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Od redakcji  

Niniejszy numer „Zeszytów Naukowych” Towarzystwa Naukowego Prakseologii otwiera 

artykuł dr. Ryszarda Banajskiego, w którym autor podejmuje próbę ogólnej charakterystyki 

pracy w świecie cyfrowym, postrzeganej w najogólniejszej perspektywie, czyli w ujęciu 

filozoficzno-prakseologicznym. Choć rozważania autora skupiają się na tej szczególnej 

formie pracy, to niewątpliwie sygnalizują one istotne tendencje przemian procesów pracy we 

współczesnej cywilizacji. 

Artykuł prof. Mirosława Sułka przedstawia nowe podejście do prakseologii, którego istota 

wyraża się w podziale społecznych typów działań na współpracę, walkę i rywalizację. 

Współpraca jest grą o sumie dodatniej, walka grą o sumie ujemnej, a rywalizacja grą o sumie 

zerowej. Na tej podstawie autor definiuje odpowiednio: zarządzanie, dowodzenie i politykę. 

W artykule Piramids scheme – a continuum to value destruction prof. Piotr Masiukiewicz 

przedstawia teoretyczne aspekty piramid finansowych – ich powstawania, rozwoju i upadku 

oraz analizę społecznych i ekonomicznych konsekwencji ich funkcjonowania. Jako główną 

przyczynę generowania piramid autor wskazuje moral hazard – zarówno menedżerów jak  

i klientów. W artykule przedstawione zostały polskie regulacje prawne dotyczące możliwości 

zapobiegania takim patologiom na rynku finansowym oraz sugestie w tym zakresie pod 

adresem Komisji Europejskiej. 

W kolejnym artykule mgr Małgorzata Sołtan charakteryzuje w zarysie model gospodarki 

cyrkularnej. Za tym modelem przemawia głównie fakt wysokich i stale wahających się cen 

zasobów. Wymaga on jednak wsparcia ze strony administracji publicznej. 

Nr 3/2016 ZN TNP zamyka recenzja prof. Józefa Kozioła poświęcona najnowszej pracy  

prof. P. Masiukiewicza Piramidy finansowe. Teoria, regulacje, praktyka. 

 

 

Redakcja 
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Praca w świecie cyfrowym w perspektywie 
filozoficzno-prakseologicznej  

dr Ryszard Banajski 

Towarzystwo Naukowe Prakseologii 

Streszczenie: Artykuł jest próbą oglądu pracy z najogólniejszej perspektywy, czyli 

perspektywy filozoficzno-prakseologicznej. Problematyką pracy zajmuje się dziś 

wiele dyscyplin naukowych, ich dorobek próbuje uogólniać nauka o pracy, ale dopiero 

filozofia proponuje taką optykę pracy, w której zawiera się jej najistotniejszy sens. 

Autor wzbogaca filozoficzny ogląd pracy perspektywą prakseologiczną, bo jeśli 

przyjmiemy, że praca jest pewnym splotem czynów i działań, to podstawowe pojęcia 

prakseologiczne mogą być wykorzystane w filozoficznym opisie pracy. Wstępne 

rozważania o pracy stanowią odniesienie  do pracy w świecie cyfrowym. 

Wykorzystanie tej ogólnej metodologii pozwala uchwycić główne aspekty tej nowej 

formy pracy. 

Słowa kluczowe: praca w ujęciu filozoficznym, praca w ujęciu prakseologicznym, 

praca w świecie cyfrowym 

Wstęp 

O pracy w przestrzeni cyfrowej mówi się zwykle językiem konkretów dotyczących 

wybranych aspektów technologicznych, kompetencji społeczeństwa informacyjnego, 

zagrożeń w cyberprzestrzeni itp. Rzadko pojawia się pełniejszy ogląd pracy w świecie 

cyfrowym, czyli taki, jaki implikuje najszerzej rozumiane  pojęcie pracy. A tak 

zastosowanego pojęcia pracy dostarcza literatura filozoficzna i prakseologiczna. Warto 

prześledzić skrótowo, jaka jest „oferta” filozoficzno-prakseologiczna w tym zakresie, czyli 

jakie istotne treści składają się na określenie pracy sensu largo, a następnie wykorzystać te 

narzędzia metodologiczne do oglądy pracy w świecie cyfrowym. 
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1. Praca w ujęciu filozoficznym 

„Mała encyklopedia filozofii” definiuje pracę jako „świadomą i celową działalność człowieka 

połączoną z wysiłkiem, skierowaną na przekształcanie rzeczywistości i przystosowanie jej do 

potrzeb ludzkich, na tworzenie coraz nowych wartości duchowych i materialnych” (4, hasło 

„praca”). W jednej z klasycznych definicji pracy, autorstwa Karola Marksa, akcentuje się, że 

„praca jest przede wszystkim procesem zachodzącym pomiędzy człowiekiem a przyrodą”,  

a „oddziałując na przyrodę zewnętrzną – zmieniając ją, człowiek zmienia zarazem ją i swoją 

własną naturę” (9, s. 188). Tadeusz Kotarbiński konstatuje, że praca to „wszelki układ 

czynów, w których przeważają czyny o charakterze udręki” i dookreśla to sformułowanie 

przykładami motywacji skłaniającej do podejmowania trudu (8, s. 144).  W innym miejscu 

zaznacza, że ten splot (układ) czynów czyni „zadość czyimś potrzebom istotnym”,  

a „potrzeby istotne dotyczą zadań poważnych, a poważne jest zadanie zawsze wtedy i tylko 

wtedy, jeżeli niewykonanie grozi złem tej miary, co utrata życia, zdrowia, źródeł utrzymania, 

wolności osobistej, pozycji społecznej, czci, spokoju sumienia, życzliwości istot kochanych, 

radości życia itp” ( 7, s. 88). 

Filozofowie uwypuklają najczęściej trzy elementy składowe pracy: działanie świadome 

(celowe, rozumne), motywację (w tym potrzebę zaspokojenia potrzeb i generowanie  

w procesach pracy nowych potrzeb) i trud. Wspomniane elementy występują łącznie, co 

pozwala odróżnić pracę człowieka od pracy zwierząt. Zdzisław Cackowski, charakteryzując 

powyższe elementy, zwraca jednak uwagę na ich jedność i dezintegrację, zwłaszcza  

w odniesieniu do trudu i motywacji pracy (3, s. 237-245). Gdy trud jest zbyt wielki lub własna 

motywacja jest zbyt słaba, równoważy go przymus zewnętrzny (np. praca niewolnicza). 

Zarówno filozofia, jak i prakseologia wykorzystują do swych uogólnień dorobek badawczy 

nauk, które lokują się na niższym szczeblu teoretycznym. Są to takie nauki o pracy, jak 

ergonomia, psychologia, socjologia, pedagogika, etyka, prawo i medycyna pracy, nauka 

organizacji i zarządzania czy higiena i bezpieczeństwo pracy. Wymienione dyscypliny są 

podstawą ich syntetycznego ujęcia w postaci nauki o pracy. Na kanwie porównawczych 

analiz relacji między prakseologią a nauką o pracy, T. Kotarbiński pisał: ”Prakseologowie nie 

mogą się jednak nie interesować nauką o pracy, dla której chcieliby przecież być 

pożytecznymi, która im dostarcza bezcennych materiałów szczegółowych i empirycznych” (9, 

s. 308). Nauka o pracy jest obecnie tak obszerną hybrydą, że ustępuje pola w przestrzeni 

intelektualnej i w praktyce społecznej szczegółowym dyscyplinom o pracy. Do tego 
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obszernego katalogu nauk podejmujących problematykę pracy trzeba też dodać teologię 

pracy, rozwijaną  zarówno przez teologów katolickich, jak i protestanckich. W tym obszarze 

poznawczym najbardziej spopularyzowanym tekstem, zwłaszcza w Polsce, jest niewątpliwie 

encyklika Jana Pawła II „Laborem exercens”. Obok warstwy stricte teologicznej, dokument 

ten ma „uwydatnić, że praca ludzka stanowi klucz, i to chyba najistotniejszy klucz, do całej 

kwestii społecznej” (5, s. 8). To, co Kościół określa mianem społecznej nauki Kościoła,  

rozwija się też jako niekonfesyjna, choć niewątpliwie  wykorzystująca między innymi 

impulsy społecznej doktryny chrześcijańskiej,  przedmiotowo obszerniejsza i dysponująca 

własną metodologią, nauka o politykach społecznych, w których praca w różnych kontekstach 

jest niewątpliwie wątkiem centralnym. 

2. O pracy w perspektywie prakseologicznej 

W perspektywie trzech elementów pracy, wskazywanych najczęściej w literaturze 

filozoficznej, tj. świadomości, motywacji i trudu, można dokonywać oglądu każdej formy 

(postaci) pracy, w tym także pracy w świecie cyfrowym. Intuicja podpowiada, by ów ogląd 

wzbogacić dokładniejszą perspektywą, którą dostarcza prakseologia, koncentrująca się, co 

prawda, na sprawności działań, ale zawierająca też dookreślenia istotnych składowych 

elementów każdego działania. W nawiązaniu do koncepcji T. Kotarbińskiego, który do 

podstawowych elementów działania zaliczał sprawcę (podmiot działania), impuls dowolny 

(co w przybliżeniu można określić jako motyw), materiał, tworzywo (materiał użyty 

bezpośrednio do wytworu), narzędzia, wytwór, dzieło, sposób działania, metodę 

(powtarzający się sposób działania), cel i skutek, Paweł Cabała porządkuje owe elementy 

temporalnie i wyróżnia: 

 stan rzeczy przed działaniem (postawa, intencja i cel sprawcy), 

 stan rzeczy w toku działania (sposób, narzędzia i materiał użyty przez sprawcę) oraz 

 stan rzeczy po działaniu (wytwór, rezultat, konsekwencja) (2, s. 32-38).   

Do tej listy warto dodać warunki działania (otoczenie), zarówno przed, jak i w trakcie 

działania oraz odpowiedzialność sprawcy, która najczęściej mieści się w konsekwencjach 

działania, ale ze względu na jej znaczenie we współczesnych warunkach społecznych, warto 

ten element wyodrębnić, nadając mu przy tym charakter permanentny, tzn. obowiązujący we 

wszystkich fazach działania. Każda praca ma na celu jakiś walor praktyczny – duchowy lub 

materialny. Prakseologowie zwracają uwagę na heteroteliczność pracy w odróżnieniu od 
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autotelicznej zabawy. We współczesnych warunkach cywilizacyjnych te dwa rodzaje działań 

coraz częściej zazębiają się i wzajemnie przenikają. Do ogólnej charakterystyki pracy trzeba 

też włączyć praktyczne walory działania. T. Kotarbiński wskazywał i charakteryzował 

obszerną listę owych walorów: sprawność uniwersalną, syntetyczną i manipulacyjną, 

skuteczność, ekonomiczność (wydajność i oszczędność), pożyteczność, dokładność, ścisłość, 

czystość, operatywność, trwałość, prostotę, zręczność, przedsiębiorczość, uporczywość, 

zwinność, pewność, niezawodność, elastyczność, racjonalność, sumienność, ostrożność, 

śmiałość, energiczność, rzutkość, dzielność, staranność, wytrwałość, udatność, solidność, 

twórczość i mistrzostwo (7, s.113-142). Spośród tych walorów podstawowe znaczenie 

przypisywał sprawności (stąd określenie prakseologii jako nauki o sprawnym działaniu), 

łączącej w sobie skuteczność i ekonomiczność. 

