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Od redakcji 

Na treść niniejszego numeru Zeszytów Naukowych Towarzystwa Naukowego Prakseologii 

składają się cztery artykuły oraz jedna recenzja. 

Dr Justyna Trubalska w artykule Planowanie cywilne w zarządzaniu kryzysowym  zajęła się 

tytułową kwestią w oparciu o założenia analizy decyzyjnej. Punktem odniesienia 

przeprowadzonej analizy były plany zarządzania kryzysowego w Polsce traktowane jako 

decyzje polityczne. Przeprowadzona analiza doprowadziła Autorkę do negatywnych 

wniosków. W ogólnej konkluzji uznała, że plany zarządzania kryzysowego nie odpowiadają 

na współczesne wyzwania i zagrożenia pochodzące spoza granic państwowych. 

Drugi artykuł napisany przez prof. dr hab. Wiesława Rehana, zatytułowany Dylematy  

i determinanty współczesności, odnosi się do szerokiego zakresu tematycznego. 

Współczesność może być opisywana na wiele sposobów. Na potrzeby opisów i ocen 

zawartych w artykule Autor wybrał trzy – kulturowy, ekologiczny i ekonomiczny. 

„Problem zakładnika” w relacjach bankowych to artykuł doktoranta Szkoły Głównej 

Handlowej mgr. Marcina Grzelaka. „Problem zakładnika” to specyficzny problem związany  

z relacjami pomiędzy przedsiębiorcami a ich kredytodawcami. Autor prezentuje mechanizm  

powstawania „problemu zakładnika”, jego możliwy wpływ na działalność przedsiębiorstwa 

oraz warunki jego wystąpienia. 

Kolejny artykuł pod tytułem Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w ujęciu cywilno-

prawnym napisał mgr Karol Pietras z Fundacji Startup Development. Tytułowe zagadnienie 

może być ujmowane w aspekcie prawno-karnym, jak również w aspekcie cywilnym. Zakaz 

prowadzenia działalności gospodarczej ogranicza prawa i wolności konstytucyjne, ale 

jednocześnie ma na celu ochronę rynku przed osobami, które nie powinny brać udziału  

w wymianie handlowej. Autor w dużej mierze oparł się na statystykach prowadzonych przez 

Ministerstwo Sprawiedliwości oraz poszczególnych wydziałów sądów rejonowych ds. 

upadłości i restrukturyzacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Numer zamyka krótka recenzja książki, napisanej  pod redakcją Andrzeja Hermana, Tadeusza 

Oleksyna i Izabeli Stańczyk: Management by Values. Management Respecting and Promoting 

Values, wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2015 roku. Recenzję 

napisał dr hab. Alfred Bieć ze Szkoły Głównej Handlowej. 

Redakcja 
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Planowanie cywilne w zarządzaniu kryzysowym 

 dr Justyna Trubalska 

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 

justyna.trubalska@gmail.com 

Streszczenie: Celem artykułu jest analiza planowania cywilnego w zarządzaniu 

kryzysowym. Zostanie on osiągnięty poprzez wskazanie kategorii analizy decyzyjnej  

i odniesienia ich do konkretnych działań podejmowanych w zarządzaniu kryzysowym. 

Punktem odniesienia przeprowadzonej analizy są plany zarządzania kryzysowego  

w Polsce traktowane jako decyzja polityczna. 

Słowa kluczowe: zarzadzanie kryzysowe, planowanie cywilne, prognozowanie, 

analiza decyzyjna 

Wstęp 

Kierowanie bezpieczeństwem narodowym, stanowi podstawowa funkcję organów władzy 

państwowej. Zadanie z jednej strony oczywiste i wpisane w funkcjonowanie państwa,  

z drugiej strony dość złożona i skomplikowana materia, która niesie za sobą duży potencjał do 

analizy. Dynamicznie pojawiające się zagrożenia, które coraz trudniej przewidzieć powodują 

potencjalne źródło sytuacji kryzysowych oraz kryzysów, a co za tym idzie stanowią 

potencjalne źródło zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa w jego wymiarze wewnętrznym  

i zewnętrznym. Jedną z funkcji państwa, rozumianego jako działanie jego organów 

państwowych jest wykonywanie założonych celów, przede wszystkim zapewnienie 

bezpieczeństwa obywateli, zapewnienie niepodległości i nienaruszalności terytorium, a także 

zapewnienie wolności praw człowieka i obywatela. Zatem główną funkcją państwa jest 

ochrona wartości, wyznaczonych przez jego ośrodek decyzyjny. Zarządzanie kryzysowe jest 

natomiast jednym z instrumentów zapewniania bezpieczeństwa narodowego. Ponadto jest 

kategorią zapożyczoną z nauk o organizacji i zarządzaniu, gdzie z powodzeniem jest 

rozwijane od lat 70. XX wieku i w latach późniejszych został zaadoptowany jako jeden  

z instrumentów zarządzania państwem w postaci między innymi zarządzania kryzysowego. 

Wskazane pojęcie na gruncie nauki o bezpieczeństwie oraz wspomnianych nauk o organizacji 

i zarządzaniu mogą być ujmowane zarówno jako proces (ze ścisłym wyróżnieniem faz), 
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system oraz proces decyzyjny
1
. Zarządzanie kryzysowe jest zatem pojęciem 

wieloaspektowym. W trzecim aspekcie celem zarządzania kryzysowego jest wybór 

optymalnej strategii przeciwdziałania, ale również rozwiązania sytuacji kryzysowej oraz 

powrotu do stanu sprzed kryzysu
2
. Definiowanie zarządzania kryzysowego jako procesu 

decyzyjnego ma swoje walory poznawcze, odnoszące się przede wszystkim do 

spersonalizowania zarządzania kryzysowego, w którym konieczne jest na wskazanie ośrodka 

decyzyjnego, którym zawsze będzie kierowała konkretna, posiadająca uprawnienia osoba 

(decydent). Wskazuje to na szczególną rolę zarządzania kryzysowego, jako działalności 

ludzkiej, które przede wszystkim polega na planowaniu, a więc na  ciągłym podejmowaniu 

decyzji, które mają za zadanie przybliżyć do zakładanego celu. Zatem planowanie zawsze 

będzie związane z podejmowaniem decyzji, a dla zarządzania kryzysowego będzie miało 

znaczenie fundamentalne. Proces decyzyjny i akt podjęcia decyzji, co do zasady, spełnia 

szereg istotnych cech. Skoro efektem finalnym procesu decyzyjnego jest decyzja, będzie ona 

zawsze świadomym, nielosowym, racjonalnym działaniem, która nie zakłada, że była ona 

podjęta w warunkach pewności. Ostatnie założenie jest szczególnie widoczne na etapie 

realizacji zarządzania kryzysowego, czyli w momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej lub 

kryzysu. Mając powyższe na uwadze należy zaznaczyć iż planowanie w zarządzaniu 

kryzysowym przebiega w warunkach swoistej pewności, o tyle właściwe działanie jest 

narażone na duży stopień niepewności, skomplikowania i ryzyka. Należy podkreślić iż 

zarządzanie kryzysowej jest to proces sekwencyjny podzielony na przenikające się  

i warunkujące wzajemnie fazy, dla których istotne jest podejmowanie decyzji. Jednak 

warunki towarzyszące na każdej z faz tj. stopień skomplikowania, możliwości wyboru, presji 

oraz innych elementów jest różny. Zatem decydowanie i działanie właściwe zawsze będzie 

opatrzone pewnego rodzaju asymetrią, polegającą na przewadze warunków 

nieprzewidzianych w stosunku do sytuacji, w których podejmowano planowanie. W fazie 

zapobiegania, decyzje będą dotyczyć przede wszystkim działań, których celem będzie 

niedopuszczenie do sytuacji kryzysowej oraz analiza zagrożeń. W fazie drugiej, 

                                                 

1
 Por. K. Sienkiewicz-Małyjurek, F.R. Krynojewski, Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, Difin, 

Warszawa 2010, s. 11; P. Sienkiewicz, P. Górny, Analiza systemowa sytuacji kryzysowych, Wydawnictwo AON, 

Warszawa 2001, s. 31-32. K. Sienkiewicz-Małyjurek, Zarządzanie kryzysowe w ujęciu procesowym – istota, 

zadania, efekty, [w:] Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe – uwarunkowania XXI wieku. Współczesne aspekty 

zarządzania bezpieczeństwem, M. Włodarczyk, A. Marjański (red.), „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2010, 

tom XI, z. 12, op.cit. s. 23; T. Pokusy, Proces i zarządzanie kryzysowe w łańcuch dostaw, [w:] Podejście 

procesowe w zarządzaniu, red. M. Romanowska, M. Trocki, SGH, Warszawa 2004; W. Kowalczewski,  

J. Nazarka, Instrumenty zarządzania współczesnym przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2006.  

2
 P. Sienkiewicz, P. Górny, Analiza systemowa sytuacji…, s. 31-32. 
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przygotowania decyzje będą związane z działaniami odnoszącymi się do planowania 

cywilnego, tworzenia planów zarządzania kryzysowego. W fazie trzeciej realizacji, decyzje 

będą obarczone dużym stopniem ryzyka, gdyż będą między innymi dotyczyły uruchomienia 

sił ratowniczych, neutralizacji źródeł zagrożeń. W fazie czwartej, decyzje związane będą  

z odtwarzaniem infrastruktur i przywracaniem jej pierwotnego charakteru.  

Analizując zarządzanie kryzysowe jako proces decyzyjny, na szczególną uwagę zasługuje 

planowanie w zarządzaniu kryzysowym, widoczne przede wszystkim w fazie przygotowania. 

Taki zabieg jest istotny z punktu widzenia konieczności opracowania aktualnych planów 

zarządzania kryzysowego w warunkach sprzyjających, w której ośrodek decyzyjny dysponuje 

czasem, zasobami, a przede wszystkim nie posiada zawężonych opcji wyboru, co jest typowe 

dla decydowania w kolejnych fazach zarządzania kryzysowego. Poprawne i adekwatne do 

zagrożeń plany zarządzania kryzysowego na wszystkich szczeblach władzy wpływają na 

niedopuszczenie do sytuacji kryzysowych oraz w przypadku braku możliwości jej 

zapobiegania, zmniejszają rozmiar strat.  

Celem artykułu jest analiza planowania w zarządzaniu kryzysowym oraz próba oceny jego 

skuteczności. Punktem odniesienia do realizacji założonego celu będą rozwiązania 

instytucjonalno-prawne funkcjonujące w Polsce. 

Istota planowania cywilnego  

Na gruncie zapewniania bezpieczeństwem państwa, zarządzanie kryzysowe można uznać za 

stosunkowo nowe pojęcie. Ustaw o zarzadzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r.
3
 

(dalej: Ustawa) w pewnym sensie uporządkowała zagadnienia związane z sytuacjami 

kryzysowymi oraz kryzysami w Polsce, wskazując między innymi na organy właściwe  

w sprawach zarzadzania kryzysowego, ich zadania i zasady działania w tej dziedzinie, a także 

zasady finansowania zadań
4
.  

 Przepisy Ustawy określiły, iż zarządzanie kryzysowe polega na zapobieganiu sytuacjom 

kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych 

działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków 

                                                 
3
 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym,  Dz.U. 2007 nr 89 poz. 590. 

4
 Tamże, art.1. 
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oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej
5
. Wskazanie kolejności zadań nie jest 

przypadkowe, a wskazane sekwencje zadań zostały rozwinięte w pragmatyce zarządzania 

kryzysowego. Istotą działania w zarzadzaniu kryzysowym jest podjęcie najbardziej 

optymalnej strategii działania, ale jest to ostatni etap w przypadku wystąpienia sytuacji 

kryzysowej i tę aktywność można określić jako działanie właściwe (implementacja decyzji). 

Działanie właściwe jest poprzedzone wcześniejszymi działaniami, które w zależności od 

przyjętego rodzaju analizy można podzielić na: elementy (podejście systemowe – wydzielenie 

organów odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji), fazy (podejście procesowe – fazy: 

zapobiegania, planowania, reagowania odbudowy)
6
, kategorie (analiza decyzyjna:, sytuacja 

decyzyjna, ośrodek decyzyjny, proces decyzyjny, decyzja polityczna, implementacja). Bez 

względu na przyjęte podejście analizy zarządzania kryzysowego, bądź jednego z jej 

elementów, przyjmuje się iż jego celem jest niedopuszczenie do sytuacji kryzysowej.  

A jednocześnie działania podejmowane w ramach zarządzania kryzysowego powinno mieć 

charakter działań planowych
7
. 

