleniu o pracy myśli, 

praktyka wyklucza jakiekolwiek zainteresowanie stroną formalną. Jeśli nawet zdarza się 

refleksyjny powrót do samego działania (a więc zawsze, gdy automatyzmy zawiodą), 

będzie on podporządkowany dążeniu do osiągnięcia celu i staraniu (które nie 

koniecznie tak będzie postrzegane) do maksymalizacji zysków z włożonego wysiłku. Nie 

ma on tez nic wspólnego z chęcią wyjaśnienia, jak osiągnięto dany rezultat a jeszcze 

mniej z próbą zrozumienia”[…]”
46

. 

Pierwszeństwo interesu jest dla P. Bourdieu bezsporne. Granicą dla chęci posiadania jest 

najczęściej drugi człowiek i dopiero pod koniec XX wieku okazało się, że problematyka 

ekologiczna wkroczyła do wielu dziedzin, zagospodarowując związki między naukami 

poprzez wskazywanie zagrożenia istnienia gatunku ludzkiego na Ziemi. Uczymy się przez 

całe życie od związków przyczynowo-skutkowych aż po relacje miłosne i kondycje 

przywódcze, zakładające ogromne możliwości przewidywania zachowań innych. Myślenie 

życzeniowe człowieka homo agens idzie w kierunku pogodzenia dążeń do posiadania z etyką. 

Jednakże taka sytuacja może zdarzyć się przy określonej konkurencji, przy utartych regułach 

postępowania, i w sytuacjach możliwych do przewidzenia. Intensywna dynamika zmian czyni 

z socjoanalizy naukę niezbędną. Zanim rozpoznamy zagrożenia niszczące nasze tożsamości, 

nasze interesy i nasze struktury polityczne czy społeczne musimy wiedzieć i o nich i o nas  

w odniesieniu do nich - wystarczająco dużo. Niestety zdaniem P. Bourdieu nadchodzi epoka 

powszechnej bezwiedności
47

 w nadmiarze posiadanych narzędzi i zgromadzonej wiedzy.  
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Crossroads of praxiology`s in the second  half of XX`s century 

Abstract. We can show methodological dilemmas of praxiology comparing  

T. Kotarbiński`s and P. Bourdieu`s concepts. According to Kotarbiński praxiology is 

an autonomy branch and in fine normative concept of science. According to Bourdieu 

praxiology exposes from under pressure of axiology - of possessive instinct.  

Keywords: praxiology, sociological analysis, Kotarbiński, Bourdieu 
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Dysfunkcje i ryzyka wielkich przedsiębiorstw 

 – aspekty prakseologiczne 

Piotr Masiukiewicz 

Towarzystwo Naukowe Prakseologii 

Szkoła Główna Handlowa 

Streszczenie: W artykule zaprezentowano problemy ryzyka systemowego dużych 

korporacji i banków w skali kraju i globalnej oraz możliwe instrumenty ograniczania 

wzrostu korporacji w aspekcie prakseologicznym. Duże korporacje mają zalety ale  

i wiele wad, stąd rozważa się specjalne regulacje. Należy tu jednak uwzględnić, że 

choć wpływ państwa na gospodarkę jest ważny, to nie powinien być ani za mały ani za 

duży. Nowe regulacje zarządzania ryzykiem bankowym w UE oraz w USA będą miały 

szczególnie szeroki wpływ na działalność i wzrost wartości dużych banków. 

Generalnie implementacja regulacji dla dużych korporacji będzie ważna dla 

stabilności gospodarki w aspekcie przyszłych kryzysów. 

Wstęp 

Po ostatnim międzynarodowym kryzysie finansowym podjęta została szeroka dyskusja  

w wielu kręgach (środowiska akademickie, eksperci rządowi, Komisja Europejska i in.) co do 

rozmiarów prowadzonej działalności; szczególnie na rynkach finansowych. Szczególnej 

krytyce poddano doktrynę „zbyt duży by upaść” oraz „zbyt ważny by upaść”. Efektem analiz 

i raportów międzynarodowych jest stopniowe wprowadzanie spec-regulacji dla dużych 

podmiotów finansowych tak w Unii Europejskiej jak i w USA.
48

  

„Nie ma nic tak wielkiego, żeby nie mogło upaść, bo już sama wielkość, choćby nie 

działały inne czynniki, staje się dostateczną przyczyną upadku” (Seneka Młodszy) 

                                                 
48 Masiukiewicz P. Ryzyko dużych banków. Perspektywa Polski, CeDeWu, Warszawa, 2012 oraz Masiukiewicz 

P. Regulacje w obszarze wzrostu wartości dużych banków, w: Zarządzanie wartością instytucji finansowych, 

Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 4/5 2011 
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Teoretyczne aspekty dużych struktur 

W teorii ekonomii problemowi optymalnych rozmiarów przedsiębiorstwa poświęcono 

niewiele miejsca. Nie ma też jednoznacznej definicji rozmiaru firmy; najczęściej wskazuje się 

tu wartość aktywów (instytucje finansowe) lub zatrudnienie (przemysł i usługi). 

F. H. Knight zwrócił uwagę w 1921 r., że relacja między wielkością a efektywnością firmy 

jest jednym z najpoważniejszych problemów teorii ekonomii. Możliwość osiągania zysków 

monopolistycznych, jego zdaniem, dostarcza firmie silnych bodźców do ciągłej ekspansji – 

która musi być równoważona przez inne porównywalne działania na rzecz zmniejszania jej 

efektywności.
49

  

W teorii dominacji przedsiębiorstwa (F. Perroux; lata 40. XX w.) zakłada się, ze 

przedsiębiorstwo dąży do uzyskania jak największej siły (władzy) w gospodarce, a granicą 

wzrostu przedsiębiorstwa jest opór siły innych przedsiębiorstw. Teoria ta uznaje, ze siła 

przedsiębiorstw w gospodarce, pomimo, że może być wykorzystywana do obrony czy wręcz 

wzmacniania pozycji przedsiębiorstw nieefektywnych, ma jednak bardzo często pozytywny 

wpływ na gospodarkę. Nie dokonano jednak całościowego rachunku kosztów i korzyści 

ekonomicznych i społecznych, uzasadniającego powyższe tezy. 

Nieco uwagi temu zagadnieniu poświęcił G. J. Stigler (Nobel 1982). Uważa się go za pioniera 

ekonomii informacji i ekonomii regulacji. Był on autorem analizy pożądanych rozmiarów 

przedsiębiorstwa i doszedł do wniosku, iż trudno jest mówić o prostej regule jego ustalania.
50

 

Sformułował tezę, że w badaniach należy posługiwać się zasadą przetrwania firmy (survivor 

principle); określając grupę przedsiębiorstw najlepiej radzących sobie na rynku w dłuższej 

perspektywie. Następnie należy ustalić, jakie czynniki przetrwania są decydujące. 

Zalety dużych podmiotów, wymieniane w publikacjach lat 90. to m. in.: 

• zakładano odporność na kryzysy; procesy konsolidacji były uważane za nowoczesny 

kierunek przemian, 

• efekt skali,  

• standaryzacja i umiędzynarodowienie produktów,  

• większy potencjał innowacji, nakłady na innowacje, 

• zmiany jakościowe kapitału ludzkiego,  

                                                 
49 Knight F. H. Risk, Uncertainty and Profit, Dover Publications, Inc., Mineola, 2006, s. 23 

50 Jasiński L. J. Nobel z ekonomii, Wydawnictwo Key Text, Warszawa, 2008, s. 94 
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• dostęp ze strony klienta w wielu miejscach świata. 

Konsolidację, globalizację i standaryzację uznawano za kierunek nowoczesnych przemian  

w biznesie, w tym na rynkach finansowych. 

Głęboką krytykę wielkich korporacji na współczesnych rynkach przeprowadził J.K., 

Galbraith. Wskazał on na ich decydującą nieraz rolę w kształtowaniu celów publicznych 

(stosownie do swoich potrzeb), znaczący wpływ na politykę, wreszcie na kształtowanie  

i kontrolę popytu oraz cen. „W świecie realnym firma produkcyjna i przemysł posuwają się 

do wyznaczania cen i ustalania popytu, wykorzystując w tym celu monopol, oligopol, projekt 

produktu i jego wyróżnianie, oraz innego rodzaju promocję sprzedaży. Jest to uznawane 

nawet w ortodoksyjnym ujęciu ekonomicznym.”
51

 

Ryzyko przelewarowania jest szczególnie ważnym problemem w zarządzaniu finansami; 

podjęty on został w pracach m. in., Galbraitha, Roubiniego, Stiglitza, Toporowskiego.
52

 

Dźwignią można operować bez negatywnych konsekwencji finansowych tak długo, jak długo 

firma posiada wystarczające ilości krótkoterminowych albo płynnych aktywów finansowych 

w stosunku do pożyczek zaciągniętych na dłuższy okres. Jeżeli rynki finansowe nagle staną 

się niepłynne (jak to zdarzyło się w ostatnim kryzysie), może się okazać, że firma nie ma dość 

aktywów płynnych, aby utrzymać tę dźwignię.
53

 Firmy znajdujące się w takiej sytuacji starają 

się delewarować, tzn. zredukować swoje zadłużenie. Tam, gdzie odbywa się to poprzez 

okrojenie zwykłych (nie na cele finansowe) wydatków wywołuje to proces deflacji długu, 

który I. Fisher uważał za istotę kryzysu gospodarczego.
54

 Delewarowanie to nie tylko spłata 

długu jako efekt, to jednocześnie rezygnacja z kredytu bankowego i innych pożyczek. W ten 

sposób zostaje okrojony cały bilans systemu finansowego. J. Toporowski uważa, że w wyniku 

delewarowania firmy ponoszą straty i jest to najważniejszy mechanizm rozprzestrzeniania się 

kryzysu w gospodarce.
55

 Jest to pogląd dyskusyjny – autor nie bierze pod uwagę po pierwsze 

zjawiska przekredytowania (przelewarowania) które jest bardziej szkodliwe dla firm  

i gospodarki, po drugie nie zauważa innych poza kredytem źródeł finansowania rozwoju  

(tab. 1). 

                                                 
51 Galbraith J. K. Gospodarka niewinnego oszustwa. Prawda naszych czasów, MT Biznes, Warszawa, 2005,  

s. 21 
52 Stiglitz J. E. Freefall. Jazda bez trzymanki, Wydawnictwo PTE, Warszawa, 2010 

53 Cyt. za: Toporowski J. Dlaczego gospodarka światowa potrzebuje krachu finansowego, IW Książka i Prasa,  

Warszawa, 2012, s. 77 
54 Toporowski J. Dlaczego…, op. cit. s. 78 
55 Toporowski J. Dlaczego…, op. cit. s. 78 
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Tabela 1. Podstawowe rodzaje ryzyka przedsiębiorstwa związane z dźwignią finansową  

 
Lp. Ryzyka finansowe Lp.  Ryzyka behawioralne 

1 

 

2 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

7 

8 

Wymówienie umowy finansowania przed 

terminem lub brak rolowania 

Żądanie dodatkowego zabezpieczenia pożyczki  

Nagły spadek wartości rynkowej emitowanych 

papierów dłużnych (obligacje, derywaty) 

Zaprzestanie przedłużania kredytów 

rewolwingowych 

Nagły wzrost ceny pieniądza powodujący tzw. 

pułapkę zadłużenia 

Ryzyko dewizowe 

Kryzys finansowy skutkujący efektem domina 

Inne  

1 

 

 

2 

3 

4 

5 

 

6 

 

7 

Utrata wiarygodności na rynku wobec 

dostawców i klientów i związana z tym utrata 

dostępu do żródeł finansowania 

Utrata zaufania interesariuszy 

Pogorszenie ocen ratingowych 

Niekorzystne zmiany wizerunku firmy 

Efekt psychologicznej utraty rynku 

(informacje word of mouth) 

Zagrożenie objęcia procedurami prawa 

upadłościowego i naprawczego 

Inne  

 

Źródło: Masiukiewicz P. Ryzyko dużych banków. Perspektywa Polski, CeDeWu.pl, Warszawa, 2012, s. 36 

       

Problematyce instytucji finansowych zbyt dużych by upaść, poświęcili swoje prace B. Gup,
56

 

F. Mishkin,
57

 P. Molyneux,
58

 G. Stern i R. Feldman.
59

 Wskazują oni między innymi na 

ryzyko moral hazardu menedżerów, którzy otrzymali pomoc publiczną dla bankrutujących 

banków. 