3. Swoistość pracy w świecie cyfrowym 

Wymienione elementy składowe pracy, zarówno w ujęciu filozoficznym, jak i wzbogacone  

o perspektywę prakseologiczną, stanowią ramy metodologiczne, które umożliwiają ogólny 

ogląd pracy w świecie cyfrowym. Pełna charakterystyka tych elementów wymagałaby 

obszernej rozprawy, więc zasygnalizuję tylko niektóre wyróżniki pracy najbardziej 

charakterystyczne dla pracy w przestrzeni cyfrowej. 

Zgodnie z oczekiwaniami chrześcijańskiego personalizmu, jak i laickiego  humanizmu 

podstawowym elementem każdej pracy, także w świecie cyfrowym, jest niewątpliwie 

podmiot pracy, którego prakseologia określa mianem sprawcy działania. Zbigniew 

Kierzkowski, charakteryzując kształtujące się społeczności informacyjne, wskazuje  na 

pierwszym planie wirtualny (cyfrowy) styl pracy, w którym dominują kompetencje 

informacyjne, czyli głównie umiejętności dostępu do zasobów cyfrowych i rozumienie 

informacji przedmiotowej, kształtowane w procesie nauczania (6, s. 25). Nieprzypadkowo 

więc społeczeństwo informacyjne określa się też mianem społeczności uczącej się, aby 

bowiem podołać wyzwaniom ciągle doskonalonych  technologii informacyjnych i swobodnie, 

z zarazem kreatywnie wykorzystywać dostępną w sieci wiedzę, to trzeba przyjąć na siebie 

obowiązek permanentnej edukacji. Choć dziś zachęca się także przedstawicieli tradycyjnych 

zawodów i prac do ciągłego pogłębiania swej wiedzy, to jednak w przypadku ludzi 

pracujących w sieci cyfrowej jest to warunek sine qua non. Człowiek pracujący w przestrzeni  

cyfrowej jest z natury rzeczy bardziej kreatywny, tzn. potrafi tworzyć nowe rzeczy i na ogół 
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rzeczy społecznie akceptowane, choć jest oczywiście pewien margines podmiotów (niestety 

zbyt duży), którzy tworzą rzeczy użyteczne dla siebie, a szkodliwe dla otoczenia (np. 

hakerzy). Obecnie mówi się nawet o nowej generacji społecznej, zwanej generacją sieci 

(także generacją Z lub M - od słowa multitasking), która jest wręcz uzależniona od nowych 

technologii teleinformatycznych, dostępnych o każdej porze i w każdym miejscu, spędzająca 

znaczną część swojego życia w sieci (11, s. 54). Ten styl pracy generuje też nowy styl życia, 

którego jedną z oznak jest zacieranie się różnic między pracą zawodową a zabawą. 

Najmłodsi, dziś nawet przedszkolaki, nawiązują kontakt z komputerem,  rozpoczynając od 

gier komputerowych. Jeśli są to gry prospołeczne, to zwiększają one chęć pomagania innym  

i będzie to korzystne w dalszym rozwoju osobniczym, ale gry pełne agresji i wątków 

bezwzględnej rywalizacji mogą wywierać negatywny wpływ na rozwój młodego człowieka 

(14, s. 9). 

Odpowiedzialność sprawcy działań ma różne wymiary: prakseologiczny, moralny i prawny. 

Praca w sieci do pewnego stopnia niweluje poczucie odpowiedzialności. Skutki działań 

wydają się odległe, zwłaszcza w wymiarze przestrzennym. Anonimowość w sieci  stanowi 

pewną osłonę przed konsekwencjami własnych działań, zwłaszcza tych szkodliwych dla osób 

trzecich. Dotychczasowy system kontroli społecznej w tej sferze jest nieskuteczny. Sprawcy 

nawet groźnych deliktów w cyberprzestrzeni pozostają najczęściej bezkarni. Zachowania 

internautów powinny regulować standardy moralne, które są już znane w ramach infoetyki, 

ale na poziomie praktycznej realizacji są słabo przyswojone. 

Praca w sieci zmienia relacje między motywacją i trudem pracy. W historii cywilizacji 

ludzkiej ta opozycja przybierała różne rozmiary. Przez tysiąclecia trud pracy fizycznej był 

przezwyciężany szczególną formą motywacji, tj. przemocą i strachem. Dziś, w szerokiej 

przestrzeni publicznej, strach przed utratą źródła utrzymania nadal motywuje do pracy, nawet 

tej mało atrakcyjnej, ale praca w sieci jakby tłumi świadomość trudu, niektórzy porównują to 

do działania narkotyków, a motywacja do działań, w dużej mierze dzięki elementom 

kognitywnym i poczuciu kreatywności, ulega wzmocnieniu w porównaniu do prac 

tradycyjnych. 

Przestrzeń cyfrowa ma wymiar globalny, zaciera różnice między tym co bliskie, a tym co 

dalekie, stąd poczucie, nierzadko pozorne, oswajania ludzi obcych, żyjących nawet na 

antypodach. Z reguły głębsze więzi społeczne budują bezpośrednio sami internauci, ale od 

pewnego czasu pojawiła się grupa zawodowa, która w sposób profesjonalny lub 

paraprofesjonalny pomaga budować więzi przez Internet (social media ninja). Na ogół 
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przeważa opinia, że więzi społeczne budowane przez Internet są słabe, kruche i krótkotrwałe 

(12, s. 26-27). 

To, co jest najważniejszym wyróżnikiem pracy w przestrzeni cyfrowej, to przede wszystkim 

nowe narzędzie działania, czyli stale doskonalone technologie teleinformatyczne. Obecnie 

coraz częściej mówi się o Nowej Gospodarce (New Economy), która wprowadza ważny 

element zaawansowanej logiki sieciowej (14, s.15), funkcjonującej jako struktura 

hiperarchiczną (to w opozycji do struktur hierarchicznych), stanowiącej sieć multipołączeń 

między ludźmi, organizacjami i przedmiotami, zmieniającej wszystkie hierarchie przez 

umożliwienie bezpośredniego dostępu każdego do każdego (peer-to-peer) (Płoszajski, s. 8).  

Spośród najnowszych technologii duże zainteresowanie społeczne wzbudza Internet rzeczy, 

który może ułatwiać codzienne życie jednostek (np. podczas zakupów lodówka poinformuje 

kupującego, co powinien kupić), usprawnić usługi, a także udoskonalić procesy produkcyjne. 

Warto jednak zauważyć, że gracze cyfrowej gospodarki dążą do tego, by wiedzieć o swoich 

klientach jak najwięcej. Jak trafnie spostrzega  Edward Bendyk: „Wiedza to najważniejszy 

towar Nowej Ekonomii, bo umożliwia cudowną przemianę konsumentów w wiązki 

mierzalnych parametrów, elektroniczne profile, które można łączyć precyzyjnie z ofertą 

handlową dostawców usług i produktów” (1, s.65). Pewnych obaw dostarcza też wdrażana 

obecnie technologia chmurowa, gdzie przetwarzanie danych i ich przechowywanie odbywa 

się nie w komputerze osobistym, lecz w „chmurze”, tzn. na serwerach zewnętrznych. Czy to 

będzie kres prywatności – zastanawia się wielu publicystów i naukowców. Ponieważ nowe 

technologie rozwijają się szybciej niż reglamentacje moralne i prawne, należy się liczyć  

z poważnym zagrożeniem prywatności. W kwestii roli nowych technologii 

teleinformatycznych są fakty, które napawają szczególnym optymizmem i wiarą  

w możliwości człowieka. Doskonałą ikoną tych przemian jest niewątpliwie Stephen Hawking, 

genialny brytyjski astrofizyk, który nieuleczanie chory, po atrofii mięśni, przykuty do wózka 

inwalidzkiego, komunikujący się ze światem za pomocą ruchów policzka, od wielu lat 

zadziwia świat nadzwyczajną sprawnością intelektualną i oryginalnymi wytworami swego 

umysłu, a dzieje się tak dzięki specjalnie oprogramowanemu komputerowi. Wskazuje to na 

ogromne możliwości bioniki, która ludziom dotkniętym nawet nieodwracalnym  kalectwem 

lub chorobą może przywrócić sens życia. 

Te krótkie komentarze dotyczące zaledwie kilku, choć bardzo istotnych, elementów 

strukturalnych pracy, wymagają z pewnością pogłębienia, a pozostałe składowe pracy, 

wspomniane na początku tego tekstu zasługiwałyby też na taki ogląd, który w konsekwencji 
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powinien stworzyć pełny, choć tylko ogólny, ale dzięki temu dostatecznie transparentny, 

obraz pracy w świecie cyfrowym. 

Summary: This article attempts to generally characterise the work in a digital world, 

with the use of methodological tools available to philosophy and praxiology. From this 

perspective, the particularly notheworthy is the characteristics of the entity (the actor), 

its responsibilities, social ties shaped by its work and instrumentatalisation of work 

(ICT tools). 

Key word: philosophical approach to work, praxiology approach to work, digital 

approach to work 
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Zarządzanie i dowodzenie w świetle nowej 
prakseologii  

Prof. dr hab. Mirosław Sułek 

Towarzystwo Naukowe Prakseologii 

Uniwersytet Warszawski  

Streszczenie: W literaturze panuje spore zamieszanie w kwestii definiowania 

zarządzania i dowodzenia. Często definicje są tak szerokie, że zanika specyfika tych 

dwóch odmiennych rodzajów działań ludzkich. W artykule zaprezentowano nowe 

podejście do prakseologii, którego istota wyraża się w podziale społecznych systemów 

działania na trzy podsystemy: współpracy, walki i rywalizacji. Dwa pierwsze należą 

do sfery realnej, natomiast rywalizacja – do sfery regulacji. Wszystkie cechują się 

odmienną logiką działania, przy czym współpraca jest grą o sumie dodatniej, walka 

grą o sumie ujemnej, natomiast rywalizacja grą o sumie zerowej. Na tej podstawie 

zdefiniowano odpowiednio: zarządzanie, dowodzenie oraz politykę. 

Słowa kluczowe: prakseologia, prakseologia ogólna, prakseologia szczegółowa, 

zarządzanie, dowodzenie, polityka, gra o sumie dodatniej, gra  sumie ujemnej, gra o 

sumie zerowej, 

Wstęp 

 Prakseologia tradycyjna poszukiwała ogólnych zasad sprawności ważnych we 

wszystkich dziedzinach ludzkiego działania. W niniejszym artykule stawiam tezę, wg której 

prakseologia dzieli się na trzy działy, charakteryzujące się odmienną logiką. Są to - zgodnie z 

przyjętą konwencją terminologiczną - współpraca, walka i rywalizacja. Działaniom tym 

odpowiadają: zarządzanie, dowodzenie i polityka. W artykule skupiam się na zarządzaniu i 

dowodzeniu jako działaniach opartych na odmiennej logice. 

1. Zarządzanie i dowodzenie w literaturze przedmiotu 

Nie jest moim zamiarem dokonywanie szerokiego przeglądu literatury  w poszukiwaniu 

wyczerpującego zestawu definicji zarządzania i dowodzenia. Chodzi mi o kilka przykładów 

typowych. 
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Według jednej z definicji, zarządzanie „to ustawiczny proces tworzenia reguł ładu w danym 

układzie w postaci norm, planów, instrukcji i innych jeszcze dokumentów. Ze swego 

założenia mają one być instrumentem koordynacji w pozyskiwaniu rzeczowych i osobowych 

składników działalności, ich rozmieszczania i stosowania do określonych w tej działalności 

celów”
1
. Przy czym tak rozumiane zarządzanie odnosi się do „układów społecznych wysoce 

złożonych”
2
. Inna definicja mówi, że „zarządzanie w znaczeniu ogólnym, to działanie 

zmierzające do funkcjonowania rzeczy, organizacji lub osób podległych zgodnie z celem 

zarządzającego”
3
. Inna podobna definicja mówi, że „zarządzanie to proces podejmowania 

decyzji ukierunkowanych na osiąganie celów, postawionych przez zarządzającego"
4
. 