Zarządzanie kryzysowe w państwie jest realizowane między innymi poprzez planowanie, 

które zostało dookreślone w Ustawie jako planowanie cywilne i jest definiowane jako 

„całokształt przedsięwzięć organizacyjnych mających na celu przygotowanie administracji 

publicznej do zarządzania kryzysowego, a także planowanie w zakresie wspierania Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie ich użycia oraz planowanie wykorzystania Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do realizacji zadań z zakresu zarządzania 

kryzysowego”
8
. Planowanie w zarządzaniu kryzysowym stanowi jeden (obok: organizowania, 

motywowania i kontrolowania) z elementów całego procesu zarządzania kryzysowego  

w państwie. Ustawodawca tworząc definicję zarządzania kryzysowego wskazał, iż 

planowanie jest warunkiem koniecznym w działalność organów administracji publicznej, 

której celem jest zapobieganie sytuacjom kryzysowym. Sytuacje kryzysowe oraz  

w przypadku ich eskalacji kryzys, są zdarzeniami uszczuplającymi możliwość wyboru opcji, 

stanowią realne zagrożenie dla bezpieczeństwa państw, jego obywateli, mają wpływ na 

ograniczenie funkcjonowania organów administracji publicznej. Jednocześnie zdarzenia te nie 

                                                 
5
  Tamże, art..2. 

6
 K. Sienkiewicz-Małyjurek, Zarządzanie kryzysowe w administracji…,s. 23-36;  K. Sienkiewicz-Małyjurek, 

Zarządzanie kryzysowe w ujęciu…, s.23. P. Sienkiewicz, P. Górny, Analiza systemowa sytuacji…, s. 31-32. 

7
 W. Milek, K. Stec, R. Marciniak,  Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym,  

„Bezpieczeństwo Narodowe” 2011, nr  17, s.47. 

8
  Ustawa o zarządzaniu…, art. 3 pkt 4. 
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wypełniają przesłanek pozwalających na wprowadzenie przewidzianego w Konstytucji RP 

jednego ze stanów nadzwyczajnych, a co za tym idzie posiadają własne procedury działania. 

Jednak przygotowanie do ich wystąpienia, a w przypadku niemożliwości ich zatrzymania 

przygotowanie do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, nadaje 

planowaniu charakter szczególny. Szczególna rola planowania wynika po pierwsze,  

z konieczności jego uwzględniania na każdym etapie zarządzania kryzysowego. Po drugie,  

jest związane z ujmowaniem go w ramy cyklu planowania, który uwzględnia okresowe 

realizowanie etapów: analizowania, programowania, opracowani planu lub programu,  

a następnie jego wdrażanie, testowanie i uruchamianie
9
.  Po trzecie, planowanie ze względu 

na powierzenie tego zadania organom administracji publicznej będzie wypełniało znamiona 

decyzji politycznej. Po czwarte, planowanie cywilne posiada pierwotną rolę w procesie 

zarządzania kryzysowego. 

Zatem planowanie w zarządzaniu kryzysowym jest procesem wieloetapowym oraz 

wielopoziomowym, który ma na celu osiąganie zakładanych celów. Jego realizacja jest 

możliwa przy zaangażowaniu organów administracji publicznej na wszystkich poziomach 

funkcjonowania państwa. Wymiernym i policzalnym efektem planowania cywilnego jest 

szereg zadań, wśród których Ustawa wymienia: przygotowanie planów zarządzania 

kryzysowego, przygotowanie struktur uruchamianych w sytuacjach kryzysowych; 

przygotowanie i utrzymywanie zasobów niezbędnych do wykonania zadań ujętych w planie 

zarządzania kryzysowego; utrzymywanie baz danych niezbędnych w procesie zarządzania 

kryzysowego; przygotowanie rozwiązań na wypadek zniszczenia lub zakłócenia 

funkcjonowania infrastruktury krytycznej; zapewnienie spójności między planami 

zarządzania kryzysowego a innymi planami sporządzanymi w tym zakresie przez właściwe 

organy administracji publicznej, których obowiązek wykonania wynika z odrębnych 

przepisów
10

. Wymiernym efektem realizacji cyklu planowania jest opracowanie dokumentów, 

które są ze sobą spójne, a dodatkowo zawierają informacje określające zasoby niezbędne do 

wykonywania zadań, ujęte w plany zarządzania kryzysowego, przygotowanie rozwiązań na 

wypadek zniszczenia lub zakłócenia funkcjonowania infrastruktury krytycznej. Należy 

przyznać, iż tworzone plany zarządzania kryzysowego, co do zasady, tworzą pewną spójną 

                                                 
9
  Tamże, art.3, pkt. 7. 

10
 Tamże, art. 4 pkt 1. 
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strukturę. Wynika to z faktu tworzenia ich w oparciu o jednakowe kryteria
11

, w związku z tym 

powinien być to element wpływający na skuteczność zawartych w nich rozwiązań. 

Wymiernym efektem planowania w zarządzaniu kryzysowym jest opracowanie licznych 

dokumentów: Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego oraz wojewódzkie, powiatowe  

i gminne plany zarządzania kryzysowego
12

. Planowanie w zarzadzaniu kryzysowym jest 

obarczone dużym marginesem niepewności. Wskazany margines niepewności wypływa  

z  wielu zmiennych niezależnych, czyli czynników nieznanych i niekontrolowanych przez 

ośrodek decyzyjny. Dodatkowo jest wpisany w samą logikę planowania, które odnosi się do 

kreacji zdarzeń, działań w przyszłości, której ośrodek decyzyjny nie zna, a jedynie próbuje ją 

przewidzieć. 

Podsumowując tę część rozważań należ zaznaczyć, iż planowanie jest to organizowanie 

działań, w oparciu o identyfikację zagrożeń oraz ich hierarchizację, a następnie  określenie 

prawdopodobieństwa i możliwości ich wystąpienia (wykorzystanie elementów wczesnego 

ostrzegania). Zasadność tworzenia planów zarządzania kryzysowego wynika z faktu, iż  

w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej czas, środki, opcje wyboru adekwatnej strategii 

działania są ograniczone. Zawężenie opcji wyboru, bez wcześniejszego przygotowania mogą 

mieć daleko idące następstwa w zakresie bezpieczeństwa państwa w ogóle.  

Proces planowania w zarządzaniu kryzysowym 

Planowanie w zarządzaniu kryzysowym można sprowadzić do podejmowania decyzji sensu 

largo. We wskazanym ujęciu jest ono definiowane jako „ciąg zdarzeń, prowadzący do 

ostatecznego rozstrzygnięcia czy też wyboru konkretnego działania albo zachowania 

związanego z rozwiązaniem problemu decyzyjnego”
13

.  Przytoczona definicja wskazuje na 

konieczność ujmowania zjawisk w procesie decyzyjnym w sposób całościowy, 

uwzględniający uwarunkowania prawne, instytucjonalne, zasobowe. Zatem planowanie  

w zarządzaniu kryzysowym ma wypełnić walor praktyczny. I innymi słowy analiza działań  

w tym przypadku ma przyczynić się do podwyższenia skuteczności decydowania oraz ma 

                                                 
11

 B. Kosowski, Planowanie w systemie zarządzania bezpieczeństwem strefy cywilnej,  [w:] Wybrane 

zagadnienia z zakresu planowania cywilnego w systemie zarządzania kryzysowego RP,  red. D. Wróblewski, 

Wydawnictwo CNBOP-PIB, Józefów 2014, s. 97.  

12
 Ustawa o zarządzaniu…, art. 5 pkt 1. 

13
 M. Zdyb, Istota decyzji,  Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, Lublin 1993, op. cit., s. 15. 
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ułatwić formułowanie hipotez prognostycznych
14

. Wskazane walory są niezbędnym 

elementem kreacji i tworzenia potencjalnych scenariuszy sytuacji kryzysowych w państwie 

oraz przygotowania na nie struktur administracji publicznej.  

W tym ujęciu istotne jest wskazanie kategorii analizy decyzyjnej. W literaturze przedmiotu 

kategorie analizy decyzyjnej został opisane w sposób szczegółowy, wskazując na jej liczne 

elementy
15

.  Przyjmując, iż tworzone plany zarzadzania kryzysowego, bez względu na 

szczebel w administracji publicznej, spełniają przesłanki decyzji politycznej. Głównie ze 

względu na sam fakt podmiotu, który posiada kompetencje do ich tworzenia.  

Na potrzeby niniejszej analizy zastosowano podejście zaproponowane przez Ziemowita  

J. Pietrasia, który wyróżnił następujące kategorie analizy decyzyjnej:  

1. sytuacja decyzyjna,  

2. ośrodek decyzyjny,  

3. proces decyzyjny,  

4. decyzja polityczna oraz  

5. implementacja decyzji politycznej.  

Ciąg przyczynowo-skutkowy wskazanych kategorii, jest znany planowaniu w zarzadzaniu 

kryzysowym, proces ten bowiem jest sekwencyjny i uporządkowany. Istotnym założeniem w 

teorii analizy decyzyjnej jest uzyskanie jej w wyniku interdyscyplinarnych działań. Zatem 

planowanie jest zarówno wpisane w działanie człowieka, który dąży do kreowania sytuacji 

pożądanych i jego dążenia do likwidacji sprzeczności, które powstały pomiędzy sytuacją 

kryzysową a sytuacją normalną. Odnosząc wskazane kategorie do zarządzania kryzysowego, 

a przede wszystkim jej fragmentu jakim jest planowanie w zarządzaniu kryzysowym,  

z właściwą mu decyzją polityczną jakim są plany zarządzania kryzysowego.  

Zarządzanie kryzysowe jest szczególnym działaniem organów państwowych, którym celem 

jest kreacja pożądanych stanów przyszłych. Następuje to w drodze planowania, 

przygotowania, a w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej reagowania i odbudowy. 

Istota działań w zarządzaniu kryzysowym sprowadza się zatem do podjęcia działań mających 

na celu przygotowanie. Sytuacją decyzyjną w przypadku zarządzania kryzysowego będzie 

funkcjonowanie nieustannego problemu w postaci potencjalnego zagrożenia, mogącego 

                                                 
14

 Z. J. Pietraś, Decydowanie polityczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2000, s. 34. 

15
 Por. A. Bodnar, Decyzje polityczne. Elementy teorii,  Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1985; 

M. Zdyb, Istota decyzji…. 
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eskalować do sytuacji kryzysowej, a następnie kryzysu. Oznacza to, iż cechą sytuacji 

decyzyjnej będzie występowanie wielu zmiennych niezależnych. W przypadku sytuacji 

kryzysowej do zmiennych niezależnych możemy zaliczyć: nieprzewidywalność działania sił 

przyrody (powodzie, susze, huragany), epidemie, zakłócenia w dostawach energii 

elektrycznej, zakłócenia w dostawach paliw płynnych, katastrofy budowlane, skażenia 

radiacyjne, protesty społeczne, zagrożenia terrorystyczne oraz zagrożenia w cyberprzestrzeni. 

Zatem chodzi tu o zjawiska trudne do ulokowania w konkretnym miejscu i czasie  

w przyszłości, zjawisk których cechą jest dynamiczny i nieprzewidywalny charakter. Dlatego 

też problemem decyzyjnym będzie potencjalne ryzyko wystąpienia sytuacji kryzysowej,  

a ośrodek decyzyjny będzie dążył do rozwiązania wskazanego problemu.   

Kolejnym elementem analizy decyzyjnej jest ośrodek decyzyjny, czyli podmiot 

odpowiedzialny za opracowanie planu zarządzania kryzysowego, prawnie określony  

i odpowiedzialny za działanie w zarządzaniu kryzysowym. Dodatkowo ośrodek decyzyjny 

musi reprezentować interes narodowy oraz pełnić funkcje kierownicze. W sprawach 

związanych z zarządzaniem kryzysowym na terytorium RP rolę ośrodka decyzyjnego pełni 

Rada Ministrów
16

. Swoje zadania realizuje w oparciu o wydzielone organy administracji 

publicznej, a także na podstawie kompetencji przekazanych na niższy stopień administracji 

rządowej. Pragmatyka planowania cywilnego wskazuje na konieczność jego ujęcia w dwóch 

rodzajach działań zbieranie informacji oraz przetwarzanie ich na decyzje
17

. Jak wskazano 

powyżej decyzja w zakresie zarządzania kryzysowego w państwie zawsze przyjmuje 

charakter decyzji politycznej. Wynika to z przyjętych rozwiązań prawnych i powierzenia 

kompetencji w zakresie zarządzania kryzysowego strukturom organizacyjnym na 

poszczególnych szczeblach władzy (wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, wojewoda)   

z wiodącą rolą Rady Ministrów. Oznacza to że są to podmioty tworzące ośrodki decyzyjne w 

państwie w zakresie zarządzania kryzysowego na każdym ze szczebli struktury zarzadzania 

kryzysowego. Rola wskazanych podmiotów ma szczególne znaczenie w przypadku 

planowania w zarządzaniu i obejmuje szereg decyzji związanych zarówno z analizą 

uwarunkowań oraz oceną ryzyka na podległych im obszarach. Każdy ze wskazanych 

ośrodków decyzyjnych, w planowaniu oraz w przyjętych strategiach działania wykazuje 

spójność z rozwiązaniami przyjętymi na poziomie krajowym. Hierarchiczna struktura 

ośrodków decyzyjnych powoduje, że cel główny tworzonych planów jest tożsamy i dotyczy 

                                                 
16

 Ustawa o zarządzani…, art. 7.  