W analizach ostatniego kryzysu finansowego subprime światowi ekonomiści, etycy  

i specjaliści od zarządzania sporo uwagi poświęcili problematyce instytucji finansowych 

„zbyt dużych by upaść”.
60

 Na kwestie te w kontekście wysokiej dźwigni finansowej, 

zwrócono uwagę także w Raporcie de Larosiere – przyjętym jako oficjalny dokument Komisji 

Europejskiej. 

  

                                                 
56 Gup B. E. What Does Too Big To Fail Mean?, in: Too Big To Fail: Policies and Practices in Government 

Bailouts, (ed) B. E. Gup, Praeger Publishers, Westport, 2004 
57 Mishkin F. S. How Big a Problem is Too Big To Fail?, Journal of Economic Literature no. 44(4)/2006 
58 Gardner E. P., Molyneux P. Doktryna TBTF – postępowanie wobec banków strategicznych zagrożonych 

upadłoścą, Bezpieczny Bank nr 1/2/1998 
59 Stern G. H., Feldman R. J. Too Big To Fail: the Hazards of Bank Bailouts, The Brookings Institution Press, 

Washington 2004 
60 Cecchetti S.G. How to Cope with the Too Big To Fail Problem?, Bezpieczny Bank nr 2/2012, Krugman P. The 

Return of Depression Economics and the Crisis of 2008. W.W. Norton Company Limited, 2009, Roubini N. 

Mihm S. Ekonomia kryzysu, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa, 2011, Stiglitz J. E. Freefall – jazda bez 

trzymanki, PTE, Warszawa, 2010 
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Wykres 1. Poglądy nt. roli dużych korporacji w społeczeństwie  
Źródło: Research in 23 Countries, Millennium Poll Environics, www.iblf.org.docs/MillenniumPoll.pdf, (dostęp 

15.12.2011)61 

 

Unikalne badania przeprowadzone w skali globalnej nt. oczekiwań społecznych wobec 

dużych podmiotów korporacyjnych prezentuje wykres 1. 

Aspekty prakseologiczne dużych struktur 

a) Racjonalność 

M. Weber twierdził, że racjonalność ujawnia się w wyborze najbardziej skutecznego środka 

dla realizacji uprzednio zdefiniowanego celu. Można jednak kwestionować zarówno 

racjonalność wyboru celów jak i dobór skutecznych środków realizacji. Autonomizacja 

poszczególnych części dużych podmiotów gospodarczych (jedna z patologii organizacji) 

powoduje różnice w ocenie racjonalności ich działania.
62

 

                                                 
61

 Uwaga: badanie w 1999 r. w formie wywiadu z 25 tys. respondentów w 23 krajach (6 kontynentów). Badanie 

współfinansowane przez Prince of Wales Business Leaders Forum and Conference Board  
62 Op. cit. 

http://www.iblf.org.docs/MillenniumPoll.pdf
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Przełożona na reguły działania racjonalność ma miejsce zawsze w określonych warunkach 

(politycznych, ekonomicznych, organizacyjnych, kulturowych) i są one zmienne.
63

 Oznacza 

to że nie można racjonalności absolutyzować, bowiem jest ona oparta o istniejący w danym 

przedsiębiorstwie kapitał intelektualny i informacyjny będący podstawą decyzji menedżerów. 

Teoria ograniczonej racjonalności ma tu pełne zastosowanie. Asymetria informacji, hazard 

moralny menedżerów, deprywacja osobistych preferencji czy korupcja przy podejmowaniu 

decyzji, wadliwe systemy motywacji tworzyły ciąg nieracjonalnych decyzji w wielkich 

korporacjach doprowadzając do bankructwa (Enron, Artur Andresen, Lehman Brothers  

i wiele innych). 

T. Kotarbiński zwracał uwagę, iż „Warunkiem istotnym racjonalnej integracji działań jest 

optymalna ich koordynacja, czyli uzgodnienie”.
64

  

b) Sprawność  

Sprawność działania dużych podmiotów można rozpatrywać wg. kryterium skuteczności 

osiągnięcia celu, sprawności temporalnej oraz oszczędności użytych środków. Czy wielkie 

podmioty gospodarcze i finansowe są sprawne? Poglądy są tu zróżnicowane. Wśród patologii 

w wielkich organizacjach wskazuje się przerosty zatrudnienia, marnotrawstwo środków, 

szumy informacyjne, przewlekłe systemy decyzyjne, niszczenie środowiska i inne. 

Publikowane analizy bankructw wielkich, globalnych firm wskazują na brak sprawności 

zarządzania.
65

 

c) Efektywność  

Jest wiele przykładów egzemplifikujących teorię Schumpetera w obszarze efektywności małej 

przedsiębiorczości. W wielkich przedsiębiorstwach (holdingach) rozrost biurokracji i kontroli 

generuje koszty niwelujące korzyści skali. Ale duże struktury mają przewagę dyktatu nad 

dostawcami (surowców, materiałów, usług) – scentralizowane zakupy dają siłę przetargową. 

Konkurencyjność kosztowa tych podmiotów jest bezdyskusyjna. 

                                                 
63 Pasieczny J. Patologie organizacji w okresie kryzysu, Zarządzanie i Finanse nr 4/2/2012 
64 Kotarbiński T. Traktat o dobrej robocie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1973, s. 207 
65 Np. Enron, WorldCom, Northern Rock, AIg i in., w: Philips T. Spektakularne upadki wielkich firm, Oficyna 

Wolters Kluwer, Warszawa, 2011 
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Przykładem efektywności małych struktur są małe banki i kasy spółdzielcze w krajach UE, 

które ominął kryzys subprime i miały one przez długi czas wyższe stopy zwrotu na kapitale 

niż wielkie grupy finansowe walczące z kryzysem.  

d) Ekonomiczność  

Na ekonomiczność w ujęciu T. Kotarbińskiego składa się wydajność i oszczędność  

w realizacji jakiegoś działania. W odniesieniu do dużych struktur finansowych brak jest 

dostępnych badań porównawczych w tym zakresie. 

e) Konkurencyjność 

Występuje naturalna tendencja dużych podmiotów do dalszego rozwoju (także skokowo 

poprzez procesy M&A). i zawłaszczanie jak największej części rynku. Efekt gigantomanii ma 

wiele skutków społecznych. To kreuje oligopole i niszczy konkurencję. Klasycznym 

przykładem jest rynek telewizorów LCD (6 firm globalnych) czy rynek komputerów. 

Jednocześnie współczesny marketing, w tym neuromarketing daje potężne instrumentarium 

kształtowania postaw nabywców (preferencje, przywiązanie do marki, sztuczne kreowanie 

potrzeb i in.). 

f) Efekt skali a korzyść dla społeczeństwa  

T. Kotarbiński kompleksami nazywa „wszelkie przedmioty złożone, których części wszystkie 

razem tworzą całość ze względu na funkcjonowanie dla wspólnego celu, rozumianego czy to 

w sensie prakseologicznym, czy to w sensie biologicznym, (…). Otóż każdemu takiemu 

przedmiotowi złożonemu stale zagrażają czynniki destrukcyjne i trwa on jako taki tylko pod 

kuratelą wyjątkowych warunków sprzyjających lub działań ochronnych"
66

 

Korzyści efektu skali można rozpatrywać wg. kryterium korzyści dla konsumenta oraz 

korzyści ogólnospołecznych. Efekt skali indywidualny konsument odczuwa wyraźnie  

w obszarze cen i dostępności produktu, następuje też proces demokratyzacji marek i wzrost 

jakości. Co do korzyści ogólnospołecznych występuje szeroka krytyka wielkich globalnych 

przedsiębiorstw – od przykładów niszczenia środowiska, poprzez niskie płace pracowników 

                                                 
66 Op. cit., s.203 
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aż po wysokie społeczne koszty upadłości (prace Altmana, Stiglitza i in.). Globalne struktury 

wymykają się spod kontroli państwa. 

g) Własność a zarządzanie  

W wielkich podmiotach gospodarczych następuje alienacja menedżerów wobec właścicieli, 

rady nadzorcze są kształtowane przez tzw. akcjonariusza strategicznego, czasem wystarczy by 

miał on 5% akcji. Cele stawiane przez takiego właściciela mają niekiedy krótkookresowy 

charakter (związany z jego interesem), a ogromne bonusy w ramach systemu motywacji 

gwarantują ich realizację przez menedżerów. W wielkich korporacjach rozmyta zostaje 

odpowiedzialność menedżerów najwyższego szczebla; zasada prawa do błędów stała się 

wszechobecna (przykładem jest zaledwie kilka głośnych procesów sądowych menedżerów po 

kryzysie subprime). Słabości nadzoru korporacyjnego wskazuje się jako przyczynę bankructw 

wielu instytucji finansowych w ostatnim kryzysie.
67

 

h) Przetrwanie jako cel 

Dla wielu organizacji głównym celem długookresowym jest przetrwanie na rynku  

(P. Drucker). Dla wielkich kompanii, ich właścicieli i top-menedżerów w sytuacji kryzysowej 

jest to walka o istnienie za wszelką cenę, w tym walka o pomoc państwa (bailout). Mimo tego 

wiele wielkich korporacji nie przetrwało kryzysów (np. kryzysu japońskiego, kryzysu 

dot.com, czy kryzysu subprime). 

Ryzyko dużych podmiotów na rynku finansowym 

Eskalacja zagrożeń wynikających z istnienia ryzyka systemowego jest cechą współczesnych 

rynków finansowych. Powstanie dużych, globalnych struktur instytucji lub grup finansowych 

(w tym holdingów i konglomeratów) spowodowało pojawienie się kilku konsekwencji 

związanych z zarządzaniem ryzykiem systemowym:
68

 

                                                 
67 Nadzór korporacyjny a stabilność sektora finansowego, pod red. P. Urbanka, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Łódzkiego, Łódź, 2012 

68 Zygierewicz M. Ryzyko systemowe w sektorze finansowym, w: Zarządzanie wartością instytucji finansowych, 

Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 4/5 2011, Wydział Zarządzania 

Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, 2011 
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 powstały instytucje określane w literaturze jako zbyt duże by upaść (TBTF) lub zbyt 

ważne by upaść (TITF); ich bankructwo oznaczałoby poważne negatywne 

konsekwencje w skali międzynarodowej, 

 coraz większe banki zawierały coraz większe i liczniejsze transakcje na globalnym 

rynku z podmiotami o podobnej wielkości (bankami i parabankami); tworząc  

w efekcie sieć powiązań, która może się szybko przekształcić w kanały zarażenia 

kryzysem (contagion effect), 

 wielkie globalne grupy finansowe coraz trudniej poddawały się nadzorowi tak 

korporacyjnemu jak i państwowemu, a interesy zarządów, akcjonariuszy i klientów 

(inwestorów) bywały rozbieżne. 

 

Tabela 2. Relacje aktywów do PKB wybranych banków przed i po kryzysie 

 
Bank Kraj Aktywa do PKB 

2007 w % 

Aktywa do PKB 

2009 w % 

Aktywa do PKB 

2010 w % 

UBS 

Credit Suisse 

RBS 

ING-Barrings 

Danske Bank 

Nordea 

J.P. Morgan 

Landesbanki 

Kaupthing  

Glintir (Grupa) 

Szwajcaria  

Szwajcaria 

Wielka Brytania 

Holandia 

Dania 

Szwecja  

USA 

Islandia 

Islandia 

Islandia 

436 

261 

137 

b.d 

b.d 

b.d. 

11 

239 

418 

230 

250 

193 

122 

500 

- 

- 

14 

b.d. 

b.d. 

b.d. 

254 

200 

94 

b.d. 

179 

171 

15 

- 

- 

- 

Źródło: opr. własne na podst.: Stypułkowski C. Too big to fail – różne koncepcje działań, Bezpieczny Bank nr 

3/2010 oraz The Forbes Global 2000 Ranking, www.forbes.com (dostęp: 15.10.10) 

       

W krajach Unii Europejskiej, Szwajcarii i Japonii banki „zbyt duże, by upaść” miały duży 

udział w sektorze bankowym danego kraju, a w niektórych przypadkach wartość ich aktywów 

przekraczała PKB kraju siedziby. W Islandii upadły 3 banki w ostatnim kryzysie (tj. 100% 

systemu bankowego), powodując de facto bankructwo kraju. 