Natomiast w typowym podręczniku mówi się, że „zarządzanie polega na zapewnieniu 

(świadomym tworzeniu) warunków, by organizacja działała zgodnie ze swoimi założeniami, 

czyli realizowała swoją misję, osiągała zgodnie z nią cele i zachowywała niezbędny poziom 

spójności, umożliwiający przetrwanie, czyli wyodrębnienie z otoczenia, i rozwój, czyli 

realizację celów i misji w przyszłości”
5
. 

Część definicji ogólnych ujmuje zarządzanie jako sztukę. W podręczniku wydanym w drugiej 

połowie lat 80-tych XX wieku przypomniano definicję Mary Parker Follet, wg której 

kierowanie to sztuka realizowania czegoś za pośrednictwem innych ludzi
6
. Następnie 

zdefiniowano kierowanie poprzez jego funkcje. Tak więc, kierowanie jest to proces 

planowania, organizowania, przewodzenia i kontrolowania działalność członków organizacji 

oraz wykorzystania wszystkich innych jej zasobów dla osiągnięcia ustalonych celów
7
.  

W innych definicjach ogólnych kładzie się nacisk na zasoby, wśród których wymienia się  

z reguły cztery ich grupy: ludzie, pieniądze, rzeczy, informacje
8
. 

W niektórych podręcznikach próbuje się odwołać do innych niż zarządzanie form wpływania 

na ludzi i rzeczy; do kierowania, administrowania, rządzenia
9
. Kierowanie z reguły jest 

utożsamiane z zarządzaniem, ale są próby różnicowania tych terminów. Ważniejsze są jednak 

relacje zachodzące między terminami zarządzanie a rządzenie i administrowanie.  

                                                 
1
Encyklopedia biznesu, Fundacja Innowacja, Warszawa 1995, t. 2, s. 1138.  

2
Tamże.  

3
B. Gliński, Rozwój nauki organizacji i zarządzania i jej wykorzystanie dla potrzeb zarządzania gospodarką 

polską, KNOiZ PAN, Warszawa 1977 (masz. powiel.), s. 8.  
4
W. Radzikowski, Systemy informatyczne w organizacji i zarządzaniu, UW, Warszawa 1981, s. 10.  

5
A.K. Koźmiński, D. Jemielniak, Zarządzanie od podstaw, WAiP, Warszawa 2008, s. 16.  

6
Por. J.A.F. Stoner, Ch. Wankel, Kierowanie, PWE, Warszawa 1992, s. 23.  

7
Por. tamże, s. 23.  

8
Por. R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 37.  

9
Zasługuje na uwagę analiza lingwistyczno-filologiczna zarządzania. Zob. F. Gołembski, Pojęcie zarządzanie w 

kontekście analizy hermeneutycznej, Zeszyt Naukowy WAT, 2007, nr 2, s. 20-27.  
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W prakseologicznej teorii organizacji proponuje się np., by zarządzanie uznać za 

ekonomiczną metodę rządzenia, obok socjotechnicznej metody rządzenia
10

.  

W prakseologicznej teorii organizacji – głównie u Jana Zieleniewskiego oraz jego uczniów  

i naśladowców, wprowadza się także rozróżnienie  pomiędzy terminem „zarządzanie”  

a terminem „administrowanie” w znaczeniu czynnościowym. Kryterium wyodrębnienia nie 

jest w tym przypadku źródło władzy (u Zieleniewskiego zarządzanie wiązało się z własnością 

zasobów), lecz funkcja w instytucji
11

. Zarządzanie może mieć różny zasięg; można więc 

mówić o zarządzaniu całym państwem, o zrządzaniu całą gospodarką narodową,  

o zarządzaniu kulturą czy szkolnictwem
12

. 

Nietrudno zauważyć, że definicje powyższe mają bardzo ogólny charakter i właściwie 

odnoszą się do wszelkich procesów sterowniczych w systemach zorganizowanych. Równie 

dobrze tak rozumiane zarządzanie może odnosić się do gospodarowania, rządzenia, 

administrowania, sterowania, kierowania czy dowodzenia, a nawet polityki (zarządzanie 

całym państwem). Moim zdaniem takie ujęcie jako zbyt szerokie nie pokazuje specyfiki 

różnych form oddziaływania na ludzi i instytucje; można je określić jako „prakseologiczne”. 

Współgra to z poglądem Tadeusza Kotarbińskiego, który na pytanie „czym się różni nauka 

organizacja i kierowania od prakseologii”? odpowiedział: „W zasadzie niczym, w praktyce – 

ogólnością”
13

. 

W powyższym duchu powstała lista 50 najważniejszych dzieł z dziedziny zarządzania, 

ułożonych chronologicznie. Na pierwszym miejscu znalazł się traktat Sun Tzu Sztuka wojny 

(około 500 lat p.n.e.);  na drugim – Książę N. Machiavellego (około 1513) , a na trzecim 

dzieło A. Smitha Bogactwo narodów (1776). Mamy więc w kolejności: sztukę wojenną, 

naukę o polityce (naukę polityki) oraz ekonomię (czy nie w tej kolejności rozwijały się 

również umiejętności ludzkie?). Dopiero na czwartym miejscu pojawiło się dzieło Zasady 

organizacji naukowej zakładów przemysłowych z 1911 r. Fryderyka W. Taylora
14

. 

Musi dziwić mała precyzja przytaczanych definicji, powiedziałbym nawet – pewna 

nonszalancja. Niewiele lepiej jest z definicjami dowodzenia. Oto kilka przykładów. 

                                                 
10

Por. A. Chrisidu-Budnik, J. Korczak, A. Pakuła, J. Supernat, Nauka organizacji i zarządzania, Kolonia  

Limited, Wrocław 2005, s. 242.  
11

Por. tamże, s. 242.  
12

Por. S. Sudoł, Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teorie i praktyka zarządzania, 

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 1999, s. 154.  
13

T. Kotarbiński, Sprawność i błąd, Warszawa 1970, s. 120-121.  
14

Stuart Crainer, The Ultimite Business Library: 50 Books That Shaped Management Thinking, Amazon Books 

1997. Listę tę (znaną również jako lista Financial Times) przytacza też „Rzeczpospolita” z 25 września 2002 r.  
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„Dowodzenie – działalność dowódcy i osób z nim współdziałających; przygotowanie  

i prowadzenie działań bojowych, szkolenie wojsk i administrowanie jednostką wojskową; 

także dział sztuki wojennej dotyczący tych spraw”
15

. W innej definicji czytamy, że 

dowodzenie to „działalność mająca na celu utrzymanie wojsk w ciągłej gotowości i zdolności 

bojowej , przygotowanie walki oraz kierowanie wojskami w czasie jej prowadzenia”
16

. Widać 

tu wyraźnie, że utożsamiono „dowodzenie” z „kierowaniem”, które odniesiono akurat do 

okresu prowadzenia wojny, gdzie mamy do czynienia z dowodzeniem sensu stricto. Podobną 

definicję proponuje popularny swego czasu w Akademii Obrony Narodowej słownik. 

Czytamy tam: „Dowodzenie – ukierunkowana działalność dowództwa mająca na celu 

utrzymanie wojsk w ciągłej gotowości i zdolności bojowej oraz przygotowanie działań 

zbrojnych i kierowanie nimi”
17

. 

W tym miejscu możemy podkreślić, że zarządzanie, kierowanie, dowodzenie to przede 

wszystkim procesy podejmowania decyzji, które – z systemowego punktu widzenia - polegają 

na rozwiązywaniu trzech, i tylko trzech problemów decyzyjnych – co osiągnąć? 

(formułowania celów); z czego osiągnąć (wskazywanie zasobów czy też środków ich 

osiągnięcia) oraz jak osiągnąć? (wskazywanie sposobów czy też strategii osiągania celów za 

pomocą dostępnych zasobów)
18

. Ogólną  cechą, a jednocześnie wadą, powyższych definicji 

jest brak wyraźnego odniesienia się do wspomnianych trzech problemów decyzyjnych. 

Opierając się na powyższym rozróżnieniu można sformułować ogólno prakseologiczną 

definicję wszelkiego zarządzania, kierowania, dowodzenia – jest to proces podejmowania 

decyzji wiążący ze sobą formułowanie celów, wskazywanie dostępnych zasobów oraz 

sposobów ich użycia dla osiągnięcia zamierzonych celów. 

2. Nowe ujęcie prakseologii 

Czym jest prakseologia? Najkrócej mówiąc, jest to nauka o sprawnym działaniu. Opowiadam 

się za mocnym podkreślaniem elementu „sprawności”, gdyż odgrywa on kluczową rolę  

w nowym ujęciu prakseologii. Niemniej jednak określanie prakseologii jako nauki o ludzkim 

działaniu (Mises) też uważam za prawidłowe, gdyż „ludzkie działanie” zakłada tak czy 

inaczej rozumianą sprawność. 

                                                 
15

Mała encyklopedia wojskowa, t. 1, Warszawa 1967, s. 320.  
16

Regulamin działań taktycznych wojsk lądowych, Warszawa 1994, s. 101.  
17

Słownik terminów bezpieczeństwa narodowego, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2002, s. 27.  
18

Por. M. Mazur, Cybernetyka i charakter, AULA, Podkowa Leśna 1996, s. 85 i n.  
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Na czym polega nowe ujęcie? Musimy rozpocząć od pewnych ogólnych konstatacji. Ludzie 

jako cząstki organizmu społecznego rodzą się i żyją w środowisku konkurencyjnym, tzn.  

w świecie ograniczonych zasobów. W związku z tym, że chcą przede wszystkim przetrwać,  

a następnie rozwijać się, grupy społeczne starają się radzić sobie z rzadkością, przy czym 

mają do dyspozycji tylko dwie metody – pierwsza to dobrowolna współpraca, drugi to walka. 

W rzeczywistym życiu społecznym stosowane są obie metody w różnych proporcjach –  

w zależności od okoliczności oraz preferencji członków grupy. W efekcie dochodzi do 

rywalizacji o najkorzystniejsze warunki egzystencji. Współpraca, walka, rywalizacja tworzą 

system działań społecznych; wyróżniamy w nim sferę realną (przetwarzanie materii i energii – 

należą tu współpraca i walka) oraz sferę regulacji (przetwarzanie informacji – należy tu 

rywalizacja). Współpraca, walka i rywalizacja zostały nazwane na zasadzie konwencji 

terminologicznej
19

. 

Zgodnie z terminologią teorii gier, współpraca jest grą o sumie dodatniej (wszystkie 

zaangażowane strony odnoszą korzyści); walka jest grą o sumie ujemnej (wszystkie 

zaangażowane strony ponoszą straty); rywalizacja jest grą o sumie zerowej (korzyść jednej 

strony jest stratą drugiej strony, dokładnie w takiej samej wysokości). Podkreślmy jeszcze raz 

– mamy do czynienia z jednym systemem działania, na który składa się sfera realna 

(współpraca i walka) oraz sfera regulacji (rywalizacja). System ten reguluje się w systemie 

gry o sumie zerowej. Współpraca i walka mogą być traktowane jako narzędzia rywalizacji. 