17
 K. Sienkiewicz- Małyjurek, F.R. Krynojewski, Zarządzanie kryzysowe w administracji…, s. 40. 
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przyjęcia strategii działania, mających na celu przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym,  

a w przypadku ich wystąpienia niwelowanie i usuwanie ich skutków. Jednocześnie na każdym 

ze szczebli zarządzania kryzysowego w oparciu o posiadane zasoby lokalne ośrodki 

decyzyjne podejmują samodzielne decyzje w zakresie zagospodarowania zasobami, przyjęcia 

rozwiązań dostoswanych do lokalnych możliwości, decyzji o ogłoszeniu stanu alarmowego,  

a także działań zmierzających do zintegrowania planów zarządzania kryzysowego na każdym 

z jego szczebli. Zintegrowanie planów zarządzania kryzysowego na poziomie gminy, 

powiatu, województwa oraz państwa ma doprowadzić do ujednolicenia przyjętych  

i stosowanych rozwiązań
18

. 

Aby doprowadzić do podjęcia decyzji konieczne jest przeprowadzenie procesu decyzyjnego, 

który, jak wskazał Z. J. Pietraś polega na konwersji, polegającej na przekształceniu wejścia 

systemu w jego wyjście
19

. Innymi słowy wejściem do systemu jest sytuacja związana  

z zapewnieniem bezpieczeństwa w państwie. Postrzeganie bezpieczeństwa państwa oraz 

identyfikacja jego wyzwań i zagrożeń spełnia przesłanki obiektywne i subiektywne. Są to 

zarówno realnie istniejące zagrożenie (przesłanki obiektywne) oraz wyobrażenie, 

postrzeganie bezpieczeństwa podmiotu (przesłanki subiektywne). Dodatkowo wejściem do 

systemu będzie cel wyznaczony przez ośrodek decyzyjny a w przypadku zarządzania 

kryzysowego niedopuszczenie do sytuacji kryzysowej. Z kolei wyjście z systemu stanowi 

konkretna decyzja oraz jej zastosowanie (implementacja). Idąc dalej za Z. J. Pietrasiem istotą 

procesu decyzyjnego jest przekształcenie istniejącej i niepożądanej sytuacji w sytuację nową  

i pożądaną
20

. W ten sposób dochodzi do przedostatniego etapu czyli podjęcia decyzji.  

W przypadku procesu decyzyjnego w zarządzaniu kryzysowym na uwagę zasługuje charakter 

cyklu decyzyjnego
21

, który zawiera w sobie kilka elementów (istotnych z punktu widzenia 

analizy decyzyjnej). Po pierwsze, ośrodek decyzyjny gromadzi, porządkuje i analizuje 

informacje. Po drugie, ocenia potencjalne ryzyko wystąpienia sytuacji kryzysowej oraz 

podejmuje decyzje o kształcie planu zarządzania kryzysowego, ustala hierarchię struktury 

organizacyjnej oraz wyznacza zadania. Skuteczność decyzji politycznych jest weryfikowana 

po jej implementacji czyli urzeczywistnienie planu zarządzania kryzysowego. Etap ten jest 

                                                 
18

 D. Majchrzak,  Metodyka opracowania planów zarządzania kryzysowego,  [w:] Wybrane zagadnienia  

z zakresu planowania cywilnego…s. 122. 

19
 Z. J. Pietraś, Decydowanie polityczne …,  s. 51. 

20
 Tamże, op. cit., s. 51. 

21
 K. Sienkiewicz- Małyjurek, F.R. Krynojewski, Zarządzanie kryzysowe w administracji…, s. 44. 
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możliwy po przeprowadzeniu ewaluacji, która może odbyć się w dwojaki sposób.  

W pierwszym przypadku mamy do czynienia z  symulacjami i sprawdzeniem planu 

zarzadzania kryzysowego. W drugim ocena skuteczności działań przyjętych w planach 

zarządzania kryzysowego następuje w momencie wystąpienia realnej sytuacji kryzysowej. 

Ocena skuteczności polega na ocenie doboru metod i środków, przewidzianych do 

zastosowania i użycia w przypadku sytuacji kryzysowej, ocenie normatywnej, czyli 

istniejących rozwiązań prawnych, komunikacji pomiędzy organami i podmiotami 

wydzielonymi do udziału w zarządzaniu kryzysowym. Wykonanie decyzji politycznej, w tym 

przypadku swego rodzaju realizacja planu zarzadzania kryzysowego uruchamia kolejną fazę 

procesu decyzyjnego.  

Współcześnie odchodzi się od utożsamiania sytuacji kryzysowej oraz kryzysu w kategoriach 

tylko militarnych. Wyrazem wskazanej tendencji jest dostrzeganie niemilitarnych zagrożeń 

dla bezpieczeństwa, życia i zdrowia obywateli, a co za tym idzie konieczności przygotowania 

się na tego typu zagrożenia. Rozwiązaniu temu służą zarówno ustawy o zarządzaniu 

kryzysowym jak i o stanie klęski żywiołowej. Jednak należy zwrócić szczególną uwagę na to 

iż mechanizmy zarządzania kryzysowego mają szerszy zakres działania. Zarządzanie 

kryzysowe ma zastosowanie w sytuacji kiedy nie występują przesłanki wprowadzenia 

jednego ze stanów nadzwyczajnych. Planowanie stanowi wyraz dojrzałości podmiotu który 

ma świadomość potencjalnych zagrożeń, określenia potencjału oraz wskazania słabych stron 

swojej organizacji jako całości. Skoncentrowanie się na słabych punktach, przyczynia się do 

podjęcia kroków w kierunku wzmocnienia poprzez eliminowanie pojawiąjących się 

problemów. Procesy decyzyjne w przypadku zarządzania kryzysowego mają charakter 

normatywny. Oznacza to, że procesy decyzyjne mają charakter empiryczny
22

. Dlatego 

wypełniają przesłanki racjonalności, a tworzone modele ujmują rzeczywistość w sposób 

adekwatny. 

Podsumowanie 

Zarządzanie kryzysowe, które stanowi element kierowania bezpieczeństwem narodowym jest 

skoncentrowane na zapewnieniu bezpieczeństwa, między innymi poprzez działania 

podejmowane na rzecz ludności cywilnej. Immanentną cechą zarządzania kryzysowego jest 

planowanie, którego efektem wymiernym są tworzone plany zarządzania kryzysowego oraz 

                                                 
22

 Z. J. Pietraś, Decydowanie polityczne …, s. 52. 
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Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego. Należy jednak pamiętać, iż planowanie jest obecne 

we wszystkich działaniach organów administracji państwowej w analizowanym zakresie. 

Zasygnalizowane powyżej podejście normatywne do procesu decyzyjnego, tworzy postulat 

opanowania teorii decydowania politycznego i jego stosowania.  

Przeprowadzona analiza funkcjonujących w Polsce planów zarządzania kryzysowego, 

prowadzi do negatywnych wniosków. Z jednej strony, obowiązek wielokierunkowego 

działania państwa w zakresie zapewniania bezpieczeństwa, wpisuje się we współczesną 

logikę postrzegania bezpieczeństwa, z drugiej w przypadku zarzadzania kryzysowego jest 

trudne do osiągnięcia. Analizując plany zarzadzania kryzysowego wydaje się, iż nie 

odpowiadają one na współczesne wyzwania i zagrożenia pochodzące spoza granic 

państwowych. Konsekwencją wskazanego stanu rzeczy jest uwzględnienie tylko zagrożeń 

wewnętrznych państwa. Stworzone w oparciu tylko o wewnętrzne uwarunkowania plany 

zarządzania kryzysowego nie uwzględniają współczesnych wyzwań międzynarodowych. 

Stanowi to poważny mankament istniejących planów zarządzania kryzysowego. Należy 

wskazać, iż postulowana spójność tworzonych planów zarządzania kryzysowego, ma na celu 

opracowanie spójnych i jednolitych procedur działania na wypadek sytuacji kryzysowej. 

Intencją ustawodawcy nie było dążenie do wskazywania podobnych problemów i zagrożeń, 

czy tworzenia kopii planów zarzadzania kryzysowego na całym terytorium RP, natomiast 

przeprowadzona analiza wskazuje na pewną odtwórczość w zakresie oceny potencjalnego 

ryzyka. Zbieżne stanowisko zajmuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które wskazuje 

równocześnie na rutynę administracyjną, brak planowania „czarnych scenariuszy” i daleko 

idące optymistyczne podejście w zakresie możliwości zażegnania sytuacji kryzysowej  

w momencie jej wystąpienia
23

.   

Planowanie w zarządzaniu kryzysowym jest warunkiem koniecznym i podstawowym  

w zakresie przygotowania odpowiednich i adekwatnych rozwiązań. Na tym etapie, wskazanie 

słabych punktów, wyzwań i zagrożeń jest kluczowe dla całego procesu zarządzania 

kryzysowego. Aktualizacja planów zarządzania kryzysowego oraz ich dostosowanie do zmian 

zachodzących w przestrzeni państwa, stanowi o powodzeniu zarządzania kryzysowego. 

 

                                                 
23

 Czy Planowanie cywilne odpowiada potrzebom zarządzania kryzysowego?  Rządowe Centrum 

Bezpieczeństwa, dostępne na: http://rcb.gov.pl/wp-content/uploads/Wystapienie-wprowadzajace.pdf [data 

dostępu: 31.01.2017]. Na mankamenty przy  opracowaniu planów zarządzania kryzysowego wskazuje również 

Z. Sobejko,  Struktura, treść oraz sposób opracowania planów zarzadzania kryzysowego ze szczególnym 

uwzględnieniem szczebla gminnego, [w:] Wybrane zagadnienia z zakresu… s. 107-120. 
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Planning and decision-making in crisis management 

Abstract: The aim of this article is to analysis of the planning and decision-making by 

based on assumptions of decision analysis. This will be achieved by identifying 

categories of decision analysis and relate them to specific actions in crisis 

management. Crisis management plans in this analysis are the political decisions 

Keywords: crisis management, civil emergency planning, forecasting, decision 

analysis 
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Dylematy i determinanty współczesności 

Dr hab. Wiesław Rehan, 

 WSFiZ 

Streszczenie: W artykule przedstawiono główne determinanty i uwarunkowania 

współczesności. Stan aktualny skonfrontowano z sytuacją, która miała miejsce 45-50 

lat temu. Kultura, gospodarka i ekologia stwarzają problemy, których rozwiązanie 

zadecyduje o dalszych formach istnienia ludzkości. Artykuł stanowi próbę 

charakterystyki poglądów i opinii, które są bardzo ważne z uwagi na stan 

rzeczywistości i perspektywy jej przekształceń. 

Słowa kluczowe: globalizacja, cywilizacja, współczesność, rynki, ryzyko, 

niepewność, zmiana, wartości 

Wstęp 

Niezależnie od sfery zainteresowań dyscypliny naukowe ewoluują, by nadążyć za burzliwymi 

przemianami teraźniejszości lub nawet przewidzieć choć w pewnym stopniu możliwe, 

przyszłe stany rzeczywistości. Zmiany dotyczą nie tylko uzupełnienia bądź weryfikacji 

wiedzy, ale także uwzględnienia nowych sytuacji, nieznanych dotąd kontekstów, 

nieuwzględnianych inspiracji bądź zwyczajnych przeoczeń, nadmiernych ryzyk, 

nieuzasadnionego optymizmu. 

Współczesność bywa rozpatrywana na wiele sposobów i według rozmaitych narracji.  

Z bardzo rozległej palety możliwych obszarów badawczych na potrzeby opisów i ocen 

zawartych w niniejszym tekście wybrano trzy – kulturowy, ekologiczny i ekonomiczny. 