W krajach Unii Europejskiej, Szwajcarii i Japonii banki „zbyt duże, by upaść” miały duży 

udział w sektorze bankowym danego kraju, a w niektórych przypadkach wartość ich aktywów 

przekraczała PKB kraju siedziby (tab. 2). W Islandii upadły 3 banki w ostatnim kryzysie  

(tj. 100% systemu bankowego), powodując de facto bankructwo kraju. 

http://www.forbes.com/
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N. Tarashew, C. Borio i K. Tsatsaronis wymieniają trzy czynniki systemowego ryzyka  

i systemowej ważności poszczególnych instytucji.
69

 Po pierwsze jest to ryzyko poszczególnej 

instytucji finansowej mierzone prawdopodobieństwem jej upadłości, po drugie to stopień 

koncentracji wielkości instytucji w systemie finansowym, po trzecie to wielkość ekspozycji 

podmiotu odnoszona do łącznej wielkości ryzyka systemowego (co wynika z podobnego 

zakresu działania poszczególnych instytucji, np. udzielania kredytów dla tej samej branży lub 

istnienia powiązań biznesowych między podmiotami). Wnioski z analizy przeprowadzonej 

przez ww. autorów są następujące: 

 wkład podmiotu do łącznego ryzyka systemowego rośnie szybciej niż proporcjonalnie 

wraz ze wzrostem wielkości tego podmiotu i wzrostem jego udziału w rynku, 

 wyższy wkład do ryzyka systemowego generują te podmioty, których profil działania 

jest zbliżony do przeciętnego profilu zaobserwowanego w sektorze finansowym, 

 dużą rolę odgrywają wzajemne powiązania między podmiotami finansowymi – 

relatywnie niewielka ekspozycja instytucji finansowej na ryzyko względem 

podmiotów niefinansowych może mieć małe znaczenie w porównaniu z istnieniem 

dużej ekspozycji względem innych instytucji finansowych na rynku 

międzybankowym, 

 interakcje między ww. czynnikami odgrywają główną rolę. 

Polityka oparta o doktrynę „zbyt duży, by upaść” (TBTF) albo „zbyt ważny, by upaść” 

(TITF) opierała się na założeniu istnienia dużych banków, których upadłość mogłaby 

spowodować zawirowania na rynku.
70

 W takim przypadku państwo jest gotowe udzielić 

pomocy takiej instytucji, pomimo prowadzenia liberalnej polityki opartej na wolnym rynku. 

Obecnie można mówić o polityce rządów i międzynarodowych organizacji w stosunku do 

instytucji „zbyt ważnych systemowo, by upaść” tj. SIFIs (Systematically Important Financial 

Institution). Listę takich instytucji w celu monitoringu stworzono w UE.
71

 

Szeroka dyskusja w wielu krajach i międzynarodowych instytucjach na temat regulacji 

dużych struktur finansowych, znalazła między innymi odzwierciedlenie w dokumencie 

MFW.
72

 Fundusz stoi na stanowisku, że reformy sektora finansowego powinny mieć na celu 

                                                 
69 Cyt. za: Zygierewicz M. Ryzyko systemowe w sektorze finansowym, w: Zarządzanie wartością instytucji 

finansowych, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 4/5 2011 
70 Masiukiewicz P. Regulacje w obszarze wzrostu …, op. cit. 
71 Cecchetti S. G. How to Cope Too Big To Fail Problem?, Bezpieczny Bank nr 2/2012 

72 IMF  Impact of Regulatory Reforms on Large and Complex Financial Institutions, Washington, November  

2010 
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rozwiązanie problemów z ryzykiem tworzonym przez wielkie i skomplikowane instytucje 

finansowe. Ogromna część światowych transakcji finansowych przechodzi bowiem przez 

nieliczną grupę tych instytucji; z rosnącymi wzajemnymi powiązaniami w skali 

międzynarodowej.  

Międzynarodowe raporty pokryzysowe Volckera, de Larosiere i Liikanena wyraźnie wskazują 

na ryzyko dużych instytucji finansowych i potrzebę specjalnych regulacji. 

W raporcie de Larosiere (oficjalny dokument KE) stwierdzono, że występuje zbyt duża 

asymetria między korzyściami z funkcjonowania dużych banków a kosztami ich upadłości. 

Kolejny problem to koszty upadłości banku transgranicznego dla kraju goszczącego (oddział, 

bank zależny). 

Współcześnie wskazuje się na szereg negatywów wielkich struktur finansowych, a między 

innymi:
73

 

 wielość obszarów działania powodująca angażowanie wielu państwowych nadzorów 

specjalistycznych, trudności nadzorowania w skali międzynarodowej, 

 wyższe ryzyko podejmowane w niektórych obszarach działalności przez duże banki, 

 brak przejrzystości działania i znaczna dywersyfikacja działalności jako ograniczenia 

skuteczności corporate governance,  

 nieprzejrzystość sprawozdań finansowych i produktów strukturyzowanych; problemy 

dla audytu i ratingu, 

 niepoddawanie się procedurom upadłości (doktryna TBTF i TITF), 

 wadliwe systemy motywacji; fortuny budowane z wynagrodzeń przy rozmytej 

odpowiedzialności, 

 bankructwo jako zagrożenie dla budżetu państwa i bankructwa kraju (przykład Islandii), 

 biurokratyzacja działalności, mała sterowalność i złożoność działania, 

 powiązania polityczne, 

 problem międzynarodowego podziału kosztów upadłości transgranicznej. 

Zdaniem Międzynarodowego Komitetu Nadzoru Bankowego w Bazylei banki systemowo 

ważne powinny mieć zdolność do absorbcji strat na poziomie wyższym niż jest to 

                                                 
73 Raport de Larosiere op. cit, Freeman J. Mega-Banks and the Next Financial  Crisis, The Wall Street Journal, 

March, 21, 2011 oraz Pruski J. Problemy architektury sieci stabilności finansowej na tle doświadczeń 

globalnego kryzysu finansowego, Bezpieczny Bank nr 3/2010 



46 

 

standardowo wymagane od wszystkich banków; co wymaga m.in. identyfikacji systemowo 

ważnych instytucji finansowych.
74

 

W USA w kwestii wielkości banków wdrożono tzw. regułę Volckera, która m.in. określa 

(ustawa Dodda-Franka), że instytucja finansowa nie powinna dysponować większymi 

aktywami niż aktywa o wartości 10% całego sektora (także w wyniku procesów M&A).  

W UE wprowadzono spec-regulacje dużych banków a w niektórych krajach podatek bankowy 

tylko dla największych banków. 

J. Stiglitz negatywnie ocenił adresowanie specjalnych regulacji do dużych banków. 

Zaproponował następujące rozwiązania:
75

 

 podział „zbyt dużych by upaść”, 

 znaczne ograniczenie działalności dużych struktur, 

 kalibracja restrykcji co do poziomu ubezpieczenia depozytów, 

 kalibracja wymogu adekwatności kapitałowej, 

 unormowanie sytemu motywacji top-menedżerów. 

Także w najnowszym raporcie pokryzysowym dla Komisji Europejskiej autorstwa Liikanena 

sformułowano propozycję segmentacji największych globalnych banków.
76

 Te 

kontrowersyjne propozycje są przedmiotem dyskusji w Unii Europejskiej, raczej mają one 

nikłe szanse na wdrożenie. 

Podsumowanie 

Lista niesprawnych i nieefektywnych działań a także patologii organizacji dużych podmiotów 

gospodarczych mogłaby być długa. Być może listy powinny byś dwie – dla podmiotów sfery 

realnej oraz sfery finansowej. Poniżej, do dyskusji, wyspecyfikowano najważniejsze wady 

dużych struktur: 

 niszczenie konkurencji małych firm, 

 ograniczanie niezależności konsumentów, 

 generowanie dodatkowych kosztów biurokracji, 

 zróżnicowana efektywność; niekiedy nie odbiegająca od małych firm, 

                                                 
74 Zygierewicz M. Ryzyko…, op. cit. 
75 Stiglitz J. E. Freefall. Jazda bez trzymanki, Wydawnictwo PTE, Warszawa, 2010 s. 195 i nast. 
76 Kasiewicz S., Kurkliński L., Marcinkowska M. Sektor bankowy – motor czy hamulec wzrostu gospodarczego, 

WIB Alterum, Warszawa, 2013, s. 29 i nast. 
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 dysfunkcje i patologie organizacji, 

 szumy informacyjne,  

 nieracjonalność decyzji, 

 kreatywna księgowość, 

 wypaczone systemy motywacji top-menedżerów, 

 niepoddawanie się procedurom upadłości (zasada TBTF i TITF) 

 ułomności nadzoru korporacyjnego i alienacja zarządzania wobec własności.  

Do prostych metod ograniczania rozmiarów działalności w ramach koncepcji lean 

management, należą: dezinwestycje w aktywach, outsourcing i offshoring, franchising 

niektórych działalności, przenoszenie działalności do spółek podporządkowanych 

(subsydiary) oraz segmentacja przedsiębiorstwa i sprzedaż wyodrębnionych części. 

Funkcjonowanie globalnych przedsiębiorstw oraz globalnych banków wymaga dalszych 

studiów i pogłębionych badań. 
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Dysfunctions and risk of large enterprises – praxiological aspects 

Abstract: Increased vulnerability resulting from systemic risk is an inherent feature of 

the contemporary financial markets. The problem of risk of large enterprises acutely 

manifested itself during the subprime crisis. Widespread discussion in numerous 

countries and international institutions about the regulation of large financial 

structures was also reflected in a report prepared by the International Monetary Fund 

on the need to increase such regulations. 

The last decade saw an enormous growth of bank holding and industry holding 

companies; the fact that the assets of some banks exceed the GDP of the countries they 

are based in constitutes a threat in case of a bankruptcy. The key question in the 

management of large banks in the last decade was how to maximize the value in the 

shortest possible period of time and beat the competition. Moral hazard of managers 

became a constant feature of management. The banking supervision, owners and 

supervisory boards, underestimated the risk of losses, a bankruptcy and a loss of 

capital.  

The following goals has been advanced in this article: analyze of dysfunctions of large 

enterprises, systemically country risk created in large enterprises and areas of reform. 

Key words: large enterprise, crisis, lean management, risk, reform. 
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Mediacje jako alternatywa dla postępowań 

upadłościowych  

Sylwia Morawska 

Szkoła Główna Handlowa 

Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw  

Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie  

Streszczenie. Celem artykułu jest prezentacja aktualnego modelu dochodzenia 

wierzytelności w zbiorowym postępowaniu egzekucyjnym (upadłość). Wyróżniamy 

dwa przeciwstawne modele egzekucji zbiorowej. Jeden przyjazny wierzycielom  – 

restrykcyjny. Drugi przyjazny dłużnikom – restrukturyzacyjny. W artykule 

zaprezentowano także pośredni model instytucji upadłości z ograniczoną interwencją 

państwa w gospodarkę, pozostawiający luz decyzyjny sędziemu w podjęciu decyzji o 

ogłoszeniu upadłości przedsiębiorcy, w szczególnych przypadkach, podyktowanych 

sytuacją finansową czy względami społecznymi. Model ten powinien stanowić etap 

przejściowy do wdrożenia modelu opartego na polityce drugiej szansy, w którym 

państwo udzielałoby ograniczonej pomocy przedsiębiorcom w kryzysie. Artykuł 

podejmuje również rozważania w zakresie dopuszczalnego w świetle prawa, 

alternatywnego trybu rozwiazywania sporów w postaci mediacji, zamiast zbiorowych 

postępowań egzekucyjnych. Zaprezentowano zalety tego typu postępowań. Nowa 

instytucja mediacji w sprawach cywilnych, w tym gospodarczych, została 

wprowadzona do polskiego systemu prawa ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie 

ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
77

, która 

weszła w życie w dniu 10 grudnia 2005 r. 

Postępowanie upadłościowe w Polsce jest co do swej istoty zbiorowym postępowaniem 

egzekucyjnym, nie atrakcyjnym z punktu widzenia ekonomicznego dla przedsiębiorców. Sens 

ekonomiczny zbiorowego postępowania egzekucyjnego powinien polegać na niższych 

kosztach i krótszym czasie trwania postępowania niż egzekucja prowadzona indywidualnie 

przez wierzyciela - przedsiębiorcę i na wyższej przewidywanej stopie odzyskanych 

wierzytelności. Podział wierzytelności na kategorie sytuujący wierzytelności przedsiębiorców 

w ostatniej kolejności zaspokajania skutkują tym, że inicjowanie postępowania 

upadłościowego dla przedsiębiorców jest nieopłacalne, tak jeżeli chodzi o koszty jak i o czas 

postępowania i stopę odzyskiwanych należności. Pozostałe funkcje prawa upadłościowego 

                                                 
77 Dz. U., nr 172, poz. 1438, z późn. zm. 
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takie jak restrukturyzacja zadłużenia są realizowane w niewielkim stopniu podważającym 

sens postępowania upadłościowego jako instytucji zmierzającej do restrukturyzacji 

zadłużonych przedsiębiorstw.  