Widać to dobrze na arenie międzynarodowej (współpraca i walka przeplatają się ze sobą 

nawet w stosunkach między tymi samymi państwami), ale właściwe jest także dla innych 

działań ludzi. Natura gry o sumie zerowej powoduje, że myślą przewodnią rywalizacji jest 

dążenie do zwiększania czy też maksymalizacji swojej pozycji społecznej, znaczenia, 

wpływu, chwały, prestiżu, autorytetu, czyli mocy socjologicznej, czyli coś, co jest znane od 

tysiącleci. 

Istotą nowego podejścia do prakseologii jest wyróżnienie trzech odmiennych rodzajów 

działania, które – z punktu widzenia sprawności działania – cechują się odmienną logiką, 

odmiennym rozumieniem nakładów i efektów, a także odmiennym rozumieniem rachunków 

efektywności. Odmienne są zasady współpracy i zasady walki. Zarówno we współpracy, jak  

i walce korzyści i straty zależą od relacji między stronami, charakteryzowanymi przez 

                                                 
19

Nowe ujęcie prakseologii przedstawiłem m.in. w: Nakłady i efekty w ludzkim działaniu, (w:) E. Kwiatkowski, 

B. Liberda (red.), Determinanty rozwoju Polski. Rynek pracy i demografia, IX Kongres Ekonomistów Polskich, 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2015, s. 359-369.  
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czynniki ilościowe i jakościowe, innymi słowy od stosunku sił. Korzyści i straty w zależności 

od systemu działania pokazuje tablica 1. 

 

Tablica 1.  

Korzyści i straty w zależności od systemu działania oraz stosunku sił (potencjałów) 

                System działania 

Potencjał 

(siły) 

 

Współpraca 

 

Walka 

Korzyści Straty 

Równowaga 

 

Równowaga korzyści 

(zysków, dochodów) 

Równowaga strat (ludzkich  

i materialnych) 

Nierównowaga Większe korzyści odnosi 

strona słabsza (niżej 

rozwinięta) 

Mniejsze straty ponosi strona 

silniejsza 

Ź rodło: opracowanie własne 
 

Rozumowanie przedstawione w tablicy 1 rzadko jest dobrze rozumiane. W literaturze 

przedmiotu można raczej spotkać twierdzenia przeciwne. Zdarzyło się to nawet wybitnemu 

polskiemu uczonemu Marianowi Mazurowi. Napisał on: „międzynarodowa wymiana 

gospodarcza jest zawsze korzystniejsza dla krajów ekonomicznie silniejszych, niż dla 

słabszych”
20

. To pogląd oczywiście błędny. Mówiąc o ewentualnej integracji krajów Europy 

Wschodniej z krajami Unii Europejskiej Richard E. Baldwin powiedział: „Korzyści 

ekonomiczne będą raczej po stronie Europy Wschodniej. Taka jest generalna zasada, gdy do 

liberalizacji dochodzi między większym i mniejszym krajem – wówczas korzyści 

gospodarcze są zawsze po stronie kraju małego – zwiększają się wówczas możliwości 

gospodarcze: handlu, wzrasta wydajność, transfer technologii, kształcenie, inwestycje, eksport 

towarów. Natomiast Unia wyniesie z integracji przede wszystkim korzyści związane ze 

stabilnością polityczną”
21

. 

Często mylnie traktuje się też konkurencję. Marek Wierzbowski w felietonie wyraził 

następującą myśl: „konkurencja służy najlepiej silniejszemu”
22

. Przede wszystkim 

konkurencja (tzw. uczciwa konkurencja, zgodna z ustalonymi regułami gry pod kontrolą 

wymiaru sprawiedliwości) jest formą współpracy, dlatego służy obu stronom (a przy okazji 

całemu społeczeństwu), ale w większym stopniu stronie słabszej. Okazuje się, że w dobie 

globalizacji to raczej bogaci bronią się przed konkurencją biedniejszych, a więc słabszych. 

Trudno nie uznać, że „wkład USA we wzrost PKB w Chinach jest z pewnością większy niż 

                                                 
20

M. Mazur, Historia naturalna polskiego naukowca, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1970, s. 10.  
21

„Brakuje etapów pośrednich” (rozmowa z Richardem E. Baldwinem, profesorem ekonomii w Instytucie 

Studiów Międzynarodowych w Genewie), Rzeczpospolita z 19 maja 1994 r.  
22

M. Wierzbowski, Konkurencja czasem szkodzi, „Rzeczpospolita z 18-19 września 2010 r., s. B12.  
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wkład Chin we wzrost PKB w USA. Wniosek! W miarę włączania się gospodarki globalnej 

państwa peryferii odnosiły relatywnie większe korzyści bezpośrednie niż państwa centrum. 

Państwa pozostające poza światową gospodarką kapitalistyczną ponosiły straty”
23

. 

Podsumujmy. Dobrowolna wymiana gospodarcza służy obu stronom, ale to niżej rozwinięta 

gospodarka zyskuje więcej. Można się tu powołać na analogię nauczyciel – uczeń. Nauczyciel 

też niewątpliwe może się nauczyć od ucznia, ale to uczeń jest głównym beneficjentem tej 

współpracy. Całkowicie odmienna sytuacja występuje w walce. W stosunkach 

międzynarodowych zawsze trzeba liczyć się z taką możliwością. 

3. Kluczowe definicje 

Powyższe rozważania upoważniają do wyróżnienia prakseologii ogólnej, która zasadniczo 

pokrywa się z tradycyjnym jej rozumieniem oraz prakseologii szczegółowej, odniesionej do 

trzech systemów działania – współpracy, walki i rywalizacji. Prakseologia to nauka z natury 

rzeczy stosowana, ale niewątpliwe dopuszczalne jest mówić o prakseologii opisowej. W tym 

artykule mam na myśli wyłącznie prakseologię stosowaną. Przyjmijmy następujące definicje. 

Prakseologia ogólna to nauka o sprawnym działaniu. Prakseologia to w istocie nauka  

o podejmowaniu decyzji, w jaki możliwie najlepszy (optymalny) sposób należy użyć stojące 

do dyspozycji zasoby (środki), aby zrealizować postawione cele. Innymi słowy, prakseologia 

to nauka o strategiach osiągania celów za pomocą dostępnych zasobów bez względu na rodzaj 

działania. To ujęcie w zasadzie pokrywa się z ujęciem tradycyjnym. Co prawda Tadeusz 

Kotarbiński mówił o technice walki (kooperacji negatywnej), ale nie był w tym do końca 

konsekwentny. Nie wymienił też zmagań o stosunek sił (mocy, możliwości) jako naturalnej 

osi działań ludzkich. Z kolei Ludwig von Mises pisał również o wojnie, ale potraktował ją 

marginesowo, praktycznie utożsamiając prakseologię z ekonomią. 

Stosownie do trzech rodzajów działania możemy wyróżnić trzy działy prakseologii – 

zarządzanie, dowodzenie i politykę. Przyjmijmy następujące definicje. 

                                                 
23

J. Hryniewicz, Globalizacja – rachunkowość geopolityczna, Przegląd Organizacji 2009, nr 3, s. 19. Tezę t ę 

potwierdzają sukcesy nie tylko takich gigantów jak Chiny, Indie czy Brazylia, ale również państw stosunkowo 

małych z Azji i Afryki. Zob. wyniki raportu: M. Sułek (red.), Potęga 2015. Międzynarodowy układ sił w 

procesie zmian, Polskie Towarzystwo Geopolityczne, Kraków 2015.  
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 Zarządzanie (sfera głównie działalności rynkowej) to proces podejmowania decyzji, 

odnoszących się do sposobów (strategii) osiągania celów za pomocą dostępnych 

środków (zasobów) w systemie gry o sumie dodatniej. 

 Dowodzenie (sfera głównie działalności wojskowej) to proces podejmowania decyzji, 

odnoszących się do sposobów (strategii) osiągania celów za pomocą dostępnych 

środków (zasobów) w systemie gry o sumie ujemnej. 

 Polityka (sfera rządzenia, czyli polityki wewnętrznej i zagranicznej) to proces 

podejmowania decyzji, odnoszących się do sposobów (strategii) osiągania celów za 

pomocą dostępnych środków (zasobów) w systemie gry o sumie zerowej. 

Zaprezentowane definicje w pierwszej swej części są identyczne, różnicuje je jedynie rodzaj 

rozgrywanej gry. Ma to jednak daleko idące konsekwencje co do sposobów sprawnego 

działania. Każdy rodzaj wymienionej działalności wymaga stosowania odmiennych zasad (nie 

tylko technicznych, ale etycznych i estetycznych), odmiennych rachunków efektywności, 

odmiennej wiedzy i umiejętności, a także odmiennych cech charakteru
24

. Dlatego np. zasady 

ekonomiczne (zasady współpracy) nie powinny być przenoszone na pole walki czy ogólnie do 

sił zbrojnych. I odwrotnie, gospodarki nie powinno się militaryzować w czasie pokoju.  

A takie próby były podejmowane wielokrotnie. Słynny system PPB (planning, programming, 

budgeting – planowania, programowania, finansowania), wprowadzony na początku lat 60-

tych ub. wieku w Stanach Zjednoczonych w czasie, gdy ministrem obrony był Robert 

McNamara, menedżer przemysłu samochodowego, oparty był na szerokich analizach 

ekonomicznych, poddanych w pierwszym rzędzie logice „cywilnej”. System ten nie doceniał 

odmiennych zasad gospodarowania w silach zbrojnych. Z kolei gospodarka socjalistyczna, 

zwłaszcza w początkowych fazach, była gospodarką dalece zmilitaryzowaną, co przyniosło 

niegospodarność, marnotrawstwo i w konsekwencji jej upadek. 

Od kilku dziesięcioleci w literaturze zachodniej (głównie w USA) panuje moda na 

powoływanie się na dorobek teorii i praktyki sztuki wojennej w badaniach nad organizacjami 

i  zarządzaniem i formułowanych zaleceniach pod adresem przedsiębiorców. Co ciekawsze, 

propagatorzy stosowania zasad sztuki wojennej w biznesie za swoją biblię uznali dzieło 

pewnego stratega chińskiego sprzed 2500 lat. Chodzi oczywiście o „Sztukę wojny”, 

przypisywaną niejakiemu Sun Tzu (określanego również jako Sun Tsu, Sunzi). Pojawiają się 

                                                 
24

Pisałem o tym szerzej w: Potęga państw – model i zastosowania, Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2013, 

rozdz. I.  
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książki pod ogólnym hasłem „sztuka wojenna w biznesie”, „sztuka wojenna dla 

kierownictwa” itp.
25

. Moda ta trwa do dnia dzisiejszego
26

. 

Do propagowania dzieła Sun Tzu oczywiście chętnie włączyli się Chińczycy. W jednej z prac 

czytamy: „wojna i działalność gospodarcza są synonimami. Zarówno wojna, jak i biznes są 

działaniami ludzkimi z dobrze określonymi celami. (…) Chociaż Sun Tzu rozważa kwestie 

militarne, to daleko idąca ogólność, ogromny zasięg czasoprzestrzenny jego teorii i zasad, 

czynią to dzieło  całkowicie stosowalnym do dowolnej działalności gospodarczej”
27

. Pogląd 

ten polega na nieporozumieniu. Działalność gospodarcza oparta jest na złożonych strukturach 

współpracy, przyczyniających się do ogólnego wzrostu dobrobytu, natomiast walka prowadzi 

do niszczenia i zubożenia. Niewątpliwie „biznes nie jest wojną. Pojawiające się niekiedy 

odmienne stwierdzenia, mające na celu podkreślenie ognia walki w konkurencji gospodarczej, 

są jedynie dopuszczalną przenośnią dziennikarską. Biznes i wojna mogą mieć wiele 

elementów wspólnych , ale jako zjawiska na zawsze będą się różnić wyraźnie odmienną  

i niemożliwą do pogodzenia istotą sił, które je wywołują, i wynikami, do których 

prowadzą”
28

. Jest to wsparcie moich tez, które opierają się na tej prostej prawdzie, że logika 

działań i rachunki efektywności we współpracy i walce są całkowicie odmienne. Działalność 

gospodarcza (rynkowa) należy do sfery współpracy, a nie walki. Zarówno współpraca, jak  

i walka są to dziedziny ludzkiego działania i z tego powodu mają pewne cechy wspólne, ale 

nie uzasadnia to zamienności zasad stosowanych  w odmiennych systemach. W świetle 

przedstawionego rozumowania, podejście takie jest nieuprawnione. 