Przywołując znane koncepcje zderzenia cywilizacji, znaczenia kultury i świata wartości, 

zagrożenia środowiska naturalnego, technologicznego szoku przyszłości czy trans humanizmu 

postawiono cel badawczy polegający na scharakteryzowaniu ich możliwego wpływu na realia 

współczesności, w tym także o charakterze ekonomicznym. Przywołano niektóre pomysły  

i koncepcje sprzed 40-50 lat by skonfrontować je ze stanem obecnym. Rozpoznać skalę 

zaniedbań i przeoczeń, które doprowadziły do stanu, w którym aktualnie się znajdujemy. 

Jak dotychczas nie ma zgody co do kierunku i siły wpływu poszczególnych czynników 

wpływu na rzeczywistość. Jakiego rodzaju determinanty, jakie elementy oddziaływania są 
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fundamentalne dla kształtu i zmian codzienności. W największym uproszczeniu: kultura wraz 

z przynależnym jej światem wartości, czy też raczej tempo przemian nauki i technologii. 

Nauka i technika przebijają się przez aksjologiczne okowy kulturowe, czy też właśnie owe 

okowy decydują o możliwości dopuszczenia i akceptacji powstających innowacji. Jakie 

wartości sprzyjają rozwojowi gospodarczemu, a które go opóźniają bądź eliminują. Rozmaite 

spory i kulturowe sprzeczności. Także w obszarze kultury jako takiej. Dwa główne podejścia. 

Pierwsze: różnice kulturowe, religie, odmienne wartości i zwyczaje, to czynniki określające 

tożsamość społeczeństw. Drugie – odmienności kulturowe nie mają współcześnie żadnego 

poważnego znaczenia. Jest jeden, globalny świat zdominowany przez powszechnie 

uznawany, zachodni system wartości. Z jednej strony tradycja Huntingtona, Barbera czy 

Appaduraja a z drugiej prezentacje Tofflerów czy nurtu transhumanistycznego. W tle – 

codzienność, z możliwościami zaspokajania potrzeb ekonomicznych i realnych interesów.  

Z narastającym problemem zanieczyszczenia środowiska naturalnego i innych zagrożeń 

klimatycznych, demograficznych i migracyjnych. Paradygmaty biznesowe i praktyka 

działalności ludzkości XX wieku stały się w wysokim stopniu zawodne. Nie wystarczy ich 

powierzchowne odświeżenie. Potrzebna jest, by posłużyć się myślą Bruno Latour’a, tzw. 

Nowa Konstytucja 1/. Nie tylko odmienna od dotychczasowej narracja, ale przede wszystkim 

odpowiedni, współczesny ład rzeczywistości. Zmuszeni do zmagania się z następstwami 

czarnych łabędzi, zagrożeni kruchością instytucji, nieadekwatnością rozwiązań prawnych  

i organizacyjnych lokujemy się w codzienności, którą coraz mniej rozumiemy i akceptujemy. 

Tym bardziej, że stan środowiska naturalnego, wg niektórych nieodwracalny, generuje 

zagrożenie najwyższego stopnia. Dlatego, jak twierdzi Naomi Klein, „to zmienia wszystko”  

i powoduje, że możemy jedynie, jako ludzkość, godnie przygotować się na nieuniknione 

skutki własnego, degenerującego działania 2/. 

1. Dylematy i determinanty kulturowe 

Dzieje ludzkości to historia cywilizacji /3/. Państwa powstają i znikają, zmieniają się ich 

granice, upadają rządy, modyfikowane są systemy władzy. Współczesność to masowe 

migracje, uchodźcy wojenni, polityczni, ekonomiczni, klimatyczni. Społeczeństwa 

odnotowują demograficzny wzrost bądź spadek. Dochodzą do stanu zamożności lub popadają 

w ubóstwo. Wiele się wokół dzieje i zmienia, ale cywilizacje jako względnie najtrwalsze 

formy zrzeszania się ludzi trwają. Są długowieczne. Wszystkie współczesne cywilizacje mają 

co najmniej tysiącletnią tradycję, a w przypadku Chin – 4 do 5 tysięcy lat. Podlegają 
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oczywiście procesom ewolucji – wewnętrznym i zewnętrznym. W ich sposób istnienia 

wpisane są konflikty zewnętrzne, starcia i wzajemne zderzenia. Dokonują się one na ich 

styku, uniemożliwiając wewnętrzny zastój czy skostnienie. Konflikt bowiem nie jest jedynie 

domeną ludzi, grup społecznych, instytucji, wielkich organizacji, państw, społeczeństw czy 

narodów. Rywalizują ze sobą cywilizacje. Współcześnie – wg Huntingtona – Zachodu, 

Chińska, Indyjska, Islamu, Prawosławna, Japońska, Latynoamerykańska. Na ich stykach 

dokonują się zderzenia. Ewoluują granice, ale także rozmaitego rodzaju potencjały, 

umożliwiające dalszy rozwój bądź ekspansje. Bywa, że jedne cywilizacje postanawiają 

wykorzystać słabości czy okresowe kryzysy innych. Nieprzerwanie toczy się rywalizacja, 

niekiedy przemieniająca się w jawny konflikt nie wyłączając militarnego. Stawka jest wysoka 

– usytuowanie się na pozycji gwarantującej osiąganie wartości dodanej z racji zajmowanej 

pozycji i osiągniętego znaczenia. Kto zajmuje takie miejsce, nie chce ustąpić. Kto aspiruje, 

podejmuje walkę. W praktyce sytuację komplikują zjawiska globalizacji oraz etnicznej 

/kulturowej/ tożsamości. Globalizacja wymaga odpowiednich standardów i zachowań w skali 

całego świata. Uniformizuje i zaciera różnice. Uczy rywalizacji i konkurencji według 

określonych zasad. Wypracowuje dla najsilniejszych podmiotów krociowe zyski. Natomiast 

tożsamość kulturowa /etniczna/ domaga się autonomiczności ojczyzn, w skrajnych 

przypadkach nawiązuje do tradycji plemiennej. Wymienione, najważniejsze tendencje 

współczesności oddziaływują na siebie wytwarzając  ład rzeczywistości. Przewaga danej 

cywilizacji wynika z jej inicjatywności i kreatywności, nagromadzonego bogactwa, 

dyscypliny wewnętrznej i cierpliwości. 

Według Samuela Huntingtona cywilizacja – to wspólna podstawa dla poszczególnych kultur 

etnicznych i narodowych. To wartości, normy, instytucje i sposoby myślenia, do których 

kolejne pokolenia danej społeczności przywiązują podstawowe znaczenie.  Historię 

wypełniają kolejne pokolenia cywilizacji. Są one tworami kulturowymi, a nie politycznymi. 

Podstawową rolę w definiowaniu tożsamości poszczególnych cywilizacji odgrywa religia /4/. 

Cywilizacje mają różne okresy trwania. Podlegają adaptacji, zmianie i są względnie 

najtrwalszymi zrzeszeniami ludzi. Imperia powstają i upadają, rządy przychodzą i odchodzą, 

natomiast cywilizacje trwają i ewoluują. Wyróżnić można: etap powstawania, młodości, 

wzrostu; etap dojrzały, pomyślności w warunkach dobrobytu; etap śmiertelny, schyłku, 

dekadencji, dezintegracji. Pomiędzy nimi można wskazać trzy fazy wzajemnych relacji. 

Pierwsza – spotkania, czyli sporadyczne kontakty. Druga – narodziny i napór Zachodu 

zakończone jego dominacją i kolonizacją świata. Trzecia – wzajemne interakcje cywilizacji  
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z tendencją buntu przeciw Zachodowi. Koncepcja przedstawiona przez Huntingtona  

w ostatniej dekadzie XXw. wywołała potężny rezonans wewnątrz środowisk intelektualnych 

jak i liczne krytyki. Drugi etap swojej aktualności zyskała po atakach terrorystycznych  

z 11 września 2001 r a następnie w efekcie milionowych migracji przede wszystkim z Afryki 

i Azji do Europy. 

Zderzenia cywilizacji w myśl tej koncepcji zdają się być nieuniknione. Konflikty wybuchają 

zwykle na obrzeżach cywilizacji, w punktach styku, w obszarach zapalnych. Zdaniem 

Huntingtona miejsce konfliktu wielkich ideologii w XXI w zajmie zderzenie cywilizacji. 

Będzie to epoka, w której stosunki międzynarodowe zostaną zdominowane gwałtownymi 

konfliktami między religiami i kulturami /5/. 

W ostatniej dekadzie XX w ukazują się interesujące prace, które dylematy cywilizacyjne 

ukazują w odmiennym świetle. Benjamin Barber /6/ powiada, że zderzenie cywilizacji już się 

dokonuje. Symbolicznie określa jako starcie Dżihadu i Mc Świata. Dżihad to separatyzm, 

regionalizm kulturowy. Mc Świat to globalizacja. Gdzieś pomiędzy – społeczeństwo 

obywatelskie. Cywilizacje nie dają się rozgraniczać terytorialnie i geograficznie. 

Rzeczywistością jest świat przemieszany, z antynomią rasy i duszy. Rasa to symbol 

reminiscencji plemiennej przeszłości, dusza – to zapowiedź przyszłości nie znającej lojalności 

narodowej. Żadna z tych sił nie gwarantuje demokratycznej organizacji społeczeństwa. 

Tendencje te ścierają się ze sobą w poszczególnych krajach. Nie występują żadne 

geograficzne różnice. 

Z kolei Arjun Appadurai /7/ uważa, że współcześnie cywilizacje ulegają przemieszczaniu  

i wymieszaniu, tworząc swoisty „mix” wartości, znaczeń, tradycji, obyczajów, instytucji. 

Ogłasza koniec geografii i odrzucenie zasady powiązania kultury z danym obszarem. Oznacza 

to uwolnienie się od toposu, czyli konkretnego miejsca występowania zjawiska kulturowego. 

Świat to przestrzeń, w której wspólnie dryfują kultury i ludzie nie przywiązani do 

konkretnego miejsca. W efekcie następuje wzbogacenie doświadczenia poszczególnych 

kultur, ale zachodzą również reakcje obronne, uciekanie się do przemocy, zwłaszcza 

etnicznej. Miejscem powstawania konfliktów często są diaspory, umożliwiające emigrantom 

zachowanie związku z rodzimą kulturą. Natężenie tego zjawiska może spowodować 

naruszenie fundamentów państwa w jego dotychczasowym kształcie. 

Tradycyjne wartości Zachodu to: tolerancja, liberalizm, wolność, sprawiedliwość. Prawo 

każdego człowieka do życia swobodnego. Prawo do przemieszczania się. Nieograniczone 
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przepływy siły roboczej. Podążanie za stwarzanymi możliwościami z wyposażeniem w prawa 

człowieka. Znamiennym przykładem są współczesne ruchy migracyjne. Nie spadły z nieba. 

Są konsekwencją polityki Zachodu. Zostały zapoczątkowane z przyczyn praktycznych,  

z potrzeby pozyskania taniej siły roboczej. Nikt nie zadał sobie trudu analizy kulturowych 

konsekwencji ruchów migracyjnych. Najważniejszy kierunek - globalizacja, swoboda 

przepływu kapitału, świat bez celnych granic, nieograniczony popyt na wytwarzane przez 

zachodnie koncerny produkty i usługi. Rozpowszechniona ideologia multi–kulti to 

konsekwencja pozyskania tanich ludzi, niezbędnego czynnika produkcji. Prowadzona przez 

lata polityka adaptacji, tolerancji i wielokulturowości nie zdała jednak egzaminu. 

Społeczeństwa Zachodu zmieniają swoją tożsamość. Także w następstwie zapaści 

demograficznej. Tradycyjna kultura Zachodu zostaje wypierana przez wartości i normy 

społeczności napływowych. Skala zmian związanych z oddziaływaniem kolejnych pokoleń 

migracyjnych jest ogromna. Jednocześnie następna fala chętnych do pomiędzy 

cywilizacyjnych przemieszczeń znacząco narasta. Elity Zachodu jakby nie postrzegają 

zagrożeń. Wygląda na to, że wkalkulowano ryzyka zmian demograficznych i kulturowych. 