Podstawowym celem ekonomicznym instytucji upadłości jest jak najszybszy powrót środków 

produkcji na rynek w celu ich lepszego wykorzystania. Z punktu widzenia społeczeństwa 

zasoby powinny być przenoszone z jednego zastosowania do innego, uważanego za bardziej 

użyteczne, poprzez zanikanie i upadanie przedsiębiorstw, które nie są dość użyteczne, a 

rozwój tych, które są. Takie działanie przyczynia się do wzrostu gospodarczego a zatem jest 

korzystne z punktu widzenia całego społeczeństwa, prowadzi bowiem do zwiększenia jego 

dobrobytu. 

Optymalny model postępowań upadłościowych musi być zgodny z wymaganiami rynku i 

stopniem rozwoju instytucjonalnego państwa. Warunkiem braku dysfunkcjonalności regulacji 

prawnych w obszarze upadłości jest uzgodnienie celów prawnych z ekonomicznymi. Państwo 

tworząc warunki brzegowe powinno zapewnić  realizację interesów ekonomicznych instytucji 

upadłości, a mianowicie szybki powrót środków produkcji do nowej działalności 

gospodarczej, a w przypadku ekonomicznego uzasadnienia dalsze utrzymanie 

przedsiębiorstwa w obrocie gospodarczym. Prawo upadłościowe i naprawcze, będące 

fundamentem instytucji upadłości, w obecnym kształcie nie uwzględnia, że poza czynnikami 

mikroekonomicznymi działają w otwartej gospodarce rynkowej jeszcze czynniki 

makroekonomiczne. Czynniki wewnętrzne takie jak zła jakość zarządzania 

przedsiębiorstwem, niska skuteczność kontroli finansowej oraz  źle ustalony poziom kosztów 

i zbyt wielka skala działalności mogą i często doprowadzają do utraty płynności finansowej  

i braku możliwości  regulowania zobowiązań pieniężnych, ale czynniki zewnętrzne takie jak 

poziom natężenia zewnętrznej konkurencji, zmiany w popycie rynkowym, zmiany cen, usług 

i materiałów, wreszcie zmiany w polityce fiskalnej i monetarnej państwa oraz niestabilność  

otoczenia instytucjonalno – prawnego, w którym działa przedsiębiorca mogą skutecznie 

załamać całe branże i sektory. Skuteczne prawo powinno wyważać interesy społeczne oraz 

indywidualne interesy wierzycieli.  

Na jakość instytucji upadłości wpływ wywierają nie tylko regulacje prawne dotyczące 

postępowań upadłościowych, ale także funkcjonowanie organizacji sądownictwa 

powszechnego w sprawach upadłościowych wraz organami „samoistnymi” tj. syndykami, 

nadzorcami sądowymi oraz zarządcami. Zasadniczy jednak wpływ mają podstawowi aktorzy 

postępowań upadłościowych tj. dłużnicy oraz wierzyciele, kalkulujący ryzyko związane  
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z czasem i kosztami tych postępowań. Niewątpliwie jednak model instytucji upadłości,  

a przede wszystkim jego funkcje powinny być dostosowane do poziomu rozwoju 

instytucjonalnego kraju, a także odpowiadać na potrzeby społeczno – gospodarcze  

i powszechnie przyjęte zwyczaje w obrocie. Powyższe uzgodnienie powinno gwarantować 

wysoką jakość instytucji, w przeciwnym razie może dojść do rozwoju innych instytucji, 

spełniających potrzeby rynku i obumarcia instytucji nieprzydatnych, nieporęcznych, a wręcz 

szkodliwych dla rynku. Instytucje wysokiej jakości to te, które indukują społecznie pożądane 

zachowanie podmiotów gospodarczych
78

. Dobre instytucje – służące rozwojowi – to takie, 

które przeze wszystkim gwarantują bezpieczeństwo obrotu gospodarczego oraz sprzyjają 

postępowi technicznemu i społecznemu. Kraje które, zapewniają ich stabilność, ale zarazem 

potrafią zatroszczyć się o niezbędną elastyczność umożliwiającą płynne dostosowanie się do 

naturalnych i kulturowych warunków gospodarowania, są krajami sukcesu gospodarczego
79

. 

Państwa posiadają swobodę wyboru modelu instytucji upadłości. Wyróżniamy dwa 

podstawowe modele instytucji upadłości, jeden przyjazny wierzycielom – restrykcyjny, 

drugi przyjazny dłużnikom - restrukturyzacyjny.  Istnieją również modele pośrednie. 

Najistotniejsze jednak jest to, aby postępowania były relatywnie tanie i szybkie. 

Czasochłonne i drogie postepowania pozbawiają przedsiębiorców kapitału uniemożliwiając 

im ponowne rozpoczęcie działalności.  

 

 

Rysunek 1. Modele instytucji upadłości 

Źródło: opracowanie własne 

                                                 
78

 Rodrik D. Jedna ekonomia, wiele recept. Globalizacja, instytucje i wzrost gospodarczy Wydawnictwo krytyki politycznej   

Warszawa 2011 r., str. 204 i następne 
79 Kołodko G. W. Wirujący świat Wydawnictwo Prószyński i S- ka SA Warszawa 2008 r., str. 294 
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Szybkość, niskie koszty i trwałość zakończenia konfliktu to podstawowe cechy sporu 

cywilnego, do którego należy również postępowanie upadłościowe. Niestety badania akt 

postępowań upadłościowych
80

 wskazują, że zarówno szybkość, sprawność i niezawodność 

postępowania przed sądami pozostaje nadal jedynie w sferze postulatów i niezrealizowanych 

założeń. W Polsce potencjał państwa „capacity”  mierzony skutecznością instytucji upadłości 

jest niski. Wierzycielom, jak stwierdzono w przeprowadzonych badaniach, w postępowaniach 

upadłościowych udaje się odzyskać zaledwie 17,5% przysługujących w stosunku do dłużnika 

wierzytelności (wykres 1). Siła władzy państwowej to zdolność państwa do egzekwowania 

prawa. Należy ją odróżnić od zakresu aktywności państwa, który obejmuje zbiór rozmaitych 

funkcji i celów realizowanych przez rządy. Co więcej dla długoterminowego wzrostu siła 

państwa jest generalnie ważniejsza niż jego zakres
81

. W sytuacji, gdy potencjał (capacity) 

państwa i instytucji jest niski istnieją poważne przeszkody do rozszerzania zakresu 

aktywności państwa. W przypadku instytucji upadłości w Polsce niski jej potencjał wynika 

przede wszystkim z błędnie przyjętej aksjologii prawa upadłościowego i naprawczego 

niedostosowanej potrzeb społeczno – gospodarczych oraz sztywnych, nieelastycznych 

regulacji. A zatem uwolnienie regulacji poprzez zwiększenie aktywności sędziów 

rozpatrujących sytuację konkretnego przedsiębiorcy przeżywającego kryzys finansowy może 

przyczynić się do wzrostu potencjału instytucji upadłości. W obecnym stanie prawnym 

przedsiębiorcy sięgają po upadłość w ostatniej kolejności, gdy inne sposoby zawiodły. 

Najczęściej dzieje się to za późno, w tzw. w świetle prawa nieodpowiednim terminie  

(2 tygodnie od zaprzestania płacenia wymagalnych zobowiązań pieniężnych) co  

w konsekwencji rodzi  w teorii, nie w praktyce odpowiedzialność m. in. karną.  

                                                 
80 Mączyńska E., Morawska S., Czapracka A., Efektywność procedur upadłości, raport z badań w ramach grantu numer N 

N112180739, Warszawa 2012, wyniki badań opisane zostały szczegółowo w: Morawska S. Przedsiębiorca w obliczu 

upadłości. Diagnoza i propozycje zmian systemu instytucjonalnego w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH Warszawa 2013, 

Ekonomia i prawo upadłości przedsiębiorstw. Zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie pod redakcją naukową S. 

Morawskiej, Oficyna Wydawnicza SGH Warszawa 2012, Babiarz – Mikulska K., Czapracka A., Morawska S. Ocena 

efektywności procedur upadłościowych wobec przedsiębiorców – aspekty prawne, ekonomiczne i organizacyjne , Difin 

Warszawa 2012 

81 Fukuyama F. Budowanie państwa. Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku Dom Wydawniczy Rebis Poznań 2005 str. 

32 – 36  
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Wykres 1 . Stopień zaspokojenia wierzytelności przysługujących do upadłego uznanych  

w planie podziału i poza planem – wyniki badań  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań  

W postępowaniach upadłościowych nie chodzi o rozwiązanie sporu, a jedynie o jego 

rozstrzygnięcie. Rozstrzygniecie sporu prowadzi co do zasady do likwidacji przedsiębiorcy 

dłużnika. Podstawowym celem organizacji wymiaru sprawiedliwości w sprawach 

upadłościowych i naprawczych jest rozstrzygnięcie konfliktu pomiędzy dłużnikiem  

a wierzycielami. Ustawodawca jednak postanowił, że konflikt ten ma być zawsze 

rozstrzygany na korzyść wierzycieli. Cel ten kłóci się z zasadami sprawiedliwości z powodu 

nadmiernego faworyzowania wierzycieli oraz z celem ekonomicznym, gdyż często  

w interesie społecznym i w interesie lokalnych rynków pracy, ochrony sektorów i branż jest 

utrzymanie przejściowo niewypłacalnego przedsiębiorcy. Automatyzm rozstrzygnięć nie 

pozwala sądowi na uwzględnienie innych interesów niż interes wierzycieli. Z uwagi na 

pierwszeństwo wierzycieli publicznoprawnych nie pozwala również na zaspokojenie 

interesów prywatnych wierzycieli. A zatem celem wymiaru sprawiedliwości w sprawach 

upadłościowych jest zaspokojenie wierzycieli dłużnika i wierzyciele ci powinni być 

zaspokojeni w jak najwyższym stopniu (zasada optymalizacji). Co prawda określono granice 

tego zaspokojenia: postępowanie winno być tak przeprowadzone, aby przedsiębiorstwo 

dłużnika zostało zachowane, ale tylko wtedy, gdy racjonalne względy za tym przemawiają. 

Jednak z dalszych regulacji wynika, że układ jest dopuszczalny tylko wtedy, gdy zostanie 

uprawdopodobnione, że w drodze układu wierzyciele zostaną zaspokojeni w wyższym 

stopniu, niż zostaliby zaspokojeni po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego 

obejmującego likwidację majątku dłużnika. 

Dlatego też należy rozważyć stosowanie zamiast postępowań o ogłoszenie upadłości, 

dopuszczalnego w świetle prawa, alternatywnego trybu rozwiazywania sporów w postaci 
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82,25 

wierzytelności 
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wierzytelności 
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mediacji
82

. Nowa instytucja mediacji w sprawach cywilnych, w tym gospodarczych, została 

wprowadzona do polskiego systemu prawa ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - 

Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
83

, która weszła w życie w dniu 

10 grudnia 2005 r. W przypadku sporów o charakterze transgranicznym do spraw cywilnych  

i handlowych ma zastosowanie dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/EC  

z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych  

i handlowych
84

. Celem niniejszej dyrektywy jest ułatwienie dostępu do alternatywnych metod 

rozwiązywania sporów oraz promowanie polubownego rozwiązywania sporów przez 

zachęcanie do korzystania z mediacji oraz przez zapewnienie wyważonej relacji między 

mediacją a postępowaniem sądowym. Zgodnie z art. 3 pkt a dyrektywy mediacja oznacza 

zorganizowane postępowanie o dobrowolnym charakterze, bez względu na jego nazwę lub 

określenie, w którym przynajmniej dwie strony sporu próbują same osiągnąć porozumienie  

w celu rozwiązania ich sporu, korzystając z pomocy mediatora. Postępowanie takie może 

zostać zainicjowane przez strony albo może je zaproponować lub zarządzić sąd lub nakazać 

prawo państwa członkowskiego. Termin ten obejmuje mediację prowadzoną prze sędziego, 

który nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek postępowanie sądowe dotyczące rzeczonego 

sporu. Nie obejmuje on jednak prób podejmowanych przez sąd lub sędziego rozstrzygającego 

spór w toku postępowania sądowego dotyczącego rzeczonego sporu. 