Podsumowanie 

Prakseologia od kilku dziesięcioleci przeżywa kryzys. Jego przyczyną jest wyczerpywanie się 

możliwości poszukiwania ogólnych zasad sprawnego działania ważnych we wszystkich 

dziedzinach ludzkiego działania. Możliwości jej dalszego rozwoju tkwią w nowym podejściu, 

polegającym na podziale prakseologii na trzy działy, odpowiadające trzem rodzajom 

                                                 
25

Zabieg ten krytykowałem w artykule: Zasady sztuki wojennej w biznesie, Zeszyty Naukowe AON 2002, nr 2 

(47), s. 245-259.  
26

Zob. np.: Becky Sheetz-Runkle, The Art of War for the Small Business. Defeat the Competition and Dominate 

the Market with the Masterful Strategies of Sun Tzu, Amacon 2014 (Ebook); Mark Mc Neilly, Sun Tzu and the 

Art of Business. Six Strategic Principles for Managers, Oxford University Press 2012 (revised edition) i inne.  
27

M.W. Luke Chan, Chen Bingfu, Sunzi on the Art of War and its General Application to Business, Fundan 

University Press, Shanghai 1998, s. 6-7.  
28

T. von Ghyczy, B. von Oetinger, Ch. Bassford, Clausewitz o strategii, The Strategy Institute of Boston 

Consulting Group, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002, s. 23.  
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aktywności ludzkiej – współpracy, walki i rywalizacji. Różnią się one od siebie odmienną 

logiką działania, odmiennym rozumieniem nakładów i efektów oraz odmiennymi rachunkami 

efektywności. Istnieje więc uzasadnienie dla tworzenia prakseologii ogólnej (zbliżonej do 

tradycyjnej) oraz prakseologii szczegółowej, na którą składa się  – zgodnie z moją propozycją 

– zarządzanie (sfera współpracy, gra o sumie dodatniej); dowodzenie (sfera walki, gra  

o sumie ujemnej) oraz polityka (sfera rywalizacji, gra o sumie zerowej). Zarządzanie opiera 

się głównie na dorobku ekonomii, dowodzenie – sztuki wojennej, a polityka - teorii polityki. 

Najbardziej rozwinięta wydaje się być sztuka wojenna, najmniej ekonomia (gdyż w swej 

dojrzałej postaci pojawiła się dopiero wraz z pojawieniem się gospodarki rynkowej), podczas 

gdy wojny towarzyszą ludzkości od najdawniejszych czasów. Polityka pojawiła się również 

bardzo dawno temu, gdy ludzie zaczęli się organizować w zwarte skupiska, oparte na 

hierarchii i podziale zadań. 

Summary: The article presents a new approach to praxiology. According to this 

approach praxiology can best be described as a branch of science concerned with three 

action systems: collaboration, struggle and rivalry. The distinction like this makes 

sense, as the rules of efficient action are completely different for each of these 

systems. Cooperation is a positive-sum game; struggle is a negative-sum game, and 

rivalry is a zero-sum game. Accordingly we can say about three systems of control: 

management, command and politics. 

Keywords: warfare, collaboration, struggle, rivalry, praxiology 
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Piramidy finansowe – continuum destrukcji wartości 

Streszczenie: W artykule przedstawiono aspekty teoretyczne piramid finansowych,  

w tym model punktu krytycznego ich bankructwa oraz rozwój piramid na świecie. 

Analizę ekonomicznych i społecznych konsekwencji funkcjonowania i upadku 

piramid finansowych przeanalizowano m.in. w oparciu o przypadek Albanii. Jako 

główną przyczynę działalności piramid pokazano moral hazard, zarówno menedżerów 

jak i klientów. Dokonano przeglądu najważniejszych instrumentów dezaktywacji 

piramid na przykładzie polskich regulacji w tym zakresie. W końcowej części 

zaprezentowano propozycje działań zapewniających eliminację tego typu biznesu na 

rynku finansowym, w tym potrzebę zajęcia stanowiska przez Komisję Europejską. 

Słowa kluczowe: destrukcja, instrument dezaktywacji, piramidy finansowe, straty.  

Introduction 

The phenomenon of financial pyramids scheme (Ponzi scheme) occurs periodically even in 

the most developed countries of the world causing significant economic and social losses. 

Hence the problem of assessing the causes, effects and deactivation instruments of this type of 

economic phenomena appears to be important to a country’s financial security. 

Regardless of the objectives pursued by the owners of para-banking companies engaged in 

pyramid schemes and the type of a pyramid, its essence since the Ponzi scheme, is the 

destruction of value leading to bankruptcy. Typically, between the border point of bankruptcy 

and the formal announcement of insolvency a precious time elapses during which a 

company’s operations are suspended by the board and the funds can be moved to private 

accounts, which are usually foreign.  

This article aims to analyse the factors that cause the development of financial pyramids, and 

the critical point of their destructions. It also outlines the deactivation model against these 

entities. 
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In Poland, there is a limited number of research and publications relating to the functioning of 

the pyramids, and the regulations seem to be insufficient.  

1. Characteristics of pyramid schemes 

There are two kinds of pyramid schemes, which are distinguished and analysed in the 

literature. First there are theoretical pyramids that assume a constant acquisition of new 

clients investing funds in the scheme and not assuming running any income generating 

activities by the company engaged in it (figure 1). Second kind are pyramid schemes that 

assume running profitable investment activities (at least for some time and for PR reasons 

mostly) and such schemes typically occur in practice. According to the criterion of legality 

both legitimate pyramid schemes (e.g. B. Madoff Fund) as well as illegal pyramid schemes (in 

many countries these are banned, but appear in a disguised form - e.g. Amber Gold) may 

occur [Kotliński, Waliszewski, 2012]. According to organizational criterion simple and chain 

pyramid schemes can be distinguished and according to business objectives criterion -  

a deliberately organised pyramid scheme and an accidental pyramid scheme (e.g. used for the 

survival of a company’s financial crisis). [Masiukiewicz, 2015] 

Modern financial pyramids such as Madoff’s scheme, are characterised by a flat and non-

hierarchical structure. Nonetheless, similarly as in classic financial pyramids, a scheme lasts 

only as long as new cash inflows are larger than cash outflows including interest payments. 

Trust is the key [Koker, 2014]. Why is this system doomed to collapse? Number of 

participants must increase, the farther it grows geometrically. Typically, financial pyramids 

create no added value. The structure holds together until the moment of new cash inflows – in 

the moment of recognition of the scheme by customers and outflow of a large part of funds  

a pyramid goes bankrupt.  

All new financial pyramids collapsed due to the loss of confidence. When media started 

informing about certain scheme, a run on cash registers occurred as a result.  

The unsustainable geometric progression of a classic pyramid scheme, from Securities and 

Exchange Commission (USA) report on pyramid schemes (table 1). 
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Table 1.  

Financial pyramid – geometric progression of growth 

Stages  Number of participants Information  

Stage 1 

Stage 2 

Stage 3 

Stage 4 

Stage 5 

Stage 6 

Stage 7 

Stage 8 

Stage 9 

Stage 10 

Stage 11 

Stage 12 

Stage 13 

6 

36 

216 

1296 

7776 

46656 

279936 

1 679616 

10 077696 

60 466176 

362 797056 

2 176 782336 

13 060 694016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

More than the Poland population 

More than the USA population 

 

More than the World population 

Source: Koker L. Pyramids and Ponzis: Financial Scams in Developing Countries, 

www.cgap.org/blog/ pyramids-and-ponzis-financial…, access 24.01.14  

In some pyramids the organiser encourages his clients to recruit new participants to the 

scheme offering additional financial gratifications in return.  

In most cases, however, the organizer seeks to acquire new clients himself. Often he does not 

have to bear the PR costs. When the information about the profits made by first recruited 

participants spreads by the word of mouth - the demand growths. A financial pyramid is often 

difficult to recognise because in the initial stage of its existence it indeed invests funds and 

generates returns. In most cases, however, these returns are not as high as promised to the 

clients. The larger number of clients, that difference is greater. Characteristics of financial 

pyramids are described in table 2. 

  

http://www.cgap.org/
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Table. 2.  

Characteristics of financial pyramids  

No Financial and organisational characteristics No Marketing characteristics 

1 

 

 

2 

3 

 

4 

5 

6 

 

7 

8 

 

9 

Mistaken goals causing the destruction of value 

(crime of extortion or unrealistic level of ROI 

offered)  

Lack of license 

The need for a constant supply of depositors’ or 

investors’ funds 

Lack of transparency 

Flat organisational structure 

Investing clients’ funds in assets different from 

promised 

Facade corporate governance  

Non-submission of financial statements to the 

court register 

Creative accounting 

1 

2 

 

3 

4 

5 

 

6 

 

7 

Offer high returns (ROI) 

Using a controlled type of word of mouth 

advertising  

Pushy and misleading marketing 

Incomplete or incorrect customer information 

Agreement prepared in fine print using 

partially unintelligible language 

Constant acquisition of new customers (until 

the bankruptcy) 

Ability to persuade clients by advisers 

Source: own 

The most famous and largest pyramid scheme was created in the U.S. by financier Bernard 

Madoff, who for many years was regarded as an important authority. He was trusted by 

celebrities, important foundations and even the big banks [Masiukiewicz, 2010, p. 213-232]. 

At the initial stage he indeed invested in securities and real estate. Attractive levels of returns 

encouraged more customers to invest in the fund. BMF was constantly growing and despite 

experts’ warnings about the fund’s investment activities new investors were joining it until the 

outbreak of the subprime financial crisis. The moment when a part of the clients demanded 

their deposits back, the fund turned out to be insolvent. The investigation revealed that for the 

last few years of activity, Madoff did no longer invest and spent the new cash inflows on 

current operations, interest payments and own, high salary. It was the largest financial 

pyramid in history: when it collapsed it had approximately 5k clients who invested USD 

65bln in the scheme.    

In financial markets there are two basic types of pyramid schemes, i.e. pyramids operating 

officially (agreements with customers include a formal requirement for the acquisition of new 

participants - such as the MMM pyramid scheme) and quiet pyramids (only known to the 

owners, directors and trusted employees - such as B. Madoff Found) [Arvedlund, 2009, 

Masiukiewicz, 2010, p. 213-232]. These quiet pyramids were created in a dual situation, i.e. 

were intended by the owners in advance or in a situation when a financial enterprise led 

unprofessional activity in the financial markets, fell into the loss zone and chose the path of 

survival by using a pyramid. 
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There is a new issue on the Internet - whether Bitcoin is a pyramid scheme? Nouriel Roubini 

harshly criticized both Bitcoin and his followers. According to the American the virtual 

currency resembles a pyramid scheme. "Bitcoin is not a currency. It's a pyramid scheme that 

allows illegal and criminal activities. Vulnerability to hacking attacks only increases the 

danger."[ Czy bitcoin …, 2014]. 