Tygiel rozmaitych kultur i ich wzajemne niedostosowanie nie jest postrzegane jako bariera 

dla zyskownej produkcji i pomnażania materialnego bogactwa. Wszak globalizacja nie zna 

granic. Przepływy kapitału, dóbr, usług, ludzi – to warunek pomnażania majątków. Kulturowe 

rozmycie tożsamości społeczeństwa poprzez napływ obcych powoduje wewnętrzne, 

wzajemne spięcia. Następuje przemieszczenie głównego sporu pomiędzy grupami 

uprzywilejowanymi a wykluczonymi. Zacierają się dotychczasowe, tradycyjne antynomie  

i sprzeczności. Powstaje nowy antagonizm pomiędzy kulturami i społecznościami. Migranci, 

cudzoziemcy, elementy napływowe kontra społeczności tradycyjne. Przemieszczanie się to 

szansa na zamazywanie konturów, przerwanie tradycyjnych więzi, możliwość stosowania 

nowych narzędzi skutecznego oddziaływania na wymieszane, skonfliktowane i zastraszone 

społeczeństwo. Zamazywanie tożsamości poprzez politykę masowej migracji to może być 

strategia współczesnego, globalnego kapitału i reprezentatywnej dla niego polityki. 

2. Dylematy i determinanty ekologiczne 

Ludzkość pędzi ku mnożeniu bogactwa i konsumpcji. Jednak zasoby naturalne kurczą się. Są 

nieodnawialne. Rośnie skażenie środowiska naturalnego. Zachwianie ekosystemu to 

rzeczywistość, a nie futurologia. Powstaje nowy twór – cywilizacja śmieci. Nieokiełznany 
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rozwój i jego dramatyczne dla ludzi następstwa są okrutne i nieuniknione. Istniejące  

i potęgujące się zagrożenia mają trzy charakterystyczne cechy: 

 ogólnoświatowy zasięg i występowanie we wszystkich krajach bez względu na 

systemy społeczne i polityczne; 

 są złożone i mają liczne warianty zależne od czynników technicznych, społecznych, 

ekonomicznych i politycznych; 

 wywierają wzajemnie na siebie silny wpływ, którego istoty dotąd jeszcze nie 

rozumiemy. 

Wszystkie powyższe problemy zagrażają całemu systemowi światowemu. Zdawano sobie  

z tego sprawę już na przełomie lat 60-tych i 70-tych XX wieku. Powstały w 1968r Klub 

Rzymski w 1970r zlecił grupie młodych naukowców głównie z MIT /Massachusetts Institute 

of Technology/ badanie z wykorzystaniem metody dynamiki systemów J.W. Forrestera. 

Postanowiono dokonać symulacji wpływu 5 zmiennych na dalsze trwanie systemu 

społecznego /ludzkości/ jako całości. Badane czynniki wpływu to: przyrost ludności, 

produkcja żywności, uprzemysłowienie, wyczerpywanie się zasobów naturalnych oraz 

zanieczyszczenie środowiska. W 1972r opublikowano raport z badań, który ukazał się pod 

tytułem „Granice wzrostu” /8/. Wśród najważniejszych wniosków znajdujemy: 

 Przedstawienie ilościowych ograniczeń środowiska naturalnego – ograniczone 

rozmiary planety /tragiczne konsekwencje przekroczenia tych granic/; 

 Uświadomienie kosztów nieograniczonego wzrostu gospodarczego i rozważenie 

alternatyw jego kontynuowania /wzrost zerowy dla najwyżej rozwiniętych krajów 

świata, idea równowagi w miejsce dyktatu wzrostu/; 

 Zaprezentowanie wysokiego poziomu presji demograficznej na świecie  

o nierównomiernym rozkładzie /dominacja narodzin w Azji południowej i Afryce/. 

Przy założeniu skończonego i zmniejszającego się zapasu nieodnawialnych zasobów 

naturalnych i skończonych rozmiarów naszego globu rosnąca liczba ludzi pociągnie za sobą 

rozmaite, negatywne konsekwencje. Już 50 lat temu zdawano sobie sprawę, że system 

światowy  nie jest ani dość obszerny, ani dość zasobny, by sprostać dotychczasowym 

paradygmatom kulturowym. Cytując fragment Raportu: „sedno sprawy leży nie tylko w tym, 

czy gatunek ludzki przetrwa, lecz bardziej jeszcze w tym, czy zdoła przeżyć, nie pogrążając 

się zarazem w stan bezwartościowej wegetacji”. Pierwszy z serii raportów Klubu Rzymskiego 

był najgłośniejszy. Mimo wad – m.in. traktowanie ludzkości jako jednolitej całości – 
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unaocznił skalę zagrożeń. Przestrzegał przed żywiołową kontynuacją wzrostu gospodarczego. 

Nawoływał do opamiętania i natychmiastowego podjęcia działań mających na celu 

zapobieżenie katastrofie. 

Założeniem raportu Klubu Rzymskiego „Granice wzrostu” było agregowanie danych w skali 

ogólnoświatowej. Autorzy chcieli uchwycić podstawowe tendencje współczesności  

i przedstawić opinii publicznej i rządom. Chodziło o ujawnienie ogólnoświatowego syndromu 

kryzysu rozwoju świata. Globalna równowaga światowa z zerowym wzrostem gospodarczym 

dla bogatych i zahamowaniem wzrostu liczby ludności to najważniejsze konkluzje 

pierwszego raportu. Drugi raport opublikowany jako „Ludzkość w punkcie zwrotnym” /9/ 

wzywa do natychmiastowej koordynacji działań w celu uniknięcia katastrofy. Tym razem 

świat podzielono na 10 obszarów: Ameryka Północna, Europa Zachodnia, Japonia, pozostałe 

kraje o gospodarce rynkowej, Europa Wschodnia, Ameryka Łacińska, Środkowy Wschód, 

Afryka – pozostałe kraje, Azja Południowa, Azjatyckie kraje o gospodarce planowej. 

Pomijając nieaktualność tego podziału w XXI wieku, warto odnotować zaletę regionalnego 

zróżnicowania przedmiotu badania. Jeszcze ważniejsze znaczenie miało postawienie pytań 

badawczych:  

1. Czy kryzysy – energetyczne, żywnościowe, surowcowe itp. – są trwałe, czy są tylko 

zaburzeniami, spowodowanymi przeoczeniem lub zaniedbaniem?  

2. Czy można kryzysy rozwiązywać w obrębie jakiegoś kraju lub regionu, czy też  

w skali ogólnoświatowej?  

3. Czy rozwiązanie problemu musi polegać na wszechstronnej strategii i obejmować 

wszelkie aspekty życia społecznego równocześnie?  

4.  Jak nagląca jest sprawa rozwiązania kryzysów?  

5. Czy istnieje sposób rozwiązywania ogólnoświatowych kryzysów przez współdziałanie 

składowych części systemu światowego? /10/.  

Autorzy raportu zdawali sobie sprawę z licznych trudności, z jakimi przyszło im się zmierzyć. 

Przede wszystkim – szybko zwiększająca się złożoność powstającego systemu światowego 

oraz konieczność brania pod uwagę znacznie większych ram czasowych i wychodzenia  

z myślą na 20, 30 a nawet 50 lat naprzód. W konkluzji podkreślono, że jeżeli wykluczyć 

samobójstwo /wojna jądrowa/, ludzkość znajduje się przed najcięższą próbą w swojej historii. 

Polega ona na zmianie relacji między człowiekiem a przyrodą, między kulturą a naturą. 

Współpraca międzynarodowa oraz organiczny wzrost to jedyna szansa na przetrwanie 
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gatunku ludzkiego. Sformułowano także wskazania, które przybliżą pożądany, ratowniczy dla 

globu proces transformacji ludzkiej świadomości i wzorców kulturowych: 

1. wykształcenie nowej etyki w zakresie zużywania materialnych zasobów naturalnych 

/minimalne zużywanie surowców i trwałość wyrobów, oszczędzanie dóbr  

i zachowywanie ich dla przyszłości, a nie zużywanie i wyrzucanie do śmieci/;  

2. ukształtowanie nowej postawy wobec przyrody, opartej na harmonijnym 

współistnieniu z nią, a nie na jej ujarzmianiu /człowiek jako integralna część 

przyrody/;  

3. rozwinięcie myślenia kategoriami przyszłych pokoleń, poświęcenie własnych korzyści 

na rzecz potrzeb przyszłych pokoleń /podstawowy warunek przetrwania gatunku 

ludzkiego/;  

4. rozwinięcie świadomości ogólnoświatowej wspólnoty - ludzkie przetrwanie przesuwa 

się z płaszczyzny narodowej na płaszczyznę ogólnoświatową. /10/    

Myślenie z przed ponad 40-tu lat. Próby transformacji ówczesnej rzeczywistości  

w przyszłość. Wykorzystanie pierwszych generacji komputerów. W raporcie pierwszym 

wykorzystano 480 równań matematycznych. W drugim – już sto tysięcy. Można zastosować  

i miliardy, ale najważniejsze są założenia, a te układają ludzie. Miniony czas przyniósł stany 

rzeczywistości, o których nie śniło się Autorom raportów rzymskich. Ale zasadnicza troska  

o relacje między człowiekiem a przyrodą pozostały. Stanowią ważny argument w dyskusji  

o granice ekspansji gospodarczej bez zastanowienia się nad konsekwencjami dla wody, gleby 

i powietrza. 

Liczne Raporty ONZ, dane NASA, publikacje UE jednoznacznie wskazują na szkodliwą 

działalność człowieka na ziemi. Średnia temperatura, zawartość dwutlenku węgla  

w atmosferze i poziom oceanów niepokojąco rosną. Aby uniknąć katastrofy na ziemi, 

ludzkość musi wyeliminować zagrożenia. Światowa emisja dwutlenku węgla, metanu  

i podtlenku azotu powinna zostać ograniczona, w relacji do 2010 r., o 70% do 2050 roku. Pod 

koniec XXI w powinna zostać całkowicie wyeliminowana. Brak skutecznych działań 

spowoduje wzrost temperatury o 4-5 stopni. Następstwa - to zwiększenie ekstremalnych 

zjawisk pogodowych oraz wymieranie gatunków. Mogą nastąpić długotrwałe, negatywne 

efekty poprzedzone gwałtownymi katastrofami niweczącymi dotychczasowe osiągnięcia 

cywilizacyjne.  

W miejsce ropy, gazu i węgla konieczne jest umasowienie pozyskiwania energii ze źródeł 

odnawialnych, chociaż w krótkim okresie uzyskiwana z nich energia jest droższa. 



27 

 

Przestawienie energetyki wiąże się z rozwojem nowych technologii i zmianą świadomości 

społecznej. Konieczna jest wola i determinacja wszystkich zainteresowanych państw. Badania 

ONZ czy dane NASA nie pozostawiają cienia złudzeń. Tkwienie w XIX wieku do niczego 

pozytywnego nie doprowadzi. Innowacyjne, społecznie odpowiedzialne i zrównoważone 

ekologicznie działania to podstawowe kryteria oceny społeczeństw i ich reprezentacji. Brak 

wiedzy, bezrozumny upór połączony z realizacją interesów lobbystycznych korporacji, 

niektórych środowisk społeczno-zawodowych i rządów doprowadzą ludzkość do miejsca  

i czasu, z którego odwrotu już nie będzie. Bardzo późno, zdaniem wielu specjalistów zbyt 

późno, rozpoczęto działania na rzecz klimatycznych, międzynarodowych ustaleń. Wśród nich 

wyróżnić można układ USA – Chiny. Dwaj najwięksi truciciele świata odpowiedzialni za 

produkcję 45% ogółu gazów cieplarnianych porozumieli się w kwestii stopniowego 

wyeliminowania czynników, które powodują ekologiczną dewastację planety. Do tej pory 

jedynie Europa starała się wdrożyć tzw. Porozumienie z Kioto /2000 r./ w sprawie obniżenia 

emisji gazów cieplarnianych. Najczęściej spotykanym argumentem przeciwko ochronie 

atmosfery /ocieplania klimatu/ był fakt nieprzestrzegania wspomnianych uzgodnień przez 

dwie największe gospodarki świata. Tymczasem Chiny zobowiązały się przed 2030 rokiem 

osiągnięcie poziomu 20% zapotrzebowania na energię ze źródeł innych, niż paliwa 

kopalniane. Wiele wskazuje na to, że węgiel, ropa czy gaz w perspektywie końca bieżącego 

stulecia staną się anachronicznymi źródłami energii. 

Istotnym, choć jakże spóźnionym działaniem było osiągnięte w grudniu 2015 r porozumienie 

blisko 200 krajów świata, z udziałem USA i Chin. Główne cele: redukcja emisji CO2, 

promowanie czystej energii i walka ze zmianami klimatu. Także - zaprzestanie finansowania 

brudnych technologii oraz upowszechnienie świadomości negatywnej roli człowieka  

w zanieczyszczaniu i zmianach środowiska. 