Zastosowanie mediacji w sporach gospodarczych jest szczególnie istotne, albowiem nie 

kończy ona współpracy pomiędzy uczestnikami obrotu gospodarczego. Daje szanse na dalszą 

współpracę. Zawarcie ugody jest nadrzędnym celem mediacji, ale nie jedynym. Wartością 

samą w sobie jest przywrócenie konstruktywnej komunikacji między stronami i umożliwienie 

im przekonania się, czy zawarcie ugody jest w danej sytuacji możliwe
85

. Mediacja nie jest 

alternatywą sadowego wymiaru sprawiedliwości, lecz raczej instytucją go wspierającą, 

komplementarną. Tymczasem mediacja nie jest wykorzystywana w postępowaniach  

o ogłoszenie upadłości. Podobnie ma się rzecz z innymi postępowaniami cywilnymi  

i gospodarczymi. Udział mediacji cywilnych – w tym gospodarczych – w ogólnej liczbie 

spraw spornych w sądach jest niski. I tak w Polsce w 2011 r. wpłynęło do sądów ogółem 

ponad 13 mln spraw, w tym spraw gospodarczych przeszło 1mln. Udział mediacji w sprawach 

                                                 
82 Por. Jakubiak – Mirończuk A. Alternatywne a sądowe rozstrzygnięcie sporów sądowych Monografie Wydawnictwo 

Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008  
83 Dz. U., nr 172, poz. 1438, z późn. zm. 
84 Dz.U.UE.L.136/3 z 24 maja 2008 r. 

85 Pieckowski S. Mediacja w sprawach gospodarczych Wydawnictwo Ministerstwo Sprawiedliwości Mediacje w polskim 

systemie prawa, Warszawa 2012, str. 5 
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cywilnych wyniósł 2 597, zaś w gospodarczych zaledwie 1 429. Poniżej przedstawiono dane 

statystyczne Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące liczby mediacji w sprawach cywilnych 

i gospodarczych w Polsce w latach 2006 – 2012 (pierwsze półrocze).  

              

Wykres 2. Mediacje cywilne i gospodarcze w latach 2006 – 2012 (pierwsze półrocze) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych Ministerstwa Sprawiedliwości  

 

Mediacja powinna być również wykorzystywana w postępowaniach karnych prowadzonych 

na podstawie art. 586 ksh za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w odpowiednim 

terminie.  

Zastosowanie mediacji w postępowaniu o ogłoszenie upadłości jest tym bardziej zasadne, że 

aktualnie w Polsce funkcjonuje restrykcyjny model instytucji upadłości minimalnie 

ingerujący w mechanizmy rynkowe (rys 2.). Zgodnie z zadeklarowanym w prawie 

upadłościowym w Polsce celem instytucji upadłości jest: 

 zaspokojenie wierzycieli niewypłacalnego dłużnika (funkcja windykacyjna), 

 niedopuszczenie do dalszych niewypłacalności, które są następstwem niepłacenia 

zobowiązań przez niewypłacalnego dłużnika (funkcja profilaktyczna), 

 kształcenie wśród przedsiębiorców określonych wzorów zachowań, które można 

określić jako postawę rzetelnego przedsiębiorcy (funkcja wychowawcza), 

 w ograniczonym stopniu – funkcja oddłużeniowa. 
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Rysunek 2. Model restrykcyjny instytucji upadłości 

Źródło: opracowanie własne 

 

Skutkiem przyjęcia restrykcyjnego modelu instytucji upadłości jest niedostosowana do 

realiów życia gospodarczego definicja upadłości, stanowiąca „wąskie gardło”, a także 

rozbudowany system sankcji, również karnych. Dodatkowo wskazać należy, że badania 

funkcjonowania sankcji karnych grożących za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, 

wykazują ich nieskuteczność – nie przyczyniają się one ani do terminowego składania 

wniosków o ogłoszenie upadłości (częściowo z braku świadomości ich istnienia  

u przedsiębiorców), ani do skuteczności postępowań upadłościowych. Sankcje te, a przede 

wszystkim ich szeroki wybór, przesądzają o restrykcyjnym modelu postępowań 

upadłościowych w Polsce. 

Na obecnym etapie rozwoju instytucjonalnego sądownictwa, możliwym do wdrożenia  

w praktyce jest pośredni model instytucji upadłości z ograniczoną interwencją państwa  

w gospodarkę (rys. 3), pozostawiający luz decyzyjny sędziemu w podjęciu decyzji  

o ogłoszeniu upadłości przedsiębiorcy, w szczególnych przypadkach, podyktowanych 

sytuacją finansową czy względami społecznymi.  
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Rysunek 3. Model pośredni instytucji upadłości 

Źródło: Opracowanie własne. 

Model ten powinien stanowić etap przejściowy do wdrożenia modelu opartego na polityce 

drugiej szansy, w którym państwo udzielałoby ograniczonej pomocy przedsiębiorcom  

w kryzysie. W czasach niepewności i niestabilności potrzebne są rozwiązania prawne na 

„pogodę” i „niepogodę”, a te może zapewnić model instytucji upadłości oparty na polityce 

drugiej szansy, z licznymi opcjami restrukturyzacyjnymi, pozostawiający luz decyzyjny 

sędziemu, podejmującemu decyzję o ogłoszeniu upadłości przedsiębiorcy na podstawie 

dokonanej w konkretnym przypadku analizy finansowej przedsiębiorstwa z uwzględnieniem 

jej społeczno-ekonomicznych skutków. Odstąpienie od automatyzmu prawnego na rzecz 

analizy ekonomicznej (prowadzonej indywidualnie dla każdego przypadku) umożliwi 
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elastyczne reagowanie w sytuacjach szczególnych, podyktowanych interesem ekonomicznym 

lub społecznym. Przyjęcie powyższego modelu jest szczególnie istotne z dwóch powodów. 

Po pierwsze polscy przedsiębiorcy zmuszeni są do borykania się z problemami 

wieloaspektowymi – wielopoziomowymi i złożonymi, związanymi ze skutecznym 

konkurowaniem na globalnym rynku
86

. Dodatkowo popyt na rynku wewnętrznym jest częścią 

popytu rynku globalnego i skorzystanie z niego wymaga również zdolności konkurencyjnych, 

by pokonać konkurentów zewnętrznych, którzy coraz swobodniej mogą aspirować do tego 

popytu. Konieczność zmiany filozofii działania przedsiębiorstwa z kategorii lokalnych na 

globalne wymaga od przedsiębiorcy m. in. rozwijania umiejętności podejmowania ryzyka  

i godzenia się na niepewność jaką niesie przyszłość. Globalizacja i internetyzacja, według 

prof. Władysława Szymańskiego
87

,  stworzyły jakościowo nowe szanse ekspansji i czerpania 

korzyści bez dużego własnego finansowego, bez doświadczeń w działalności i produkcji  

w różnych dziedzinach, bez kosztownego aparatu wytwórczego. Szanse takie dają „puste 

firmy”, które korzystają z dostawców i podwykonawców zewnętrznych. Rolą państwa jest 

stworzenie prawa dostosowującego do zmieniających się warunków gospodarowania 

wyznaczanych przez globalizację, internetyzację oraz finansyzację i giełdyzację gospodarczą. 

Prawo, w szczególności to dla przedsiębiorców przeżywających kryzys finansowy na skutek 

czynników zewnętrznych, powinno uwzględniać możliwość indywidualnego podejścia 

uwzględniającego skutki społeczno – ekonomiczne. Po drugie automatyzm regulacji 

prawnych może stawiać polskich przedsiębiorców w warunkach mniej korzystnych od 

konkurentów z innych państw. Należy na nowo spojrzeć na anachroniczną definicję upadłości 

w Polsce. U jej podstaw leżą dwie niezależne od siebie przesłanki upadłości. W przypadku 

wszystkich przedsiębiorców brak regulowania wymagalnych zobowiązań pieniężnych,  

a w stosunku do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości 

prawnej, ale mających zdolność prawną także nadmierne zadłużenie. Wystarczy jedna z nich, 

aby sąd ogłosił upadłość przedsiębiorcy.  Sąd nie dokonuje oceny sytuacji finansowej 

przedsiębiorcy, nie uwzględnia okoliczności z powodu których przedsiębiorca znalazł się  

w kryzysie finansowym, nie dokonuje analizy możliwości restrukturyzacji przedsiębiorcy,  

a także społecznych skutków swoich decyzji.  Należy również wziąć pod uwagę fakt, że 

                                                 
86 Malara Z. Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce. Wyzwania współczesności  Wydawnictwo naukowe PWN Warszawa 

2006, str. 9 -15  

87 Szymański W. Niepewność i niestabilność gospodarcza. Gwałtowny wzrost i co dalej? Wydawnictwo Difin Warszawa 

2011, str. 11, 41, 193, 270, Szymański W. Kryzys globalny. Pierwsze przybliżenie Wydawnictwo Difin Warszawa 2009 r., 

str. 193 
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rozwiązania prawne przyjęte w Polsce nie mogą być mniej korzystne niż w innych państwach 

wobec zjawiska konkurencji regulacyjnej. Państwa konkurują między sobą tworząc 

innowacyjne rozwiązania prawne zdolne przyciągać inwestorów, również w obszarze 

regulacji upadłościowych, w szczególności poprzez celową „niedookreśloność” kreowanego 

przez siebie prawa
88

. Należy jednak wystrzegać się kopiowania rozwiązań prawnych  

w funkcjonujących innych państwach. Prawo powinno być tworzone lokalnie na podstawie 

praktycznego doświadczenia, wiedzy lokalnej i eksperymentowania. W przeciwnym razie 

będziemy do czynienia z imitacją rozwiązań prawnych.  

W celu zapewnienia wdrożenia opartego na polityce drugiej szansy modelu instytucji 

upadłości do praktyki sądowej należy w okresie przejściowym rozpocząć budowę 

infrastruktury upadłości (platforma upadłościowa, system pomocy na ratowanie  

i restrukturyzację przedsiębiorców zagrożonych, fundusz złych długów). Zarówno w modelu 

pośrednim, jak i opartym na polityce drugiej szansy, należy zapewnić sądowi możliwość 

skierowania sprawy w pierwszej kolejności do mediacji, w celu uzgodnienia kompromisu 

pomiędzy dłużnikiem a wierzycielami co do spłaty zobowiązań. 

Okres przejściowy jest niezbędny z uwagi na fakt, że na obecnym etapie wdrożenie do 

praktyki sądowej modelu opartego na polityce drugiej szansy jest niemożliwe z powodu 

niewydolności organizacji sądownictwa powszechnego, w szczególności jego biurokratycznej 

struktury oraz niechęci sędziów do podejmowania tak ważkich z punktu widzenia gospodarki 

decyzji. Sędziowie wolą stosować prawo niż je tworzyć. Sędzia, orzekając o upadłości lub 

oddalając wniosek o ogłoszenie upadłości, w sytuacji gdy decyzja ta okaże się niekorzystna  

z punktu widzenia przedsiębiorcy, czy gospodarki zasłoni się w razie potrzeby 

obowiązującym prawem, niedającym mu swobody do podjęcia decyzji skutecznej, właściwej 

w danym wypadku. W wielu przypadkach sędziowie odczuwający potrzebę podjęcia decyzji 

słusznej i sprawiedliwej podejmują ryzyko działania na krawędzi prawa. Jednak takie 

działanie może rodzić dla nich niekorzystne skutki. W Polsce sędziego rozlicza się przede 

wszystkim ze stosowania prawa, a nie z rezultatów podjętych decyzji. Model pośredni, a tym 

bardziej  oparty na polityce drugiej szansy może umożliwić sędziom podejmowanie decyzji 

słusznych z punktu widzenia ekonomicznego, a także wyznaczyć kierunek zmian organizacji 

wymiaru sprawiedliwości z biurokratycznej na zorientowaną na wyniki.  

                                                 
88 Szydło M. Konkurencja regulacyjna w prawie spółek Wydawnictwo Oficyna a Wolters Kluwer business Warszawa 2008 

r., s. 117 
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Zarówno w modelu pośrednim, jak i opartym na polityce drugiej szansy, należałoby 

rezygnować z odpowiedzialności karnej za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. 

Rezygnacja z sankcji karnych wpisuje się w założenia wynikające z Komunikatu Komisji 

Europejskiej z 5 października 2007 r. – W jaki sposób przezwyciężyć piętno porażki 

poniesionej w działalności gospodarczej – działania na rzecz polityki drugiej szansy. 

Realizacja partnerstwa lizbońskiego na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia
89

, 

zalecające rozróżnianie przedsiębiorców, których niewypłacalność jest wynikiem nieuczciwej 

aktywności od przedsiębiorców, którzy popadli w stan niewypłacalności na skutek np. 

kryzysu finansowego czy gospodarczego. Sankcje karne jednakowo traktujące 

przedsiębiorców za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości postrzegane są jako wysoce 

niesprawiedliwe. To rozwiązanie jest wynikiem prostego przeniesienia art. 301 i 483 kodeksu 

handlowego do kodeksu spółek handlowych. Art. 301 kh i 483 kh dotyczył sytuacji, gdy 

przedsiębiorca nie poddał się procedurze wynikającej z prawa upadłościowego z 1934 r. 