2. Behavioural factors and the critical point of destruction 

Sources of the success of pyramid schemes in the initial stage of their operations should be 

sought in the legal-economic and behavioural factors. The first, in macroeconomic terms, 

include: regulatory gaps, insufficient financial supervision and customer protection, lack of  

a prompt reaction of justice authorities and simultaneously effective marketing and system of 

information reaching the targeted customer groups. Low market interest rates may become an 

important factor of demand creation.  

Behavioral factors are of critical importance for the emergence and functioning of pyramid 

schemes [Koppel, 2012]. They include, inter alia, the following: the impact of persons of 

influence on the clients’ decisions, investors’ greed and tendency to taking extensive risks, 

herd behaviors and susceptibility to advertisements, faith in the infallibility and asymmetry of 

information and the dysfunctional effects of mental accounting [Maison, 2013]. Low morals 

of financial companies’ managers, and in some cases corruption of managers and employees 

is of certain significance for the phenomenon of financial pyramids.  

In microeconomic terms, the study of factors that create demand for pyramid schemes’ offers 

is of particular importance.  Creating household demand for this type of deposit occurs as  

a result of many factors, including: 

 low current revenues, 

 heuristics as a group of behavioural factors relating to taking risky decisions, 

 limited access and low rate of return in so called regulated and supervised financial 

institutions and the lack of confidence in the stock exchange, 

 other factors (requiring further study). 

Occurrence of demand from institutional entities is unclear (e.g. businesses, foundations). 

Probably the main factor of demand creation in such cases is the managers’ incompetence. 

Table 3 presents selected pyramid schemes, including of international reach.  



29 

 

Table 3.  

Large financial pyramids. Selected examples  

No Name/country Type of investment Losses in 

USD mln  

Year of 

termination 

of business 

Form of 

termination 

of activities 

1 

2 

 

3 

4 

 

5 

6 

7 

 

8 

 

9 

DRFE/Columbia 

WGI Dom Mak-

lerski/Poland 

Investment Funds/Kenia 

Stock company  

MMM/Russia 

Investment Funds/Albania
2 

Bernard Madoff Fund/USA 

Stock company  MMM2011 

/Russia, Belarus, Moldova 

 ROSCAs – many local 

associations /China 

Amber Gold/ Poland 

Private investments 

Private and stock 

market investments 

Private investments 

Private investments 

 

Private investments 

Private investments 

 

Private investments 

Loans to members 

 

Private and stock 

market investments 

1 000, 00 

80,60 

 

93,00 

1000,00
1 

 

1500,00 

65 000,00 

 

N/D 

N/D 

 

21,00 

2000 

2006 

 

2007 

1997 

 

1997 

2011 

 

2012 

2010-13 

 

2013 

Bankruptcy 

Bankruptcy 

 

Bankruptcy 

Bankruptcy 

 

Bankruptcy
3 

Bankruptcy 

 

Bankruptcy 

Liquidation 

 

Bankruptcy 

 

Notes: 
1 

estimates regarding the amount of 5 billion rubles to 5 million customers 

affected. 
2 
Funds: Sude, Populi, Xhaferri, Gjalliaca, Vefa. 

3
 Side effects included social 

unrest and riots in which 1.5K people lost their lives in and the collapse of the 

government. 

Source: Own on the basis of: Koker L. Pyramids and Ponzis: Financial Scams in 

Developing Countries, www.cgap.org/blog/ pyramids-and-ponzis-financial…, access 

24.01.14 and Arvedlund E. Madoff The Man Who Stole $ 65 Bilion, Penguin Books, 

New York, 2009 and Wójcik J. W. Oszustwa finansowe, Wydawnictwo JWW, 

Warszawa, 2008 

In the examined examples of financial pyramids, the success of financial enterprises operating 

a pyramid scheme was related to the following issues:  

 hiring charismatic customer advisors with good marketing skills, 

 embargo on true information about a financial company’s financial situation imposed 

by the board and disinformation about financial products offered by the company, 

 effective marketing activities (including the testimony of people who have already 

obtained a high rate of return), 

 violations of the banking law, capital market law and consumer protection law, 

 high returns offered (return on investment – ROI); much higher than the maximum 

(realistic) market rates.   

The longer a pyramid scheme operates, the more rapid the destruction of the value and the 

inevitable finale - bankruptcy. A broader analysis of examples of financial pyramids (table 2) 

allows to determine the critical point of their functioning using the cash flows at a given time. 

http://www.cgap.org/
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For these are cash flows and not profits that determine duration or destruction of a financial 

pyramid.  

Cash flow model of a pyramid scheme and the critical point of bankruptcy can be presented in 

the following form: 

𝑷𝑮 = [𝐋𝐏𝐭 +  𝐍𝐖𝐭 –  𝐖𝐎𝐭 –  𝐙𝐋𝐭 +  𝐃𝐉𝐭(𝐟: 𝐋𝐏, 𝐍𝐖) –  𝐊𝐅𝐭] ≥  𝟎 

Where: PG – critical point of bankruptcy i.e. liquidity below 0, LP – clients’ initial 

deposits, NW – new deposits in time t, WO – payments of deposits and interests in 

time t, ZL - breaches before the date of expiration,  DJt(f: LP,NW) – earnings from 

capital investments in time t, KFt – operating costs and charges of an enterprise 

operating a financial scheme in time t, , t – period of cash flows 

Source: own 

The critical point of bankruptcy is to be understood as a permanent condition of lack of 

liquidity that is not allowing to regulate the company’s current obligations. Dissemination of 

information about the fact of liquidity loss takes some time, followed by the customers panic 

and the ultimate bankruptcy. 

3. Moral hazard as the main factor of creation 

Steady creation of Ponzi scheme in the World moral is caused by the moral hazard factor. It is 

present at both demand and supply side. Parallel gap in regulation support this moral hazard. 

Many clients of Ponzi scheme on financial market have the knowledge of high risk, but the 

greed, need of financial success, faith in self-luckiness are the reasons  of making capital 

deposits sometimes  big in firms which are not known, not confident and haven’t guarantee.  

Moral hazard is characteristic for owners and managers of Ponzi scheme firms also. 

For many years motivation systems for managers in a lot of countries didn’t premium risk 

limits at financial institutions, but supported inclination to hazard. Hazard was created high 

dynamic of profit and in consequence growth of share value. The main problem of 

management was how to achieve the greatest value in the shortest time. Owners and 

supervisory boards wouldn’t estimate risk of  loss, bankruptcy risk and loss of capital. 

[Masiukiewicz, 2011] 

Applied motivation systems for top management of banks during the  last financial crisis were 

unquestionable one  of crisis acceleration cause.   
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In praxis the pyramid scheme its development in consequence of low business ethic of 

management boards. 

4. Economic and social losses. Example of Albania 

The account of economic and social losses is often difficult to calculate. The lack of 

methodological studies in this field and the occurrence of indirect losses in practice do not 

make that calculation easier. Unimaginable social costs, including the death of hundreds of 

people, were suffered by Albania due to the fall of financial pyramids in that country. 

From theoretical perspective, macro- and micro- scale economic losses include the following:  

 the loss of capital by private and institutional investors, 

 the tax losses to the state budget, 

 the costs of the bankruptcy process,  

 the possible contagion effect, 

 the possible impact on the development of black market deposits. 

The basic social consequences of the collapse of a financial pyramid may include: 

 the loss of life savings by many investors (depositors) 

 possible investor suicides, 

 discrediting of state authorities, 

 decrease in confidence in the banking sector and the shadow-banking sector - 

conducting honest business, [Masiukiewicz
 
, 2013, Kotliński, Waliszewski, 2012]  

 possible protests or riots and occurrence of customers’ panic in other financial entities. 

Albania has experienced particularly harsh social and economic consequences resulting from 

simultaneous functioning of several financial pyramids [Tyli, 2000]. In the early 1990s five 

huge investment funds emerged in Albania (later revealed as operators of pyramid schemes). 

These investment funds offered 50% and higher returns on investment. These offers were met 

with very high demand that ensured them a dynamic growth. According to estimations, 

approximately 80% of Albanians joined these funds investing approx. USD 1,5bln in total. 

Despite the IMF’s warnings, the Albanian government did not take effective measures to 

prevent the upcoming tragedy. First of the funds collapsed in late 1996 and the owner has 

disappeared along with part of the capital. Next, A. Gunasi, the owner of another fund fled the 

country with the amount of 13 million USD. Establishment of a special committee 
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investigating the pyramid schemes by the parliament did not bring the expected results. Only 

in early 2007 pyramid schemes were banned in Albania. Late decisions of the authorities and 

the large scale action of the collapsed funds running pyramid schemes, led to a wave of public 

demonstrations. Police action led to further escalation of protests with the use of weapons and 

the political and military leaders also got involved. The number of victims reached 1.5 

thousand, the government collapsed and early elections were announced. The post-protests 

disarmament project was supervised by the UN [Wójcik, 2008, p. 290]. Beyond any doubts, 

these were the world highest social costs incurred as a consequence of allowing the 

development of financial pyramids. 

5. Deactivation instruments in Poland 

Prevention of locating savings in pyramid schemes requires the state authorities to employ  

a kind of a ‘shock’ information strategy. Furthermore, the deactivation of identified pyramids 

should be prompt and decisive. As long as customers do not experience fear of their own 

money – such schemes will likely continue [Maison, 2013]. 

Probably there will be a wider shadow banking regulations in the EU; it is not known whether 

will also affect the para-banking industry [Adrian T., Shin, 2009, Hsu J., Moroz, 2010]. 

Examples of bankruptcies of Amber Gold, Finroyal and earlier pyramid schemes in Poland 

and the public statements of state authorities indicate a lack of sense of responsibility for these 

cases from various state institutions [Masiukiewicz, 2013b]. Beyond any doubts, the Polish 

Financial Services Authority has putted the greatest efforts in deactivating financial pyramids 

by placing doubtful companies on a public warning list or submitting reports to the 

prosecution. Contrary, the prosecution and the UOKIK, Poland's Competition Authority, 

acted negligently. Not without gilt were also the judiciary and banking systems. Enterprises 

carrying pyramid schemes, and therefore receiving deposits, were administrating bank 

accounts freely. Banks were not interested in the legality of such significant contributions to 

these accounts of the title of deposits. 

In the area of pyramid schemes, the Polish regulations include the following laws: the Act on 

combating unfair commercial practices [Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007] and the Act on 

competition and consumer protection [Ustawa z dnia 16 lutego 2007]. Nonetheless, the 

solutions included in these laws are far from sufficient. The Banking Law states (art. 171): 

Whoever carries out, without authorisation, the business of accepting funds from other natural 
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or legal persons or organisations without legal personality in order to extend loans or cash 

advances or expose such funds to risk in another way shall be liable to a fine of up to 

5,000,000 zloty and to imprisonment for a term of up to 3 years. A regulation relating to 

pyramid schemes is also included in the Penal Code in the field of a capital fraud (art. 297 

punishment code). Here, the objects of protection are, among others, deposits and loans and 

the purchase of bonds as well as other securities.  

The remedy for the future is without a doubt a clarification and increased precision of 

regulations in this area. For example the PFSA or the UOKiK should have the power to 

suspend operations of a company suspected of running a pyramid scheme and the right to 

submit an application to the court for a compulsory liquidation of such company. UOKiK 

should monitor parabanks’ public advertisements’ compliance with the Law and the factual 

state. Also, the public warning list of the Polish Financial Supervision Authority is of great 

importance. Until recently, however, few people in Poland knew about it. 

The level of penalization of such activities seems to be insufficient by far. Only in the light of 

potential economic and social costs the penalties for running pyramid schemes should be 

increased to let’s say 15 years of imprisonment.  