Stopniowo świat przestaje chować głowę w piasek. Każdy ma swobodę realizacji celu 

zasadniczego – zero emisji na koniec XXI wieku, wzrost temperatury w relacji do okresu 

przed przemysłowego o nie więcej, niż 1,5 stopnia. Jest to tylko deklaracja woli, ale to 

pierwszy tego typu, powszechny akt. Ustanowiona została swoista koalicja dla dekarbonizacji 

energetyki – nakierowanie strumieni finansowania inwestycji na odnawialne źródła energii. 

Gdyby nie podjęto żadnych działań, temperatura mogłaby wzrosnąć nawet o 4,5 stopnia. 

Dramatycznie późno, ale świat zrozumiał istotę i skalę rzeczywistych zagrożeń. 

Tradycyjnie pojęcie Produktu Narodowego Brutto /PKB/ jest wiodącym parametrem 

skuteczności gospodarczej ludzkości. Jak nie rośnie, albo słabo rośnie – państwa ogłaszają 
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alarm, wieszczą kryzys i robią wszystko, by przeciwdziałać „zapaści”. Nie wprowadzono do 

publicznego obiegu chociażby zaleceń Klubu Rzymskiego o konieczności zerowego wzrostu 

krajów najwyżej rozwiniętych. Świat pędzi naprzód, a jego wyznacznikiem ciągle jest tempo 

wzrostu PKB. Jednocześnie rośnie liczba ludności świata. Na początku lat siedemdziesiątych 

XX w. populacja światowa nie przekraczała 4 mld., a po czterdziestu latach wynosi ponad  

7 mld. osób. Żeby zaspokoić stale rosnące potrzeby, niezbędne jest zużycie zasobów 

naturalnych, w tym tzw. nieodnawialnych. Aby wszystko odbywało się „mniej więcej” 

zgodnie z naturą, potrzebny byłby proporcjonalny rozrost naszej planety łącznie z jej 

zasobami. Okazuje się, że jednak Ziemia nie jest z gumy. Jakoś nie chce urosnąć. Nie potrafi 

także zaleczyć ran zadawanych jej w coraz brutalniejszy sposób przez szalejącą na jej 

powierzchni ludzkość. Możliwości wewnętrznego regenerowania się są niewspółmierne do 

tempa i skali zniszczeń. Rosnącej liczbie ludności oraz rabunkowej eksploatacji surowców 

naturalnych towarzyszy zjawisko socjo–kulturowe polegające na konsumeryzmie, czyli 

wypracowanie stylu życia wymuszającego nieustanną pogoń za dobrami, rzeczami, usługami 

w wielu przypadkach kompletnie zbędnymi.   

W czasie, gdy powstaje praca „Granice wzrostu”, panowało przekonanie, że da się jeszcze 

zatrzymać bądź ograniczyć trend niosący katastrofalne skutki dla przyszłych pokoleń. 

Przeciwstawiono się krótkookresowej strategii „aby do jutra”. Publikacja stała się 

przedmiotem licznych dyskusji, także w najwyższych kręgach decyzyjnych świata. Do dzisiaj 

przetrwało jednak tylko wiodące hasło zrównoważonego rozwoju.  Rzeczywistych działań, 

odpowiednich do skali zagrożeń – nie podjęto. Pocieszające jest jedynie to, że narasta 

świadomość zagrożenia wśród ludzi. Politycy i kapitał jak nie reagowali, tak nie reagują. Wg 

żyjących Autorów „Granic wzrostu” współczesna sytuacja jest tak zła, że praktycznie nie da 

się jej skutecznie zaradzić. Mleko już się rozlało, a świat pędzi ku ostatecznej granicy. Matka 

ziemia powie stanowcze nie i w dramatyczny sposób ukróci niszczącą samowolę /12/ 

Wykorzystując dane i raporty o stanie środowiska z lat 2010-2015 do podobnych, 

pesymistycznych wniosków dochodzi Naomi Klein. Funkcjonujemy na umierającej planecie. 

Z każdym dniem jest na niej coraz mniej życia. Jest za późno, żeby powstrzymać nadejście 

fatalnych zmian. One już są i pogłębiają się. Bez względu na to, co zrobimy, ludzkość czekają 

coraz gwałtowniejsze katastrofy. Jednak przez bardzo krótki czas od nas zależy, jaki będzie 

ich charakter. Może jeszcze ważniejsze: jakie będą ludzkie reakcje w obliczu wielkich 

zagrożeń. Chodzi o to, żebyśmy byli dla siebie nawzajem mniej brutalni, kiedy te klęski 

nastaną. 
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Klimatyczne realia bezwzględnie narzucają nieprzekraczalne, napięte terminy działania. Jest 

to konsekwencja ignorowania wcześniejszych raportów o degradacji planety wskutek 

rabunkowej, niszczycielskiej działalności. Podjęte tu i ówdzie przedsięwzięcia były po 

wielokroć niewystarczające. Ciągle jeszcze dominuje traktowanie ziemi jako zasobu /resorce/, 

a nie źródła /source/. Do obiegu prawnego i świadomości społecznej trzeba – zdaniem  

N. Klein - wprowadzić pojęcie ekobójstwa, oznaczającego zniszczenia lub zanik 

ekosystemów, do których doszło na danym terenie w wyniku działań człowieka /13/. 

Konieczne jest upowszechnienie podstawowej idei związanej z ochroną i wspieraniem 

naturalnych cykli odrodzenia przyrody jako antidotum wobec szalonej pogoni za kopalinami 

/14/. Ustawicznie trwa odchodzenie od zobowiązań dotyczących redukcji emisji gazów 

cieplarnianych uzasadniane potrzebą wzrostu gospodarczego. Współczesnego fetyszu 

podważającego podstawy ludzkiej cywilizacji, tłumaczonego koniecznością wyboru między 

„zaciskaniem pasa a wydobyciem, zatruciem a nędzą”. 

Co może pomóc? Na co liczyć? Po pierwsze - głębokie poczucie współzależności między 

ludźmi a światem przyrody, odrodzenie przytłumionej, ale nigdy definitywnie nie utraconej 

łączności z naturą. Po drugie – aktywność zbiorowości lokalnych łącznie z blokadią /15/, 

oznaczającą czynny sprzeciw wobec imperialnych zakusów dewastatorów zasobów 

naturalnych. Po trzecie – mnożenie w nieskończoność ekologicznych mikro receptur, 

kameralnych rozwiązań na systemy wymagające minimalnych nakładów z zewnątrz i prawie 

nie produkujących odpadów, funkcjonujących na zasadzie homeostazy. Po czwarte – 

korzystanie głównie z zasobów, „które można odtwarzać – produkować żywność tak, by 

chronić glebę, czerpać energię ze źródeł wykorzystujących siłę słońca, wiatru i fal, 

pozyskiwać metale drogą recyklingu”. Innymi słowy: trzeba stosować systemy regeneracyjne, 

a nie eksploatacyjne. Trzeba zapanować nad niszczycielskimi formami ludzkiej działalności – 

wyrębem drzew czy górnictwem. 

Z analizami i konkluzjami Naomi Klein koresponduje koncepcja mikrotopii. Tak określane 

bywa zjawisko poszukiwania nowego stylu życia. Związane głównie z ideą przeniesienia się 

do mniejszych pomieszczeń mieszkalnych. Zazwyczaj szokująco odmiennych od 

powszechnie przyjętych standardów w zakresie budownictwa. Minimalny metraż, nadzwyczaj 

skromny standard wyposażenia. Ludzie aktywni większość czasu spędzają poza domem, 

który pełni głównie funkcję sypialni. Niepotrzebne metry kwadratowe przekładają się na 

zbędne zużycie najrozmaitszych zasobów naturalnych. 
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Mikrotopia zaistniała także jako sprzeciw wobec konsumpcyjnego modelu życia. Jej 

najważniejsze idee - hasła to: minimalizuj zakupy; ograniczaj potrzeby; myśl racjonalnie; nie 

nabywaj rzeczy zbytecznych; twórz nowe wzory zachowań; nie zużywaj dla samego 

zużywania; bądź ekologiczny i zielony; dbaj o nieodnawialne zasoby planety; ucz się 

minimalizmu i funkcjonalności; bądź inny, niż otoczenie; próbuj żyć inaczej; nic nie musisz, 

ale wiele możesz; im więcej kupujesz, tym więcej wytwarzasz śmieci. 

Mikrotopia to minimalizowanie i zagospodarowywanie odpadów. Oszczędzanie środowiska. 

Walka ze zjawiskami niszczenia przyrody. Troska o zrównoważony rozwój z uwzględnieniem 

paradygmatu oszczędnej  w miejsce nadmiernej konsumpcji. To także świadomość 

odrzucenia reklamy jako środka wpływającego na bezrozumne i bezsensowne spożycie. 

Występując przeciw tradycyjnym symbolom dostatku przyczyniamy się do nowego 

spojrzenia na dotychczasowe jego wyznaczniki. PKB nie musi stanowić najważniejszej miary 

rozwoju świata. Ograniczając spożycie i preferując jego odmienne od standardowych formy 

przyczyniamy się do rejsu w świat oszczędnej, ekologicznej rzeczywistości. Dogmat wzrostu 

PKB nie musi być jedyną miarą oceny jakości życia jednostki i społeczeństwa. Pomniejszenie 

roli konsumpcji poprzez zmianę modelu zaspokajania potrzeb to niższy poziom inwestycji  

i odmienne spojrzenie na sens życia i jego najważniejsze determinanty.   

Niezależnie od stopnia utopijności przedstawionych idei w warunkach współczesnego, mega 

– konsumpcyjnego świata, ograniczanie nadmiernego spożywania i zużywania wydaje się 

sensowne. Proekologiczne modyfikowanie osobistych postaw i preferencji nikomu nie 

zaszkodzi, a wszystkim pomoże. Przynajmniej warto pamiętać, że taka opcja istnieje  

i w sprzyjających warunkach próbować w jakimś skromnym zakresie ją realizować. 

3. Dylematy i determinanty ekonomii 

Czy ekonomia może być rozpatrywana w jej tradycyjnej, niejako własnej skali odniesienia? 

Czy ekonomia to nauka o gospodarowaniu, produkcji, rynku, konkurencji jako zjawiskach 

par exellance, samych w sobie, o przedmiocie znanym i rozpoznanym, bez możliwości jego 

poszerzenia bądź ponownego przeinterpretowania? Czy ekonomia głównego nurtu zasługuje 

na dogmat dominacji? A może właściwsze by było postawienie odmiennej tezy, że oto jej 

właściwy przedmiot ma odmienną, bo kulturową naturę. Że to, co klasycznie pojmujemy jako 

ekonomię, to jedynie jej w rzeczywistości wąsko narzędziowy wymiar, zaś jej właściwe pole 

badawcze ma inną, odmienną naturę. 
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Współczesna, w znacznej mierze zmatematyzowana i narzędziowa ekonomia wsparta 

potężnymi zasobami kapitałowymi i instytucjonalnymi nie była wstanie zapobiec 

negatywnym zjawiskom, których spektakularnym wyrazem był krach na rynku kredytów 

hipotecznych rozlewający się na kłopoty banków i instytucji finansowych rozwiniętych 

gospodarek światowych. Niemożność skutecznego przeciwdziałania to ewidentna słabość, 

która jest – być może – pochodną długotrwałego zastoju gospodarczego Europy i w krótszym 

horyzoncie czasu USA.   

Racjonalna ekonomia uzbrojona w wieloczynnikowe modele ekonometryczne nie jest  

w stanie zracjonalizować nieracjonalności immanentnie tkwiącej w ludzkich zachowaniach, 

sposobach myślenia, nawykach, zwyczajach i obyczajach, wzorcach kulturowych czy 

sposobach artykulacji interesów grupowych i jednostkowych. Jak jest możliwe 

zracjonalizowanie na poziomie ekonometrycznym zakresów zjawisk niedefiniowalnych bądź 

trudno definiowalnych, wieloznacznych, wieloaspektowych, ontologicznie zmiennych,  

a w konsekwencji nie dających się przysposobić standardowym miarom racjonalności. 

Prześledźmy zatem pewne elementy ujęcia ekonomii w paradygmacie kultury, zjawiska 

społecznego, odciskającego swoje piętno nie tylko na zachowaniach i świadomości 

społeczeństwa, ale także jako czynnika powodującego znaczące poszerzenie przedmiotu 

ekonomii i opcji teoretycznych nastawionych na interpretację zjawisk gospodarczych, czyli   

z odciśnięciem znaczeń i symboli kultury. 