Według art. 5 § 1 prawa upadłościowego z 1934 r. przedsiębiorca zobowiązany był do 

zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości, chyba że wniósł podanie o otwarcie postępowania 

układowego. Procedura układowa z 1934 r. przeznaczona była dla przedsiębiorców, którzy 

wskutek wyjątkowych i niezależnych od nich okoliczności zaprzestali płacenia długów.  

Dodatkowo wskazać należy, że w przypadku odpowiedzialności cywilnoprawnej złożenie 

wniosku o ogłoszenie upadłości w odpowiednim terminie zwalnia członków zarządu  

z odpowiedzialności za zobowiązania spółki (cywilnoprawne90 i publicznoprawne91). Nie ma 

tu znaczenia przyczyna stanu niewypłacalności. Wystarczy złożenie wniosku nawet przy 

celowym doprowadzeniu spółki do niewypłacalności, aby zwolnić członków zarządu  

z odpowiedzialności za długi spółki. Rekomendacja zakładająca likwidację sankcji karnych za 

niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości zbieżna jest z założeniami projektu ustawy  

o ograniczeniu prawa karnego w obrocie gospodarczym z 1 marca 2012 r., gdzie 

zaproponowano uchylenie art. 586 ksh i konsekwentnie art. 128 i 129 ustawy z dnia 4 marca 

2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej.  

W uzasadnieniu wskazano na konieczność likwidacji typów czynów zabronionych zbędnych 

dla zapewnienia efektywnej ochrony obrotu gospodarczego. Rozwiązanie to jest zgodne  

z zasadą sybsydiarności prawa karnego, nazywanej też zasadą jego ultima ratio, która 

najogólniej postrzegana bywa jako konieczność stosowania prawa karnego jako ostateczności, 

                                                 
89 KOM (2007) 584, wersja ostateczna.  
90 Art. 299 ksh ustawa z dnia 15 września 2000 r. (Dz. U., nr 94, poz. 1037 ze zm.). 
91 Art. 116 Ordynacji podatkowej ustawa z 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U., nr 749 z 2012 r., tekst jednolity ze zm.). 
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kiedy pozostałe sposoby reakcji okażą się nieskuteczne92. W ocenie teoretyków prawa 

karnego poziom punitywności obowiązującego prawa karnego w Polsce nie należy do 

niskich. Wysoka punitywność jest konsekwencją poglądu, iż prawo karne jest w tym 

względzie prima ratio, zaś niska – ultima ratio.  

W obecnym stanie prawnym system sankcji nie motywuje menedżera do wczesnego 

reagowania na negatywne sygnały finansowe, na zagrożenie niewypłacalnością, utratę 

płynności finansowej, gdyż nie jest on postrzegany jako rzeczywiste ryzyko prawne. Jedynie 

wprowadzenie pozytywnych bodźców do systemu prawnego przyczyni się do zwiększenia 

pewności obrotu i ocalenia wartościowych przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku, które  

z powodu czynników zewnętrznych od nich niezależnych, popadły w trudności finansowe. 

Niezależnie od stopnia penalizacji i surowości kar przewidzianych w prawie karnym, system 

nie spełnia swojej roli, jeżeli nie wynikają z tego oczywiste korzyści materialne dla 

wierzycieli. Natomiast zbyt rygorystyczny system sankcji może mieć negatywny wpływ na 

rozwój przedsiębiorczości, w szczególności może sprzyjać negatywnym metodom 

manipulacji ryzykiem tzn. prowadzić do unikania ryzyka przez menedżerów.  

Należy jednak rozważyć wzmocnienie instytucjonalne ścigania czynów polegających na 

umyślnym doprowadzeniu do niewypłacalności lub do ogłoszenia upadłości. Konieczna jest 

również rezygnacja z automatyzmu przepisów uwalniających z odpowiedzialności 

cywilnoprawnej (zawartych w art. 299 ksh) w przypadku umyślnego doprowadzenia do 

niewypłacalności lub ogłoszenia upadłości. Wzmocnienie instytucjonalne sankcji karnych za 

umyślne doprowadzenie do niewypłacalności lub do ogłoszenia upadłości wpisywałoby się w 

założenia wynikające z Komunikatu Komisji Europejskiej z 5 października 2007 roku
93

. 

Wskazują one na konieczność różnicowania przedsiębiorców, których niewypłacalność miała 

miejsce z powodu działań niezgodnych z prawem, z uwagi na czyjąś nieodpowiedzialność, 

czy też z przyczyn, które nie leżą w sposób oczywisty po stronie właściciela bądź kierownika, 

tj. doszło do niego w sposób uczciwy. Optymalny model odpowiedzialności menedżerów za 

działanie na szkodę wierzycieli powinien preferować odpowiedzialność cywilnoprawną,  

a jedynie subsydiarnie posługiwać się sankcjami karnymi. Zaklinanie rzeczywistości  

w paragrafy, poprzez tworzenie sankcji karnych, które ze względu na nieprzygotowane 

                                                 
92 S. Żółtek, Prawo karne gospodarcze w aspekcie zasady subsydiarności, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 

2009, s. 19. 
93W jaki sposób przezwyciężyć piętno porażki poniesionej w działalności gospodarczej – działania na rzecz polityki drugiej 

szansy. Realizacja partnerstwa lizbońskiego na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, KOM (2007) 584,wersja 

ostateczna. 
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otoczenie instytucjonalne (policja, prokuratura) oraz jednakowe traktowanie nieuczciwych 

przedsiębiorców, jak i tych popadających w trudności finansowe na skutek zmiany 

koniunktury gospodarczej (w odczuciu przedsiębiorców niesprawiedliwe), nie są w praktyce 

egzekwowane, a przez to wywołują odwrotny skutek: brak poszanowania dla prawa 

tworzącego reguły gry. 

Model sądownictwa powszechnego, gospodarczego nie sprawdza się praktyce. Wymaga on, 

w okresie przejściowym, zmiany systemowej. Należy rozważyć powołanie w sądach 

okręgowych specjalistycznych wydziałów handlowych (sądy handlowe) obsługujących 

sprawy gospodarcze z wydzielonym pionem sądownictwa upadłościowego. Rozpatrywanie  

w tej kategorii spraw powinno odbywać się z udziałem ławników, mianowanych przez 

ministra sprawiedliwości, zaproponowanych przez organizacje przedsiębiorców. 

Postępowanie przed sądami handlowymi należałoby poprzedzić obowiązkową mediacją  

z udziałem w charakterze mediatora doradcy restrukturyzacyjnego. W chwili obecnej brak 

jest specjalistów mogących realizować zadania doradcy restrukturyzacyjnego (w obecnym 

stanie prawnym zadnie egzaminu państwowego na syndyka umożliwia również sprawowanie 

funkcji zarządcy czy też nadzorcy sądowego – odpowiednik, lecz nie do końca, doradcy 

restrukturyzacyjnego). W proponowanych przedsądowych postępowaniach mediacyjnych 

jego rola jest nie do przecenienia, szczególnie, że większość polskich przedsiębiorców to 

mikroprzedsiębiorcy, których po pierwsze nie stać na wynajęcie profesjonalisty, a po drugie 

sami nie zawsze są w stanie zawrzeć układu z wierzycielami. Przedsiębiorcy powinni sami 

decydować o wyborze doradcy restrukturyzacyjnego, a państwo powinno go 

współfinansować. Przy czym dłużnik powinien mieć zapewnioną możliwość złożenia 

wniosku o upadłość likwidacyjną, bez możliwości skorzystania z drogi prowadzącej do 

restrukturyzacji zadłużenia czy też przedsiębiorstwa. Przedmiotem mediacji byłby dwie 

propozycje układowe. Po pierwsze – odroczenie lub rozłożenie na raty należności  

z określonym terminem zawieszenia dochodzenia roszczeń. Po drugie – częściowe 

zaspokojenie zobowiązań z odstąpieniem od dochodzenia pozostałej części wierzytelności 

(oddłużenie). Zakończone postępowanie mediacyjne nie zamykałoby przedsiębiorcy drogi do 

sądu, a zatem do dalszej restrukturyzacji z możliwością uzyskania uprzywilejowania tego  

z wierzycieli, który udzieliłby mu poręczenia lub kredytu. Pomoc ta polegałaby na ułatwieniu 

dłużnikom restrukturyzacji zadłużenia i reorganizacji przedsiębiorstw z jednoczesnym 

zawieszeniem ich zobowiązań wobec wierzycieli.  
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Regulator powinien oddzielić funkcję windykacyjną od funkcji restrukturyzacyjnej  

w odrębnych postępowaniach. Postępowanie restrukturyzacyjne powinno zostać 

ukierunkowane na ochronę interesów dłużnika, podczas gdy postępowania windykacyjne 

powinny pozostać instrumentem ochrony wierzycieli. Pogodzenie sprzecznych interesów 

dłużników i wierzycieli okazało się być nieskuteczne. W gospodarce, gdzie przedsiębiorcy 

borykają się z brakiem kapitału naturalne jest dążenie do krótkoterminowych interesów  

i szybkie egzekwowanie należności nawet kosztem długoterminowych interesów. System 

prawny powinien stwarzać możliwości racjonalnego ekonomicznie wyboru pomiędzy 

interesem krótkoterminowym wierzycieli a interesami długoterminowymi, takimi jak ochrona 

lokalnego rynku pracy, ochrona branż zagrożonych kryzysem i ochrona kooperantów. 

Postępowanie naprawcze powinno, na wniosek dłużnika, prowadzić do restrukturyzacji 

przedsiębiorstwa lub restrukturyzacji zadłużenia. Podstawą wszczęcia postępowania 

naprawczego powinien być zarówno stan zagrożenia niewypłacalnością, jak  

i niewypłacalność. Ponadto złożenie wniosku automatycznie powinno wstrzymywać 

egzekucje syngularne na czas trwania postępowania (moratorium na długi). W postępowaniu 

naprawczym powinno się wdrożyć obowiązkowo postępowania quasi mediacyjne i rozważyć 

w nim udział czynnika społecznego – przedstawicieli środowisk gospodarczych.  

Sądy upadłościowe powinny być obsługiwane przez wysoko wyspecjalizowaną kadrę 

sędziowską o przewidywalnej ścieżce kariery. W ten sposób zapewniono by stabilizację kadry 

sędziowskiej i podporządkowano by jej rozwój zawodowy specyficznym potrzebom sądu 

upadłościowego.  Biorąc pod uwagę wpływ spraw do sądów zajmujących się sprawami 

upadłościowymi i naprawczymi (wnioski o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację 

majątku dłużnika, wnioski o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu) oraz ilość 

zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej należałoby rozważyć zmniejszenie ilości 

sądów zajmujących się tymi sprawami, a także ich funkcjonalne wyodrębnienie poprzez 

stworzenie jednej lub kilku jednostek organizacyjnych do spraw upadłościowych  

i naprawczych na poziomie sądu okręgowego. Dla sądu upadłościowego i naprawczego lub 

kilku sądów powinna zostać uruchomiona platforma teleinformatyczna, na której wierzyciele 

zgłaszaliby swoje wierzytelności. Na platformie ogłaszane byłyby upadłości oraz można 

byłoby uzyskać informacje m. in. o stanie sprawy. W celu zminimalizowania asymetrii 

informacji na platformie stronie figurowałby także ruchomości, a także nieruchomości 

oferowane do sprzedaży. Rozwiązanie to mogłoby się przyczynić do wzrostu skuteczności  



64 

 

i efektywności postępowań upadłościowych. Utworzenie jednego lub kilku sądów 

upadłościowych sprzyjałoby specjalizacji sędziów. Niewątpliwie orzekanie w sprawach 

upadłościowych i naprawczych, a następnie prowadzenie właściwego postępowania 

upadłościowego, w tym nadzorowanie syndyka wymaga wiedzy i umiejętności specjalnych. 

Krajowy regulator powinien otrzymywać informację zwrotną od sądów upadłościowych  

o obszarach zagrożenia strukturalnym kryzysem w gospodarce, od stopie odzyskiwanych 

przez wierzycieli wierzytelności. Warunkiem skutecznego zapobiegania patologiom jest 

zapewnienie przepływu informacji pomiędzy prokuraturą a sądami upadłościowymi, 

organami egzekucyjnymi z wiodącą rolą koordynacyjną ministerstwa sprawiedliwości. 