Conclusions 

The functioning of the financial pyramids occurs since the early 20th century, and 

governments today cannot cope with the problem. There is also a constant demand for such 

deposits.  There is no rationale to justify such an offer for customers and social and economic 

losses due to bankruptcies of companies running financial pyramids are enormous. It is 

necessary to implement a more effective regulation in this area, both in banking law and 

capital market law and increase penalisation of such schemes. It seems important to clearly 

define the responsibility of the Polish Financial Supervision Authority for identifying and 

reporting financial pyramids to the administration of justice and equipping it with powers 

allowing administrative suspension of their activities.  

The emergence of international financial pyramids justifies greater involvement of the 

European Commission's solution to this problem. 
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Financial Pyramids – A Continuum to Value Destruction 

Summary: This article presents an analysis of factors that enable the development of 

financial pyramids as well as a model of the critical point of their bankruptcy. The 

possible social and economic consequences of pyramid schemes are illustrated with 

the case study of a collapse of financial pyramids in Albania. The last section of this 

article presents the basic deactivation measures of such schemes using the example of 

Polish regulations. The occurrence of international financial pyramids warrants 

introduction of appropriate regulations by the European Commission.  

Key words: destruction, deactivation instruments, pyramids scheme, losses 
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Europe’s ‘circular’ path 

mgr inż. Małgorzata Sołtan 

Ministerstwo Ochrony Środowiska 

Gospodarka w obiegu zamkniętym 

Streszczenie: Gospodarka cyrkularna (lub gospodarka o obiegu zamkniętym) jest 

zupełnie nowym podejściem opierającym się na odejściu od modelu linearnego  

a przejściu na model cyrkularny. W obecnym świecie wysokich i wahających się cen 

zasobów, takie podejście oferuje duże możliwości. Sektor prywatny już zaczyna 

opierać swoje plany rozwoju na koncepcji gospodarki cyrkularnej, jednak by można 

było wdrożyć szerzej ten model konieczne jest wsparcie administracji publicznej. 

Podstawą działań powinna być: wymiana dobrych praktyk, inwestycje w sektor 

innowacji, współpraca między biznesem oraz należyte zbieranie danych. Rolą sektora 

publicznego powinno być wsparcie przechodzenia na gospodarkę o obiegu 

zamkniętym zgodne z obecnymi wyzwaniami środowiskowymi, jak na przykład 

kurczenie się zasobów. 

Słowa kluczowe: gospodarka cyrkularna, efektywność zasobowa, gospodarka 

linearna.  

Introduction 

The transition towards circular economy in Europe and beyond recently appeared to be  

a solutions-based perspective for achieving sustainable growth within the environmental 

limits. The resource scarcity, uncertain situation on the resource market, unstable prices and 

the decreasing competitiveness were the main factors for Europe to start looking at the 

economy differently. There is no further place for the linear economy which is based on the 

way of dealing with goods like it was for decades, means: take-make-use-dispose. This one 

way production system is based on massive extraction.  

Industrialization based on the linear approach with the ignorance of resource costs will not 

last any longer. More or less than three billion consumers from developing countries will join 

the middle class by 2030 [Nguyen, et al. 2014]. This will definitely have the great impact on 

the commodity market, mostly on the primary resources availability. Approach where the 
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resources would transform the function in the economy became the idea worth to follow. 

Waste would turn into a valuable input to another processes, products could be repaired, 

upgraded, reused instead of replacing them with a new ones [Fig. 1]. Nonetheless the shift to  

a circular economy requires a fundamental changes in the whole value chain, from product 

design to the consumption patterns while creating the new business models. Some companies 

are questioning the way in which they produce and sell their good. Trying to keep the control 

over valuable resources is a huge effort for the frontrunners, but those companies in the same 

time are finding the new ways of reuse components and products. This step is even more 

valuable for those market players – developing new technologies that allow to recover more 

from the disposed products and looking for the substitutes of some key resources makes them 

competitive. More over some of them started redesign certain components to make them 

easier to disassemble and use again or to turn it into a material input for the different 

processes.  

 

Figure 1. Circular economy concept  

Source: European Commission, Communication: Towards a circular economy: A zero waste programme for 

Europe  
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Drivers of circular economy 

Huge uncertainty with prices and risk in supplies are the main drivers of rethinking about 

European economy. The European Union (EU) imports six times as much materials and 

natural resources as it exports [Vella, 2015]. Recently many market players noticed that linear 

system might expose them to the risks linked with the volatile resource prices and supply 

disruptions. Many of companies, because of higher resource prices and its instability which 

affects growth (increasing uncertainty), cautiously start planning investments particularly in 

resource related sector. The other thing is a supply risk, where many countries must rely on 

imports. The average European already consumes three times as many resources as the 

average Asian and more than four times as much as the average African. At the same time, 

Europe is now more dependent on imported resources than any other region in the world. 

Means that Europe is the biggest global player with its single market for natural resources 

importing 23% of the total (world) [Curtis, 2010]. In today’s economies of most countries 

resources are extracted, served as a input in production processes, where turn into products 

which are used and finally disposed. In circular economy the resource loop would be closed 

[Stahel, Reday-Mulvey, 1981], so a huge volumes of resources (incorporated into the 

producing sector, like e.g. metals) is captured and reused. CE could decrease the primary 

material consumption. Materials like plastics, alloys, etc. should be designed in a way to be 

easily recovered, refreshed or upgraded while minimizing the energy input and maximizing 

the return value (both economic and resources) [MacArthur, 2015]. Waste recycling and 

measures to improve the efficiency [Huber, 2000] can significantly help to reduce the 

extraction of raw materials, unfortunately till now this remained a fundamentally open and 

mostly dependent on policy makers. Well organized waste management at the national level is 

crucial for the CE implementation, where the waste is designed out by a intention. Moving on 

to circular economy development path could result in a reduction of raw material 

consumption (measured by car and construction materials, real estate land, synthetic fertilizer, 

pesticides, agricultural water use, fuels, and non-renewable electricity) by 32% by 2030 and 

53% by 2050, compared with present situation [MacArthur Foundation, 2015].  

On one hand, companies are looking for new solutions to decrease cost of production and in 

the same time they trying to keep a pace with other market players. On the other, countries are 

trying to attract the investors to boost up the growth. Implementing the circular economy 

scenario in the Europe might increase the GDP as much as 11% by 2030 and 27% by 2050, 

compared with 4% and 15% in present development scenario [MacArthur Foundation, 2015] . 
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Going this path CE will reduce the vulnerability of the fluctuating commodities prices and 

provide the security of supplies.  

At a global level, a circular economy would help enable developing countries to industrialize 

and developed ones to increase the quality of life and reduce the environmental pressures. 

‘Circular products’ 

The CE means a radical shift in the way how materials are used throughout the economy. 

Supported with the proper tools like incentives and innovation might result in new more 

sustainable materials. Key tools which might increase the efficiency of the material use were 

already recognized – longer lasting goods, component reuse, smart design using less 

materials, remanufacturing. The shift may have a wide range of influences regarding the 

production processes, like facilitating the new and sustainable technological pathways, 

changing the labor market [Arthur, 2011], stabilizing resources prices, fitting regulatory 

frameworks and reshaping standards and product labels. Consumers in developed countries 

are continuing to expand their material consumption well beyond their basic needs, that they 

discard goods before they are expired, so the drive for individual ownership has led to excess 

capacity and that the fashion, even in investment products such as electronics and white 

goods, leads to rapid economic depreciation regardless of function. Most of the consumers 

could maintain their high quality of life with a lower rate of new product purchasing. 

Implementing CE approach could be regulated with a product life-extension, shared 

ownership and product repair [Allwood et al., 2011]. Moreover the desire to replace goods 

might be contained if consumers had better information on durability [Cooper, 2015] or if 

they can be involved in personalizing production, so they will not discard goods so easily or 

before the end of its life. Now the new trend throughout companies and governments is to 

delay product replacement by making the use phase longer during the product life cycle (e.g. 

through extended warranties), shared ownership and leasing instead of purchasing [Behrendt 

et al., 2003]. Nonetheless products life extension need to have some limits, producers should 

provide high quality goods and inform consumers about availability of spare components. 

McKinsey have argued that the most profitable opportunities lie in products with a medium 

life span – longer than a single use but short enough for reuse and remanufacturing to 

remained attractive [Ellen MacArthur Foundation, 2012]. Some of the companies operating in 
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Europe already started implementing the CE approach, some of the examples are placed in the 

Tab. 1.  

Table 1.  

Privet sector’s initiatives regarding circular economy 

Metals Unilever is taking a part in the Metal Matters programme in collaboration with the 

British Aerosol Manufacturers’ Association (BAMA), Alupro and other industry 

players. They have increased the number of local authorities collecting aerosols for 

recycling from 67% to 89%. Its contribution to promoting aerosol recycling in the UK 

has been widely recognized as a good example of public and private collaboration. 

Clothing H&M argued that according to a study conducted by WRAP, some 31% of all textiles 

in the UK end up in the garbage. Their customers can drop off any clothes they no 

longer want or need at almost all H&M (brand stores) around the globe – probably the 

world’s biggest retail garment collecting system. During 2013, the first year of H&M 

garment collecting initiative, they gathered 3,047 tonnes of garments to give them a 

new life. For 2015, H&M target is to increase the number of pieces made with at least 

20% recycled fabric from collected garments by more than 300% (compared to 2014) 

to 1.2 million pieces. 

Cars 
Renault is using fewer natural resources in vehicle production by trying whenever 

possible to replace natural resources with materials that have already been used. More 

than 29% of the materials in their new vehicles have been recycled, a proportion 

Renault aims to increase by 10% by 2016. They are progressively setting up short 

loops  to recycle raw materials such as steel, copper, textiles, noryl and polypropylene 

within the automotive industry and as locally as possible. 

Waste Danone implemented an on-site packaging removal system for non-compliant products 

to recover organic waste and soiled polystyrene packaging. In three years, the overall 

waste recovery rate rose from 70% to 98% (France). Measures have also significantly 

lowered treatment costs and reduced the site's carbon footprint.  

Source: company websites. 

Service sector 

Significant role in the circular economy implementation would play a service sector, it has 

been already recognized as a one with great potential. In particular, the fixing, maintenance 

and lending service, e.g. when specific products are lent instead of sold, there are nearly 

continuously consumed by different participants. Those products are available “at any time” 

and must be exchanged more often (due to the extensive use). By “exchange” we understand 



40 

 

buying new one which is upgraded so the user has access to the latest technologies and most 

innovative solutions available. Another win-win option is to instead of purchasing new items 

just upgrade them, mostly no waste generated. Exploiting the potential of SME it would be  

a great opportunity to apply the new business models, expanding the companies profile and 

creating more jobs. Skilled and experienced craftsmen are needed in repair and service sector.  

Repairs can be undertaken in comparatively small workshops scattered widely throughout the 

country wherever there are goods in need of renovation and customers for them, as is still the 

case with car-repair workshops. These enterprises can be located in any rural or urban area 

with high unemployment, making reconditioning a doubly attractive proposition for job 

creation [Stahel, Reday-Mulvey, 1981]. 