Czeka nas czas wizji i re-wizji, prześwietlenia klasycznych ujęć ekonomii i jej praktycznych 

zastosowań. Może także z pozycji zjawisk i dorobku dyscyplin związanych z kulturą, a  nawet 

i sztuką. W końcu sztuka to niezbywalny komponent kultury jako przestrzeni wspólnych 

wartości, swego rodzaju samoświadomość danej formacji socjokulturowej. Odciskając piętno 

chociażby na preferencjach czy wyborach konsumenckich wpływa na przebieg zjawisk 

gospodarczych w różnych ich skalach i przekrojach. Dlatego warto „podglądać” 

doświadczenia, idee i propozycje rozwiązań z pozoru poza wpływem na zjawiska i procesy 

gospodarcze. Magia technologizacji i informatyzacji, unarzędziowienie współczesnej 

ekonomii pozwalają na mylną konstatację o jej potędze i wszechmocnych wpływach. 

Rzeczywistość jest bardziej prozaiczna, stanowi bowiem także przestrzeń dla aktywności 

często nieracjonalnej, poza możliwością ujęcia w modelu matematycznym.     

W ekonomii głównego nurtu dominuje zasada racjonalności. Odnosi się ona do rynków, 

zachowań konsumenckich, podejmowanych decyzji menedżerskich. Wybory ekonomiczne 

wszelkiego rodzaju u swoich podstaw mają mieć racjonalny charakter. Argumentuje się, że 
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nikt nie działa przeciwko sobie i własnym interesom. Stąd szerokie zastosowanie modeli  

i algorytmów matematycznych w gospodarce i finansach. Kłopot jednak w tym, że 

współczesność staje się coraz bardziej złożona, sytuacje wielowymiarowe, reakcje niepewne. 

W takich okolicznościach nasze wybory obarczone są ryzykiem. Założenie, że ludzie zawsze 

wiedzą co robią jest mylne. W rzeczywistości usiłujemy postępować racjonalnie, ale nasze 

możliwości są ograniczone. Za dużo zmiennych interweniujących, za dużo chaosu /16/. 

Okoliczności towarzyszące decyzjom często są nie znane bądź nie określone. Zatem jak 

działamy? Poprzez uproszczenia. Bronimy się rutyną i standardem zachowań. Inaczej nie 

możemy, nie dalibyśmy rady. Świat przepełniony jest niepewnością. Podobnie działają firmy. 

Posługują się schematami, które upraszczają podejmowanie decyzji. Przyjmowane zasady 

postępowania i konwencje ograniczają świadomie pole manewru decyzyjnego.  

W przeciwnym razie mógłby nastąpić kataklizm i utonięcie w morzu informacji ora mnogości 

potencjalnych wyborów. 

W 1997 roku Merton i Scholes dostali Nagrodę Nobla z ekonomii za nową metodę wyceny 

instrumentów pochodnych. W 1998 roku gigantyczny fundusz LTCM był na skraju 

bankructwa, a kilka lat później ostatecznie zakończył działalność. W radzie zarządzającej byli 

wspomniani nobliści. Już w 1999 roku Scholes zakłada kolejny fundusz PGAM, który w 2008 

roku praktycznie zbankrutował, uniemożliwiając inwestorom wycofanie zaangażowanych 

środków. Natomiast Merton był głównym doradcą naukowym w Trinsum Group, który 

zbankrutował na początku 2009 roku. Jeżeli nobliści, super specjaliści od wyceny aktywów,  

a także bankierzy z „najwyższej półki” nie potrafią prawidłowo zinterpretować rynków 

finansowych, to jaka jest wartość koncepcji, w myśl której inwestorzy wiedzą najlepiej co 

czynią i wobec tego nie należy wprowadzać zasad ograniczających ryzyko. Przykłady 

instytucjonalne i indywidualne można mnożyć. Nie ograniczona swoboda aktywności na 

rynkach finansowych wraz z wymyślaniem i puszczaniem w obieg coraz nowszych 

pochodnych instrumentów finansowych doprowadziła do skumulowania  ponoszonego ryzyka 

w postaci kryzysu lat 2007-2008. /17/. Wydarzenia z nim związane uświadomiły, jak bardzo 

złożony jest współczesny świat i jak ograniczone są możliwości jego interpretacji i kontroli. 

Stopień racjonalności postępowania ludzi i instytucji okazał się zdecydowanie 

niewystarczający. Interesującą myśl interpretacyjną wprowadził do teoretycznego dyskursu 

N. Taleb. Otóż zazwyczaj łabędź jest biały, w tej barwie najczęściej znany i rozpoznawany 

przez ludzi. Bywają jednak także i czarne. W świecie ludzkim Czarny Łabędź oznacza 

zdarzenie: 
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 po pierwsze – nietypowe, gdy żaden element przeszłości nie wskazuje wyraźnie na 

możliwość jego zaistnienia /bardzo niska przewidywalność/; 

 po drugie – wywierające bardzo silny, dominujący wpływ /znaczne skutki/ na 

rzeczywistość; 

 po trzecie – próbę racjonalizacji post factum, szukanie uzasadnienia, by stało się 

wytłumaczalne i przewidywalne /18/. 

W myśl koncepcji Czarnego Łabędzia życie ludzkie kształtują nieliczne, przełomowe 

zdarzenia. Najważniejsze, przełomowe zmiany nie dokonują się w ramach ustalonych 

harmonogramów. To, czego nie wiemy, jest znacznie ważniejsze, od tego, co wiemy. 

Odwrotnie, niż głoszą dominujące, oficjalne narracje – naukowe, polityczne, ekonomiczne, 

medialne, celebryckie. W ich ramach wszystko jest przewidywalne i oznaczone. Ryzyko 

rozpoznane i zabezpieczone. Wiadomo, co robić i jak oceniać zdarzenia. Masz się nauczyć 

podstawowych dyrektyw i działać w ich ramach. Obowiązkowa racjonalizacja i dominujące 

/bądź narzucone/ poglądy czy ideologie stanowią wiodący, obowiązkowy kanon oceny 

rzeczywistości i jej zdarzeń. Zgadzasz się – jesteś tolerowany, buntujesz się – zostaniesz 

napiętnowany. 

Żyjąc w otoczeniu narażonym na występowanie Czarnych Łabędzi zazwyczaj nie posiadamy 

świadomości ich znaczenia i wpływu. Zachowujemy się tak, jakby ich nie było, nie 

uwzględniamy ich oddziaływania i przekształcania rzeczywistości. Istnieje całkiem sensowny 

pogląd, że „niemal żadne istotne odkrycia i technologie nie są owocem projektów i planów – 

to po prostu Czarne Łabędzie”. Konkluzja N. Taleba: warto mieć świadomość ich istnienia. 

Zakładając, że skutecznie, wbrew prognozom i dostępnym racjonalizacjom zmieniają 

rzeczywistość, możemy uchronić się przed katastrofą bądź wygrać życiową szansę. Trzeba 

być jednak aktywnym i spoglądać na otoczenie odmiennie od obowiązującego kanonu. Ze 

świadomością istnienia Czarnych Łabędzi. 

Rozwinięcie koncepcji Czarnego Łabędzia odnajdujemy w kolejnej propozycji intelektualnej 

N. Taleba. Otóż u źródeł ontologii rzeczywistości wyróżnia trzy stany rzeczywistości: 

kruchość, odporność i antykruchość. Dla N. Taleba otaczający świat pełen jest 

przypadkowości, niepewności, zawirowań i chaosu. Wydarzenia, zjawiska są niejasne  

i nieprecyzyjne. Przedsięwzięcia zazwyczaj są mętne, niewytłumaczalne, niewidzialne, 

nieodgadnione. Stanem codziennym są obawy, pojawiają się objawy strachu bądź paraliżu. 

Jak się zachować, jak żyć i przetrwać w sytuacji, gdy wszędzie otacza nas kruchość. Jakoś to 
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działa, ale rzeczywistość jest podatna na turbulencje, zagrożenia, rozpad. Kruchość oznacza 

możliwość rozsypania się tego, co jest. Postrzegamy zamki z piasku, zamki na piasku. 

Cieszymy się, że są i ładnie wyglądają. Wydają się logicznie rozmieszczone i pełniące jakieś 

funkcje. Ale kruche może zniknąć bądź ulec destrukcji /19/. Jak temu zaradzić? Przekroczyć 

stan kruchości i nauczyć się żyć ze zmiennością. Wykorzystać przypadkowość i życie  

w niepewności. Czerpać siły z chaosu. Nie tylko przetrwać, ale wzmacniać się siłą wstrząsu. 

Przypadkowość wykorzystać do wzniesienia się na inny, wyższy poziom. N. Taleb proponuje: 

spróbuj niepewności, zapoznaj się z nieoznaczonością, nie bój się nieznanego. Wyznawcę 

kruchości charakteryzuje przekonanie, że to, czego nie widzi, albo czego nie rozumie, nie 

istnieje. Przeszacowuje swoją wiedzę. Jest przekonany, że może bez większego trudu dotrzeć 

do przyczyny jakiegoś stanu rzeczy. Każdy większe zagrożenie, turbulencja, niepewność, 

chaos - burzy kruchą rzeczywistość. Jej wyznawcy nie potrafią sobie poradzić. Nie wiedzieli 

bądź źle oszacowali. Dotychczas to „coś” nie występowało w takiej skali. Tłumaczy się: to 

było nieprzewidywalne. To nie mogło się zdarzyć. Takie interpretacje oznaczają kruchość. 

Przeciwieństwem kruchości jest antykruchość, czyli kruchość ze znakiem ujemnym. Jeżeli nie 

chcemy funkcjonować w kruchości, musimy korzystać z przypadkowości, niepewności, 

zawirowań i elementów chaosu, które dewastują rzeczywistości kruche. Antykruchość 

zmienia na lepsze. /20/. Wykorzystując niepewne, uwzględniając nieprzewidywalne, 

wznosimy się na inny poziom. Wyłapujemy energie wrogie, nieprzychylne, zmieniamy 

kierunek i wykorzystujemy dla własnych celów. Pod wpływem nieznanych, niesprzyjających 

czynników modyfikujemy się. Siebie samych, swoje organizacje, wszelkie rodzaje istnień, 

bytów, rzeczywistości. Wykorzystujemy wstrząsy. Pragniemy zdominować to co mętne  

i niewytłumaczalne. Antykruchość żyje przypadkowością i niepewnością. Żywi się nimi. Nie 

stroni od błędów. Uczy się i rozwija. Pozwala sobie radzić w sytuacjach stresu, robić rzeczy, 

których do końca nie rozumiemy i robić to dobrze. Antykruchość i kruchość stanowią pewne 

punkty na wspólnej skali. Stąd zależność: wszystko, czemu wstrząsy /zdarzenia przypadkowe, 

losowe/ przynoszą więcej korzyści niż strat, jest antykruche. Odwrotna zależność świadczy  

o kruchości, która nie jest przygotowana na uwzględnienie czynników zakłócających, 

nieprzewidywalnych, nie uwzględnionych w jakimś modelu, procedurze czy algorytmie. Przy 

czym antykruchość to nie odporność. Odporny przetrwa, nie ulegnie unicestwieniu. Ale nic 

więcej. Nie rozwinie się, nie pójdzie dalej. Nie wyłapie witalnych sił tkwiących  

w rzeczywistości. 
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Konkluzje 

W miarę upływu lat i wzbogacania doświadczeń społeczeństwa wyrażają obawy o swój 

przyszły los. Tak dzieje się od wieków. Przyszłość rodzi nadzieję na lepsze jutro, ale również 

generuje obawy. Czas upływa, powstają nowe pytania, ale także pozostają te same, na które 

nie znaleziono odpowiedzi. Zagrożenia nasilają się, a rozwiązań nie widać. 