Jedynie bowiem stworzenie zintegrowanego systemu instytucjonalnego może zapewnić 

skuteczną egzekucję prawa do ochrony praw wierzycieli. Wzmocnienie potencjału państwa  

i jego instytucji nie musi polegać na dalszych kosztochłonnych inwestycjach w infrastrukturę, 

a na wzmocnieniu współpracy i przepływie informacji i integracji wszystkich instytucji 

zaangażowanych w postępowania upadłościowe w celu zapewnienia synergii ich działań. 
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Elementy aksjologii współczesności 

Streszczenie. Druga dekada XXI wieku wywołuje liczne pytania o wzajemne relacje 

międzynarodowe i kierunek zmian cywilizacyjnych. Globalizacja poprzez narzędzia 

swojego oddziaływania dokonuje przekształceń, których ocena nie jest jednoznaczna. 

Badania o charakterze wielodyscyplinarnym zrealizowano na podstawie krytycznego 

przeglądu aktualnej literatury przedmiotu oraz analizy dostępnych statystyk 

międzynarodowych. Wyniki przeprowadzonych studiów i analiz można sprowadzić do 

poniższych wniosków: 

 praktyka współczesności przejawia się w funkcjonowaniu rzeczywistości  

z odciśniętym znamieniem aksjologicznym, identyfikującym poszczególne 

cywilizacje i kultury;   

 współczesność odbierana i wyrażana poprzez cywilizacje i kultury weryfikowana 

jest  poprzez  praktykę codzienności; potrzeby i interesy, dobro i zło, racjonalność i 

efektywność rynków, ale także irracjonalność czy złożoność to równoprawne 

parametry interpretacji i rozumienia zjawisk gospodarczych i finansowych;  

 czasy kryzysów, zagrożeń, wykluczeń społecznych i pogłębiających się dystansów 

w zakresie zamożności warstw i grup społecznych wzmagają zainteresowanie 

zejściem ze ścieżki, która wiedzie ludzkość ku przepaści; dominują 

przypadkowość, niepewność, zawirowanie, chaos; mnożą się wydarzenia trudne do 

wyjaśnienia, zjawiska nie jasne, nieprecyzyjne;  istniejący ład światowy coraz 

częściej postrzegany jest jako bezład, według upowszechnianej ostatnio 

terminologii - jest kruchy; 

 kryzys gospodarczy lat 2007-2008 i kolejne lata wykazały wszelkie niedostatki 

tzw. ekonomii głównego nurtu i niezbędność uzupełnienia „twardych” elementów 

ekonomii współczesnej o jej aspekty behawioralne, społeczno-polityczne  

i aksjologiczne, które interpretują i reinterpretują to, co dotychczas określane było 

jako niepodważalne;   

Słowa kluczowe: Globalizacja, cywilizacje, współczesność, rynki, ryzyko, 

niepewność, zmiana, wartości. 
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Elements of contemporary axiology 

Second decade of the twenty-first century causes numerous questions about the international 

relationships and direction of civilization changes. Megatrends of reality in the form of 

demographic changes, environmental threats and financial crises require their critical 

presentation and evaluation.  This text is devoted to the characteristics of selected aspects of 

contemporaneity - globalization and financial markets, taking into account the axiological 

context. Emerging doubts towards the shape and intensity of civilizational changes form the 

basis of formulating the following research objectives: 

1. characteristics of the major contradictions and controversies arising as a result of the 

dissemination of globalization; 

2. defining the role of financial markets in economic crises, and - long-term - in 

movements of the centers of civilization; 

3. formulation of cultural conditions of global and civilizational reconfiguration. 

Globalization and values 

Contemporaneity is not a monolith. The density of human relations, inter-organizational and 

international did not led to increased cohesion, integration and mutual understanding. An 

important feature of contemporaneity is globalization, which is expressed in different forms 

and affects many spheres of reality. Its intensity and scope of activities are variable, and the 

effects - often controversial. The processes of globalization have not caused the economic 

unification of the world, not to mention areas such as politics or culture. Cultural tradition and 

the dominant values have not disappeared. Societies, accepting numerous facilities and 

technological innovations, have not lost their identity and otherness. Therefore, you can still 

formulate opinions that contemporaneity is expressed through various civilizations and 

cultures. Practice of contemporaneity becomes present in the functioning of the various 

spheres of reality with stamped axiological hallmark. Stable but subject to modifications the 

structures of values provide a filter for potential innovation and change. Alone however are 

not ontologically immutable. The axiological space, which modifications or stability 

particularize the different spheres of reality is present and functioning. The current state of the 

structure of value largely determines the ability to absorb change and innovation. 

Everyday life is a concrete dimension of contemporaneity. It is a being existing, shaped, and 

reacting. It exists in variety of guises, areas, levels. Updated with practice of individuals and 
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groups makes present its identity and the dynamics of the ongoing projects and states of 

consciousness. Contemporaneity perceived and expressed through the civilizations and 

cultures is verified in the last instance by realized individually and collectively practice of 

everyday life. Needs and business, good and evil (Sedlacek, 2012), rationality and efficiency 

of markets, but also irrationality, complexity or greed are equal parameters of interpretation 

and understanding of economic and financial phenomena. Regardless of the reference point 

always work the basic mechanisms of the economy, taking its origin from human nature 

(Rickards, 2012). The tsunami that flooded the markets in 2007-2008 is a manifestation of 

frailty of human nature. Some time in history has revealed the greed and fear, then used by the 

major winners, because behind the scenes of every incident there are always people who 

control it (Hongbing, 2011). 

The density and complication of the national and international relations brought attention to 

determinants and consequences of spreading globalization. It turned out that reliable attempts 

to interpret this phenomenon cannot ignore the significant role of the axiological dimension. 

According to Samuel Huntington's classic work, civilization is a common basis for various 

ethnic and national cultures. They are values, norms, institutions, and ways of thinking to 

which successive generations of the community attach fundamental importance. History of 

mankind is the history of civilization. The history is filled with subsequent generations of 

civilizations (Huntington, 2005). They are cultural, political and not creations. A fundamental 

role in defining the identity of individual civilizations is played by religion. In his last book, 

Huntington, referring to the whole of his scientific achievements, points to the Anglo-

Protestant culture of America, which despite the ethnic changes constitutes its identity and 

vitality. As long as Americans belonging to different races will last with Anglo - Protestant 

culture of "fathers - founders," America will be America (Huntington, 2007). Civilizations 

have different laps of time duration. Subject to adaptation, change and are relatively the most 

durable associations of people. Empires rise and fall, governments come and go, while the 

civilizations last and evolve. Clash of civilizations within the meaning of this concept seems 

to be inevitable. Conflicts erupt usually on the outskirts of civilization, at the contact points, 

in the areas of inflammation. Place of a conflict of great ideologies in the XXI century will be 

seized by clash of civilizations. This will be the era in which international relations are 

dominated by violent conflicts between religions and cultures, with the main trend of the 

revolt against the West. 
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In turn, Benjamin Barber argues that the clash of civilizations is now taking place. As 

contradictory cultural styles and two major contradictions that shape the present. Mass culture 

as a product of globalization falls into dialectical conflict with regional subcultures. Objects 

and symbols of mass consumption collide with ethnic cultural identity. Symbolically, this is 

defined as the clash of the Jihad and Mc World. Jihad is separatism and cultural regionalism. 

Mc World is globalization. Somewhere in between - the civil society. Civilizations do not 

allow distinguishing in terms of territory and geography. The world intermingled with 

antinomy of race and soul is the reality. Race is a symbol of tribal reminiscences of the past, 

the soul is a preview of the future that knows no national loyalty. None of these forces does 

not guarantee the democratic organization of society. These trends collide with each other in 

different countries. There are no geographical differences (Barber, 1997). Analyzing the 

causes of the crisis of 2007-2008 claims that It was born with overgrowth of consumption, 

lack of trust and social responsibility. Axiological patterns of globalization have failed. To 

prevent this situation from repeating itself, there is the need to rebuild both the democratic 

system and civil society. Without restoring the balance between the social and economic 

capital you cannot heal the situation and bring a new order of the twenty-first century. 

Arjun Appadurai on the other hand, believes that modern civilizations are moving and mixing, 

forming a kind of "mix" of values, meanings, traditions, customs and institutions. Announces 

the end of geography and the rejection of the principle of cultural ties with a given region. It 

means freedom from topos, or a specific location of a cultural phenomenon. The world is a 

space in which cultures drift together and people are not tied to a specific location. The result 

is enriching experience of different cultures, but also defensive reactions occur, resort to 

violence, especially ethnic one. The place of conflict are often diaspora, allowing emigrants 

maintain relationship with the native culture. The intensity of this phenomenon may result in  

a violation of the foundations of the state in its present form (Appadurai, 2005). 

Objections to the phenomenon of globalization are multiplying. In many aspects it is 

approved but its effects often cause objections. Also intents and purposes raise concerns. 

Anti-globalization movements, alter globalist and movements of outraged are ideologically 

and organizationally diverse forms of opposition to the intentions and effects of the 

contemporary process of globalization in its various spheres. There are indicated the examples 

of negative ecological, demographic, social and political effects. Times of crises, threats, 

social exclusion and deepening distances in terms of wealth of strata and social groups 

intensify interest in going off the path that leads toward the abyss. It is hard to be optimistic 
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when there dominates randomness, uncertainty, turmoil and chaos. Inexplicable and 

inscrutable events, phenomena not clear and imprecise are becoming the universality. 

Numerous crises, not only economic, stimulate the concern and fear. The existing world order 

is increasingly seen as a disorder. It is - according to the terminology of Nassim N. Taleb - 

fragile.  Every major threat, turbulence, uncertainty and chaos - destroys the fragile reality. 

Anti-fragility and fragility are certain points on a common scale. Hence the relationship: 

everything for which shocks / accidental and random events bring more benefits than losses is 

anti-fragile. Inverse relationship demonstrates the fragility, which is not prepared to take into 

account disturbing, unpredictable, not included in a model, procedure or algorithm parameters 

(Taleb, 2013). 

Markets and values 

The processes of globalization are an important stage in the development of Western 

civilization. Especially the twentieth century was marked by a multilateral economic 

expansion, mainly capital and financial, with attempts of  political and cultural transplants. 

The current version of globalization in terms of the dominance of large, transnational 

corporations gained the importance in the last two decades of the twentieth century. At that 

time most of the barriers preventing expansion disappeared. The scale of financial operations 

and the number of their mutual relations reached an unprecedented level. Freedom of capital 

flow and the extremely rapid growth of the financial sector created new quality but also 

powerful threats. Is the current phase of development of the world a stage in decline, 

decadence and disintegration of the West? What is the role of financial markets and policy of 

states responsible for the value of money, the budget deficit and public debt? 

An important mechanism for implementation of the idea of the world under one roof is the 

financial system - the bloodstream of the economy and the socio-political and cultural 

processes.  They are undeniably mutually dependent, and consequently lead to a state of 

civilization governance or lack of it.. They create opportunities for friendly coexistence of 

societies or the opposite - create conditions for the destruction or self-destruction of 

foundations of civilization. In the reality subjected to the influence of globalization new 

phenomena still occur, contributing to progressive complexity. Contemporary world is not  

a linear system of mutually interacting determined phenomena. Inability to calculate risk of 

significant, difficult to predict and rare events are "The Black Swan" according to Taleb 
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concept. The economic crisis of 2007-2008 and subsequent years have shown any deficiencies 

of so called mainstream economics and necessity to supplement the "hard" elements of 

economics with its behavioral, socio-political and axiological aspects, which interpret what 

was previously known as indisputable (Ubel, 2009). The present understanding of economic, 

globalizational and cultural phenomena based on mainstream economics has become 

questionable. 

Markets tend to be inscrutable and difficult to master. Also for experienced players and 

creators ever newer and innovative products the world of modern finance is unclear and 

endowed with feature of excessive risk.  The basic assumption is the existence of a perfectly 

efficient market. In this model, investors are guided in their decisions with rationality and 

logical consequence. However, in reality precisely constructed models do not correspond to 

practice. Mathematicised formulas and algorithms of risk cannot replace common sense. 