Innovations 

Europe even without implementation circular economy principles will significantly improve 

resource productivity and per unit cost, because of the growing innovation sector. Nonetheless 

new technologies will not solve all resource and external problems. It would be difficult to 

avoid rebound effect as well as the loops in the resource management. Already the technology 

front runners are profiting from the innovations. It is already proved that new technologies 

can transform some of the product sectors (some are already changed e.g. digitalization of the 

books and newspapers sector). Current development path is improving - new electric cars, 

autonomous vehicles, sharing platforms, 3D printing, satellite positioning are changing 

demands patterns while quite often lowering prices as well. When prices decrease consumers 

more willingly are buying new items, using them only once they are having a direct influence 

on the rebound effect. The demand of the raw materials increases as well that is why that one 

direction is to change consumers behaviors and the other is to find the substitutes for the rare 

resources. Introducing new technologies in the whole production cycle will improve energy 

and resource efficiency. New studies shows that CE enabled by the innovation boost, could 

allow Europe to grow resource productivity by up to 3% annually [MacArthur, 2015].  

Summary 

Europe over last decade started looking for a way to keep its growth within the limits of the 

environment. Unstable prices, resource scarcity, risk of supplies were the main drivers to stop 

following the path of linear economy. One of the reason of implementation of circular 
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economy is that CE offers companies and even saying more-countries a model of sustainable 

growth fit for high and changing commodity prices in the world. More over using material 

from one product as a component in the other make the production less dependent and 

vulnerable to the changes on the external markets. Products are designed in the way which 

generates a minimum of waste, while maximizing the recycling (where it is energy efficient).  

Developing the key components of CE could help to create common playground for the 

broader take-ups of the concept and boost the cooperation. The private sector is a main player 

regarding investments in innovation in many countries, but the policy framework set by 

governments can be crucial in accelerating the time it takes for breakthroughs in product 

design to reach the mass market. Coordination of national policies could help to create a space 

for international cooperation in the same time boosting competitiveness and reducing the 

costs of its implementation.  

Circular economy concept might play a significant role in the future. Nonetheless Europe is 

on early stage of its implementation, still facing the challenges. Time is an important factor to 

see how the transition to CE practice affects company performance, investment decisions, 

innovation and employment. Resource oriented targets that reflect environmental constraints 

should be considered broader. More collaboration between research and business without 

administrative obstacles is needed. Despite growing interest in the link between resource 

efficiency and competitiveness, circular economy is applied inconsistently by governments 

and private sector but with passing time the awareness of the concept is spreading wildly.  

Abstract: The ‘circular economy’ (CE) is a new approach which would transform the 

economy from linear to the circular. In the world of unstable and high resource prices, 

a CE offers huge business opportunities. Frontrunners from the private sector are 

leading the way on CE, nonetheless to drive broader change it is crucial to have a full 

support from the government. Base for this upcoming change is to spread best studies, 

invest in the innovation, make a proper business to business networking and collect 

data. The role of policy makers is to support and accelerate the transition to CE within 

the timeline consistent with the environmental challenges like a resource scarcity.  

Key words: circular economy, resource efficiency, linear economy.  
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Recenzja ksiąz ki: Piotr Masiukiewicz, Piramidy 
finansowe. Teoria, Regulacje, Praktyka.  

Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2015 

prof. dr Józef Kozioł 

Lektura książki Profesora Piotra Masiukiewicza „Piramidy finansowe. Teoria, Regulacje, 

Praktyka” fascynuje. Nie obawiam się użyć tak mocnego słowa po jej przeczytaniu. Jest ona 

bowiem niezwykle interesująca, a zarazem bardzo aktualna ze względu na podjęty problem, 

formę przekazu oraz bogatą dokumentację. Dotyczy ona nadużyć i oszustw na rynku 

finansowym. Są nimi piramidy finansowe, które Autor umiejscawia w czarnych finansach, 

chociaż przypomina, iż są one powszechnie zaliczane do parabanków (shadow banking, non – 

banking), które to pojęcie ma wiele różnych definicji. Mimo że piramidy finansowe,  

a zwłaszcza porażające ich skutki, są znane od wielu dziesięcioleci, a nawet stuleci, to 

ostatnie 20 lat dały się dramatycznie poznać uczestnikom rynków finansowych,  

a w szczególności wielu gospodarstwom domowym, przedsiębiorstwom i instytucjom,  

a nawet krajom. W tym kontekście liczne, przytaczane w książce definicje piramidy 

finansowej znajdują z pozoru łagodną definicję jej autora, a mianowicie jako „działalność 

przedsiębiorstwa finansowego polegającą na przyjmowaniu środków finansowych w celu 

inwestowania z wysoką stopą zwrotu (cel deklaratywny); cel ten jednak nie jest realizowany 

w ogóle lub w dostatecznym stopniu, co powoduje spirale strat”. Ale Autor formułuje też 

bardziej dosadną definicje piramidy finansowej, pisząc „to swoisty hazard, ryzykowanie 

majątku w grze o sumie niezerowej”. 

Co więc upoważnia recenzenta do uznawania treści książki za fascynującą? Zapewne nie 

definicje zjawisk, choć są one ważne, ale najważniejsze są ich istota, skutki i sposoby 

przeciwdziałania. Wszystkie one zostały ciekawie przedstawione, aczkolwiek w różnym 

stopniu szczegółowości.  
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Skutki upadku piramidy finansowej są wymierne – kwantyfikowalne i nie kwantyfikowalne. 

Na ogół najsilniejszy wpływ na społeczny ich odbiór ma ten pierwszy ich rodzaj. Pamiętamy 

jeszcze, a w książce to szerzej opisano, upadek w 2009 r. piramidy finansowej stworzonej 

przez Amerykanina Bernarda L. Mandoffa. Fakt, iż pozbawiła ona swoich klientów kapitałów 

na kwotę 65 miliardów dolarów, zrobił ogromne wrażenie na uczestnikach światowych 

rynków finansowych, mimo że jego skutki  dotknęły niespełna 5 tysięcy instytucji i osób 

fizycznych. Nadal odczuwane są skutki bankructwa polskiej spółki Amber Gold. Krach tej 

piramidy pozbawił oszczędności życia ok. 19 tysięcy jej klientów, na kwotę ok. 851 mln. zł. 

Największym jednak, w społecznym jego wymiarze, skutkiem bankructw piramid 

finansowych jest utrata zaufania do sektora finansów, a przecież bezpieczeństwo finansowe 

jest dobrem publicznym, które powinno być skutecznie chronione. 

Autor książki podejmuje próbę odpowiedzi na szereg zasadniczych pytań związanych  

z powstawaniem, działalnością i krachem (dezaktywacją) piramid finansowych. Do nich 

należą m. in. 

 Jakie czynniki kreują popyt na lokowanie środków w piramidach? 

 Dlaczego władze państwowe w wielu krajach nie mogą uporać z problemem 

dezaktywacji piramid finansowych? 

 Czy regulacje prawne w Polsce dotyczące działalności piramid są wystarczające? 

Odpowiedzi na te kilka przytoczonych, spośród wielu sformułowanych w książce pytań, 

znajdzie czytelnik w jej wstępie, sześciu rozdziałach i podsumowaniu. 

W rozdziale pierwszym przedstawiono teoretyczne aspekty piramid, liczne ich definicje i typy 

oraz kwestie zagrożeń przez nie bezpieczeństwa, a zarazem problem skutecznych regulacji 

tego obszaru. Autor podkreśla, że wobec prowadzących piramidy nie może być taryfy 

ulgowej. Precyzyjne regulacje prawne, w tym zwłaszcza prawa karnego, są niezbędne. 

Wskazuje przy tym na istniejące rozwiązania instytucjonalne w tym zakresie w Polsce  

i innych krajach. 

Modelom piramid na tle specyfiki ich funkcji, poświęcony jest rozdział drugi książki.. To tu 

znajdziemy cechy klasycznego, łańcuszkowego modelu piramidy finansowej i jego 

konfrontację z modelem nowoczesnym, jakim była piramida Madoffa. 

Czynniki kreacji piramid finansowych - to tytuł trzeciego rozdziału książki. Na tle 

przytoczonych danych statystycznych o piramidach w Polsce i na świecie przedstawiono  

w nim analizę ekonomicznych i behawioralnych czynników kształtujących popyt na ich 
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usługi, a także czynniki przyśpieszające ich bankructwo (akcelerację). Niezmiernie 

interesujący jest ich zestaw, a także liczba i straty klientów największych piramid 

finansowych w Polsce. Duże to są wielkości, ale tylko pozornie szokujące, zważywszy że 

według przytoczonych wyników badań Pentora aż 33% mikroprzedsiębiorstw i 46% klientów 

indywidualnych w naszym kraju nigdy nie zastanawiało się nad bezpieczeństwem swoich 

środków finansowych. W tej sytuacji nie dziwi tak liczna klientela piramid. 

Rozdział czwarty dotyczy prawnych aspektów piramid finansowych w Polsce. Przedstawiono 

w nim stan regulacji, elementy oceny, a także propozycje jego wzmocnienia, wynikające  

z przeprowadzonych badań ankietowych. 

Najobszerniejszy, piąty rozdział precyzyjnie przedstawia konkretne piramidy finansowe  

w praktyce ich powstania, działania i bankructwa. Autor sięga do najgłośniejszych ich 

przykładów w różnych krajach, koncentrując większą uwagę na polskich piramidach,  

z których najgłośniejsza to Amber Gold, aczkolwiek wielce pouczające jest też opisane 

bankructwo Warszawskiej Grupy Inwestycyjnej, a także działalność w Polsce angielskiej 

spółki Finroyal. Pomimo naukowego charakteru książki, łączącej zwłaszcza aspekty 

ekonomiczne, prawne i społeczne, w szczególności ten rozdział przykuwa uwagę jak dobry 

kryminał, którego istotnym elementem jest ludzka naiwność.  

Książkę wieńczy rozdział szósty – „Kierunki zmian modelowych”. Bardzo pragmatyczne 

jawią się przedstawione w nim systemowe rozwiązania w zakresie dezaktywacji piramid. To 

nie tylko zestaw licznych działań formalno-prawnych oraz organizacyjnych  

i profilaktycznych, dedykowanych kompetentnym instytucjom państwowym, ale 

równocześnie – co jest niezwykle ważne - działanie w sferze edukacji finansowej 

społeczeństwa. Niedostatek wiedzy w tym zakresie jest bowiem wielce skutecznym, wręcz 

marketingowym czynnikiem kształtowania popytu na te dramatyczne w swoich skutkach 

produkty finansowe.  

Treść książki jest oparta na bardzo bogatej krajowej i zagranicznej literaturze przedmiotu 

(169 pozycji !). Wykorzystano w niej także najważniejsze akty prawne, w tym stosowną 

Dyrektywę Parlamentu Europejskiego. Nie bez znaczenia dla merytorycznej wartości książki 

jest fakt, że jej wydanie poprzedziły liczne publikacje Autora, dotyczące tej i z nią związanej 

problematyki, które są dostępne także w literaturze światowej. Nie do wszystkich jednak 

pozycji odsyła czytelników Profesor Masiukiewicz, bo na przykład poza nimi jest bardzo 
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ciekawa Jego książka „Ryzyko dużych banków – perspektywa Polski”, której pierwsze 

wydanie ukazało się w 2012 roku. 

Autor niniejszej recenzji z przekonaniem rekomenduje czytelnikom „Piramidy …”, co nie 

znaczy, iż nie dostrzega w niej pewnych luk, a może nawet uproszczeń. Jest to często 

subiektywne odczucie, ale ma miejsce. Na przykład nie na wszystkie pytania, jakie 

sformułowano we wstępie, znajdujemy jednakowo wyczerpującą odpowiedź. Większe 

oczekiwania budzi też ocena skuteczności prawnego systemu przeciwdziałania piramidom 

finansowym. Te i nie wymienione oczekiwania recenzenta nie umniejszają wartości książki, 

której jak największe upowszechnienie jest wskazane ze względu na kształtowanie zaufania 

do sektora finansów, które jest nieodzownym warunkiem rozwoju każdej gospodarki.  
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