Everyday life continually makes surprises. The more the world resembles a complex, multi-

node network focused on maximizing performance with on-line deliveries and minimal stocks 

- the more it becomes vulnerable to system crash. In the economic sphere, and even more, in 

the field of finance, the investment reactions tend to be spontaneous, intuitive, do not take into 

account all available data. In practice, simplification dominates over the in-depth analysis and 

rationality. On the market  the game takes place. Against the model, contrary to the 

algorithms. Markets become a casino, where the excess of money tries to multiply itself on a 

scale unparalleled to standard product offerings and procedures of the game applicable until 

the eighties of the twentieth century. The continuous, exponential growth of information 

drives the transactions, and orders are entered into the system and executed without 

interruption. The effect of the complexity and interdependence of relationships deepens the 

leverage mechanism, which is directly linked to the issue of liquidity. Liquidity is the 

lifeblood of derivatives; without liquidity derivative markets die (Bookstaber, 2012). Markets 

follow the business, benefit, value-added profit. More and more often some argue that if in the 

future we want to avoid catastrophic crisis, it is necessary to have strict restrictions on the 

freedom of action on the financial market.  Derivatives which have a negative impact on the 

financial sector should be prohibited or regulated precisely. Derivatives are not subject to 

natural limitations. They can be multiplied indefinitely, relying solely on the underlying 

collateral.  The quality of the final product is configured certifies Credit Rating Agency, 

which is paid by the principal - the wizard of the financial product. In the opinion of James 

Rickards a miracle of a new era of finance was the possibility of joining the junk mortgage 
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loans in Nevada in large packages, dividing them into tranches, repackaging, labeling unjust 

raitingiem AAA and selling to German regional banks (Rickards, 2012). 

Markets are more and more interconnected, which makes the process elements 

interdependent. There is no room for mistakes, no time to modify assumptions. Simple 

mistake or inaccuracy can affect the whole process from beginning to end. Complexity is  

a by-product of interrelated markets, which does not always produce positive results. Collapse 

on one of them causes repercussions on the remaining ones. By for example portfolios of 

investors or banks credit lines that have their exposure to different markets. Thus it happens 

that the crisis in the cotton market moves on the copper market, although economically it is 

difficult for their direct connection. 

Fortuity and unpredictability are common in the system of progressive complexity. Investing 

enhanced by leverage set up risks of unimaginable scale before. In a situation where money 

has to circulate to earn a living, everything becomes possible. It is Issued in excess by 

governments and central banks, but also by banking systems (Gotz, 2012). The increase in the 

scale of threats and real conflicts results from the loosening monetary policy and the 

universality of leveraged investments primarily in financial derivatives, including foreign 

exchange.  There are no references to the enduring value and base, which for many years was 

gold. It turns out that  more money can be printed. The sphere of finance broke away from the 

economic sphere. There is too much money in relation to its classic function. Also  

a speculative attack on the currency is a devastating tool. Military and traditional wars today 

are not needed. Bid in the game - the fate of economies and ordinary people. Participants in 

the game are: money-issuing countries and their central banks, global institutions, like the 

International Monetary Fund, World Bank, Bank for International Settlements; private 

institutions - investment banks, investment funds, hedge funds, global corporations, the 

biggest rich in the world. The game is being played constantly. At the same time, in all 

financial centers of the world. 

Worldwide settlements are becoming necessary. The level of analysis narrowed to the United 

States and the European Union comes down to defining and agreeing internal control 

parameters  - has not been  for a long time. The new, global institutional order on the 

functioning of financial system - is a necessity. But what shape will take a "new Bretton 

Woods"? Will it be the result of a rational consensus of the economically strongest? Or rather 

the result of uncontrolled collision of interests and sequence of trial of strength between the 

major players? Continuation of the current situation may prove very difficult. Measures taken 
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after the collapse from the years of  2007-2008 slightly modified the existing financial system 

of the world. Many say that it is even worse than it was. The excess of the volume of money, 

inflation risk and currency wars are available at your fingertips. In addition to the rulings at 

the general level there function realities which mechanisms are not different from those 

underlying at base of the current crisis. The problem of risk is not especially taken into 

account. In case of exceeding the barrier of common sense, it is possible to use the resources 

of the state, through a positive for "a daredevil" the liquidity transfer mechanism. Inflow of 

funds occurs in the amount allowing the existence of the organization and the continuation of 

existing or developing new business. The greater risk and potentially greater losses, the 

greater the chance for help. 

Elimination of the most risky financial products based on standards of the casino - it is the 

first step in to international regulations on the level of detailed solutions. It becomes necessary 

to accelerate the analysis and actions to build and implement a new financial order. The most 

important issue is the validity of global finance continuation of conventional money system. 

Forty years of its operation - that is, since the final break with the findings of the Bretton 

Woods - should be enough to formulate clear positions. If it is not possible in any way to 

return to gold parity, in which direction and in what forum modify the conventional money 

system? At the G-20 forum? Between formed regionally interests of countries? Maybe it is 

easier in a group: the United States, BRICS, the European Union? What could be the solution 

in place of the previously dominant dollar? Several equivalent regional currencies of a global 

range or rather an option for Central World Bank and the issuance of a new currency?  

Probably time of developing new solutions will not be easy. The possibility of the dollar as 

the primary reserve currency and commercial of the modern world is ending. Its value 

gradually is going down to zero. Once that happens, there will be no way out. We will have to 

start over. The dollar debt will disappear. Just like savings and debts. The world economy and 

international settlements will need solutions. 

Cultural sphere of the global reconfiguration 

The transformation of the global system of modern civilization has its own cultural 

background. In fact, there is widely held the consensus on the need for better regulation of 

financial markets, adapted to their global nature and taking into account the development of 

product innovations. Why did the deregulation of markets happen in 1999 by enacting the Act 
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/ Gramm - Leach - Biley Act / liberalizing derivatives market? Failed values and its impact on 

the democratic system. It is not just about the proclamation of democracy, but the creation of 

a longer time horizon the state institutions cooperating well with each other. If the mechanism 

jams, there is a periodic paralysis of democracy. Crisis aspects of financial collapse in the 

form of propagated beyond all measure so called new financial instruments of increased risk 

harmonize with the axiological preferences of various groups, layers and structures of 

Western societies. What is behind aforementioned "axiological preferences"? At the level of 

the broadest context of American society, especially the lower and middle classes - 

maintaining or increasing the economic standard of existence. In accordance with 

disseminated on a large scale, aggressively promoted patterns and consumption models the 

desire to meet the needs in accordance with current cultural paradigm of having the necessary 

attributes of wealth - "duty" of owning a home, car, etc. - are a common determinant of 

behavior of individuals. Maximizing short-term business of economic institutions, particularly 

financial, would not have been possible without the cooperation of the demand side. Enabling 

the financial tools of the type of subprime loans, structured products, options, and other, is 

associated with the procedure of securitization that is, transfer of risks from the institutions of 

direct lender to intermediaries and end investors. Moving the scale of the economic risk to the 

level of gambling is culturally justified effect, consistent with applicable canon of economic 

behavior. It can be said: the mainstream, that carries all - consumers, institutions, structures 

and decision-makers. It includes society, economy, ecology and politics. The main cultural 

trend conferring meaning of signs and symbols, translatable to the way we communicate, 

argumentation and arguments between rulers and ruled in the social structure and its 

stratification. Everyone wants faster, further, higher, shorten the distance to the "have". As 

possible - in an easy, accessible way. No matter that it may later prove an illusion that hopes 

will be brutally verified. What matters is here and now, possession or using immediately. 

Satisfying the need, even in retrospect doubtful, relieves tension associated with the mass 

dissemination of the offer of products and services allegedly necessary for the representative 

of Western civilization. The implementation of the economic needs on credit without the 

ability to its repayment would not be possible without the consent or at least approving the 

neutrality of political elites. It is important where did the initial impulse came from - from the 

sphere of finance or politics. Interaction is important and its effects in the form of effects of a 

lunar economy in the context of the modern economy. It involves the compensation of 

stagnation concerning the level of consumption in a recession or regression of the economy 
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through the credit system. Its excessive levels and dramatically understated procedures of 

availability result from common narrative of reality by main actors working together within a 

single culture and preferred values. 

Insolvency is a common remedy for over-indebtedness. According to the available data for 

the years of 1800-2009 there were 250 such cases involving external debt and 68 - of public 

debt (Attali, 2010). Currently, the countries that were creditors are in debts. The paradox of 

modern times lies in reversal of dependence. The recent poor countries finance with their 

savings functioning of the West. You can quite reasonably hypothesize that still leading 

civilization in a growing degree determines its operating from the debt, that provides it the 

rest of the world. Contemporary wealthy debtors are not able to increase budget revenue at the 

same rate, in which spending rises. After some time, the share of debt service in the budget 

reaches a level that states cannot bear. The outbreak of the debt crisis depends on many 

factors: interest rates, the situation in the debt market, confidence of lenders, a country's 

ability to meet its obligations, demographic trends, balance of assets, the possibility of 

designating and collection of another tax and make savings. On this last point, i.e. of 

necessary savings, an important thesis presents J. Attali: it would be scandalous if we limited 

social programs to fund bankers' lack of caution. His statement that in the area of public debt, 

"more than any other, economics is just a political science. More political than 

scientific“(Attali, 2010) is true as well. Enigmatic and blurry in their decision-making identity 

"markets" mean little to specific creditors - lenders both current and potential. Despite the 

powerful capabilities influential cells of the era of globalization, what contemporary 

economic and financial corporations are. Market launch of the more significant parts of the 

existing debt obligations can run phenomena with scarcely predictable consequences. Of 

course, there is a chance to change the configuration of forces based on multilateral 

agreements and compromises, but equally likely there is a different scenario. There may 

happen uncontrolled overlapping of events or circumstances, dramatically accelerating the 

course of events. As a result, yet moderate pace of losing advantage by Western civilization 

can be rapidly accelerated and occurrence of situation radically changing the current global 

state of affairs.  The financial crisis in "last instance" is approved by the cultural community 

of Western civilization.  The process of borrowing can be continued. In terms of "clash of 

civilizations" - the game takes place with the other actors of the global historical scenes - real 

and actual creditors. Of course, it happens that the debtor has the stronger position than the 
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creditor and gives  them their terms. Much more likely, however, is the evolutionary 

movement of civilization, gradually returning by the West their held positions. 
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Abstract. Second decade of the twenty-first century causes numerous questions about 

the international relationships and direction of civilization changes. Globalization 

through the tools of its impact makes transformations assessment of which is not 

unambiguous. 

Emerging doubts towards the shape and intensity of civilizational changes impose 

formulating the following research objectives: 

1. characteristics of the major contradictions and controversies arising as a result of 

the dissemination of globalization; 

2. defining the role of financial markets in economic crises, and - long-term - in 

movements of the centers of civilization; 

3. formulation of cultural conditions of global and civilizational reconfiguration. 

Research on the multidisciplinary nature were performed on the basis of critical 

review of the current literature and analysis of the available international statistics. 

The results of conducted studies and analyzes can be reduced to the following 

conclusions: 
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 the practice of modernity manifests itself in the functioning of the various spheres 

of reality with stamped axiological hallmark that identifies various civilizations and 

cultures;   

 present day received and expressed through civilizations and cultures is verified in 

the last instance by the practice of everyday life; needs and interests, good and evil, 

rationality and efficiency of markets, but also irrationality and complexity that are 

equal parameters of interpretation and understanding economic and financial 

phenomena; 

 freedom of capital flow and the extremely rapid growth of the financial sector 

created a new quality in functioning of the world; density and complexity of the 

internal / domestic / external and international relations brought attention to the 

determinants and spreading effects of globalization; it turned out that a fair 

attempts to interpret this phenomenon and many aspects of modernity cannot 

ignore the significant role of the axiological dimension; 

 times of crises, threats, social exclusion and deepening distances in terms of wealth 

of strata and social groups enhance the interest in going off the path that leads 

mankind toward the abyss; dominate randomness, uncertainty, turmoil, chaos; 

abound events difficult to explain, unclear, imprecise phenomenon; existing world 

order is increasingly seen as a disorder, according to recently disseminated 

terminology - is fragile; 

 the economic crisis of 2007-2008 and subsequent years have shown any 

deficiencies of so called  mainstream economics and necessity to supplement the 

"hard" elements of modern economics with its behavioral aspects, socio-political 

and axiological, which interpret and reinterpret what was previously known as 

indisputable;   

 financial markets are becoming a casino; continuous, exponential growth of 

information drives the transactions and orders are entered into the system and 

executed without interruption; the effect of the complexity and interdependence of 

relationships deepens the leverage mechanism, which is directly linked to the issue 

of liquidity, which is the driving force of derivative instruments; 

 settlements in the world scale are becoming necessary; more frequently there is 

expressed the need to achieve consensus on better regulation of financial markets, 

taking into account the development of product innovations; also taking into 

account the Islamic banking, which the development and significance cannot be 

underestimated. 

Keywords: Globalization, civilizations, contemporaneity, markets, risk, uncertainty, 

change, values. 
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