Dylemat: „czy człowiek może żyć w społeczeństwie, nad którym nie ma kontroli?” Procesy 

urbanizacji, konflikty etniczne, migracje, nadmierne zaludnienie, przestępczość – to wybrane 

przykłady dziedzin, w których wysiłki zmierzające do kształtowania zmian wydają się 

bezużyteczne. Jedne spośród nich są ściśle związane z usamodzielnieniem się technologii, 

pozostawaniem poza wszelką kontrolą. Nierówne, szaleńcze tempo zmian wraz  

z nieprzewidywalnością skutków kolejnych wynalazków zmuszają do postawienia pytania, 

czy społeczeństwa technologiczne nie stały się zbyt skomplikowane, czy nie rozwinęły się 

zbyt szybko, by móc nimi kierować. Przeciwdziałanie masowemu szokowi przyszłościowemu 

jest trudne, albowiem rządy, nawet posiadające najlepsze intencje, wydają się niezdolne 

choćby do nakierowania zmian we właściwym kierunku /21/. Tak jak indywidualny szok 

przyszłościowy jest rezultatem niemożności dotrzymania kroku tempu przemian, podobnie 

rządy cierpią na coś w rodzaju zbiorowego szoku przyszłościowego – załamania się procesów 

podejmowania decyzji. /22/. Przed około pięćdziesięciu laty Alvin Toffler pisał: „Coraz 

szybciej narastającemu tempu zmian nie odpowiada przyspieszenie tempa, w jakim mogłyby 

następować przyszłe reakcje na zmiany – to zaś przybliża nas do progu, za którym traci się 

kontrolę”. Po krytycznych uwagach i ostrzeżeniach pierwszą, naturalną i najbardziej palącą 

potrzebą jest zatrzymanie niekontrolowanego przyśpieszenia, które grozi powszechnym 

szokiem przyszłości, intensyfikując jednocześnie te wszystkie problemy, z którymi musimy 

sobie radzić – wojny, naruszenie środowiska naturalnego, rasizm, kontrast między bogatymi  

a biednymi, rewoltę młodzieży oraz pojawienie się i rozwój potencjalnie groźnego masowego 

irracjonalizmu. Współcześnie, pół wieku po spostrzeżeniach Tofflera, można zasadnie 

twierdzić, że najnowsze osiągnięcia w zakresie innowacyjności, biotechnologii i robotyzacji 

niosą wiele nadziei, ale też obaw. Jedna z wielu współczesnych prób reakcji przybrała postać 

transhumanizmu, ruchu społeczno-kulturowego ale i ideologii, w ramach której człowiek  

w obecnej postaci jest elementem przejściowym. Podstawowa idea: przyszłość to powstanie 

postludzi /posthuman/, posiadających większe możliwości, niż ludzie. Przesłanki 

transhumanizmu – to idee długowieczności i nieśmiertelności /immortalizm/. Ograniczenie 

bądź eliminacja starzenia się, odporność na choroby, super inteligencja, ulepszone czy nawet 
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dodatkowe zmysły. Zaangażowanie inżynierii genetycznej, nanotechnologii, biotechnologii, 

technologii informatycznych, transplantologii, robotyki czy sztucznej inteligencji. 

Transhumanizm jest społeczno-kulturowym ruchem uwolnienia rasy ludzkiej od 

biologicznych ograniczeń /Fukuyama/. Ideologia transhumanizmu postuluje użycie osiągnięć 

nauki i techniki do znaczącej poprawy jakości życia ludzkości. Przedłużone życie, 

efektywność intelektualna, funkcjonalność cielesna /eliminacja kalectwa/, przeciwdziałanie 

chorobom – to rzeczywistość postczłowieka. Transhumanizm dopuszcza radykalne metody, 

które doprowadzą do powstania ludzi ulepszonych. Obok już stosowanych narzędzi typu 

szczepionki, implanty, przeszczepy, protezy czy chirurgia plastyczna trwają intensywne prace 

w zakresie implantów mózgowych, leków nootropowych, inżynierii genetycznej. Przyszłość 

transhumanizmu, swoisty „nowy szok przyszłości” to nanoroboty, transfery /przenoszenie, 

rozszerzanie, kopiowanie/ umysłu, w końcu – sztuczna inteligencja. Konglomerat, symbioza 

ludzi-robotów to także wstęp do radykalnej zmiany istniejących cywilizacji, bądź – jak 

twierdzą krytycy - do ich zniszczenia. Trudno także sobie wyobrazić sprawiedliwy  

i powszechny system powstawania postludzi. Dostęp do innowacji, jakie by one nie były, 

zawsze jest ograniczony. Będzie istnieć i w tym przypadku zasada „kolejności dostępu”. 

Niezależnie, czy przez system rynku czy przez system władzy. Podział na ulepszonych i nie 

ulepszonych, a także stopień dostępności ulepszeń wyższej klasy będzie dzielił i różnicował. 

Pojawią się nowe, pewnie brutalniejsze niż aktualnie kryteria podziałów społecznych. Świat 

mocarnych decydentów, nielicznych „Panów” i doskonale sterowalnej masy „Niewolników” 

może stanowić jedną z możliwych ścieżek ewolucji. Tym niemniej sam fakt pojawiania się 

nowych tendencji w osobniczym, indywidualnym życiu oraz w międzyludzkiej komunikacji 

jest faktem. W zderzeniu z problemami kulturowymi /zderzenia wartości/, ekologicznymi 

/dramatyczna sytuacja środowiska naturalnego/ i gospodarczymi /ograniczone zasoby, 

zagrożenie kolejnymi implozjami gospodarczymi i finansowymi/ mogą zaistnieć nowe wersje 

nierówności jako etap osiągania względnej równowagi w warunkach kryzysowych.    

Zwracając uwagę na rolę postępu technicznego, biotechnologii, robotyki i informatyzacji nie 

sposób pominąć koncepcji Bruno Latoura. Podważa on tradycję antynomicznego, 

przeciwstawnego rozpoznawania i analizowania obszarów rzeczywistości. Natura – kultura, 

przyroda – społeczeństwo, ludzkie – nie ludzkie, przedmiot – podmiot, rzeczy – nie rzeczy, 

byt – bycie, fakty – język, to przykłady dwubiegunowego, tradycyjnego postrzegania świata. 

Przedstawia argumenty na rzecz błędności skrajnych ujęć oraz ich dotychczasowych prób 

połączeń. Podkreśla rolę quasi-obiektów, hybryd, które wymykają się spod tradycyjnych, 
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biegunowych ujęć i podziałów. Zwraca uwagę, że dotychczasowe, obowiązujące standardy 

myślenia utrudniają właściwe ujęcie problemów współczesności i utrudniają ich praktyczne 

rozwiązanie. Współczesność tworzy nowy ład, Nową Konstytucję /23/, która umożliwia – 

zdaniem Autora – rozwiązanie wielu dylematów, które w dotychczasowej konwencji Starej 

Konstytucji są nie do rozwiązania. Konieczne jest myślenie przyszłością, w wielu aspektach 

już obecną lub stającą się. Koresponduje, na gruncie filozoficznym, z koncepcją 

transhumanizmu, czyli post człowieka lub, jak woli Latour, hybrydy /24/. 

Współczesne dylematy i determinanty sfery kultury wskazują na aktualność koncepcji 

zderzenia cywilizacji. Bezpośrednie odzwierciedlenie ma miejsce w konfliktowych ujęciach 

globalizacja – lokalność czy też relatywizm kulturowy /multi-kulti/ - etnocentryzm 

/tożsamość kulturowa/. Spór /konflikt/ kulturowy to zarzewie nowych sytuacji politycznych 

we współczesnym świecie. Osią konfliktu jest spór kulturowy, a nowe tendencje pojawiają się 

jako brak zgody na dotychczasową wersję współistnienia odmienności. Migracje ludności  

i nasilenie się konfliktów kulturowych wzmacniają realia sfery ekologicznej, związanej ze 

stanem zanieczyszczenia środowiska. Masowe migracje to także efekt ocieplania klimatu. 

Aktywność wiodących gospodarek świata a jednocześnie największych trucicieli doprowadza 

do podejmowania decyzji migracyjnych przez wielu zagrożonych ocieplaniem się klimatu w 

Afryce. Gdyby bez zastrzeżeń przyjąć raporty o stanie zanieczyszczenia środowiska 

naturalnego człowieka i przestrogi płynące zarówno z prac historycznych /Granice wzrostu, 

Ludzkość w punkcie zwrotnym/, raportów ONZ czy NASA a także bardzo współczesne 

prezentacje i analizy Naomi Klein, to należałoby już tylko myśleć o w miarę godnym zejściu 

z areny historii. Indywidualnie i zbiorowo, wszak katastrofa ekologiczna dotyka wszystkich. 

Pewnie sytuacja ekologiczna nie byłaby aż tak trudna, gdyby nie korporacyjna aktywność 

gospodarcza nastawiona na maksymalizację zysku za wszelką cenę. Zarówno kosztem 

ochrony środowiska, jak też poprzez ograniczanie funkcjonalności produkowanych dóbr. 

Chipy śmierci produktów przyspieszające ich zastępowalność przez użytkowników to 

gigantyczne marnotrawienie nieodnawialnych zasobów. W tej perspektywie nie widać 

rozsądnej alternatywy nie tylko dla odnawialnych źródeł energii i ekologicznego transportu, 

ale także dla idei mikrotopii i powrotu do wytwarzania produktów wysokiej jakości nie 

podlegających procedurze moralnego starzenia się. Rozpoznając dylematy i determinanty 

współczesności nie sposób pamiętać o znaczeniu Czarnego Łabędzia na przebieg rozmaitych 

zdarzeń. Tym bardziej, gdy rzeczywistość jest „krucha” i rozlatuje się przy okazji jakiegoś 

nawet słabego wstrząsu. 
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Cechą współczesności jest dążenie do poprawy standardu zdrowia i życia człowieka. Postęp 

w zakresie informatyzacji, biotechnologii, nanotechnologii i transplantologii powoduje 

możliwość powstania „ulepszonego” człowieka, hybrydy w myśl określenia Latour’a. Może 

to spowodować nowy podział społeczny na ulepszonych i pozbawionych tej możliwości. 

Zapewne pokrywałby się z dotychczasowymi podziałami na bogatych i biednych czy też elity 

i społeczeństwo. Współczesne dylematy i determinanty rzeczywistości przenikają się, 

stanowiąc tło dla wyborów indywidualnych i zbiorowych. Stąd, być może nie tylko 

filozoficzna, ale i praktyczna propozycja stworzenia Nowej Konstytucji, odpowiedniej dla 

istniejących realiów związanych z współczesnymi problemami konfliktów kulturowych, 

dramatu ekologicznego czy też funkcjonowania sfery ekonomicznej. 

A quandary and determinants of contemporary times 

Abstract: The main determinants of contemporary times have been introduced in the 

article. The current state has been confronted with the situation which took place 45-

50 years ago. Culture, the economy and ecology cause problems, the solutions of 

which shall decide about the future forms of human existence. The article represents 

an attempt to characterize perceptions and opinions which are fundamental due to the 

state of the reality and the perspective of its transformation. 

Keywords: globalization, civilizations, markets, risk, uncertainty, contemporaneity, 

change, values. 
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Streszczenie: „Problem zakładnika” jest specyficznym zagadnieniem związanym  

z relacjami pomiędzy przedsiębiorstwami a ich kredytodawcami. Niniejszy artykuł ma 

na celu podsumowanie dotychczasowej wiedzy dotyczącej tego problemu zarówno w 

zakresie teorii, jak i wyników badań empirycznych. Autor prezentuje mechanizm 

powstawania „problemu zakładnika”, jego możliwy wpływ na działalność 

przedsiębiorstwa oraz warunki jego wystąpienia. Ponadto opisane są rozwiązania 

mogące pomóc zapobiec jego powstaniu. 

Słowa kluczowe: problem zakładnika, relacje bankowe, bankowość relacyjna  

Wstęp 

Jednym ze specyficznych zagadnień występujących w obrębie współczesnej nauki  

o bankowości jest zjawisko tzw. bankowości relacyjnej (relationship banking). Wskutek 

kolejnych, powtarzających się transakcji pomiędzy przedsiębiorstwem a bankiem tworzy się 

swoista relacja. Obie strony stopniowo uzyskują o sobie wzajemnie coraz to szerszy zasób 

informacji, co z kolei wpływać może na warunki kredytowania dla firmy, ich pogorszenie lub 

poprawę. 

Do tej pory brak jednak jednego stanowiska w kwestii czy relacje bankowe stanowią dla 

przedsiębiorstw źródło zysków, czy też być może kosztów. Zgodnie z jedną z teorii rozwój 

relacji nie ma wpływu na koszt kapitału dla przedsiębiorstwa (Petersen, Rajan, 1994) lub 

nawet powoduje jego obniżenie (Boot, Thakor, 1994; Berger, Udell, 1995). W sprzeczności  

z nią stoi teoria zakładająca wzrost kosztu kapitału dla kredytobiorcy w miarę postępu jego 

związku ze swoim bankiem relacyjnym (Greenbaum i in., 1989; Sharpe, 1990; Rajan, 1992). 

Wzrost ceny kredytu zauważalny jest przede wszystkim na rynkach, na których 

przedsiębiorstwa są silnie zależne od sektora bankowego. Dotyczy to zatem przede wszystkim 

krajów Europy kontynentalnej (Angelini i in., 1998; Degryse, Van Cayseele, 2000) oraz Azji 

(Weinstein, Yafeh, 1998). Mniejsze możliwości pozyskiwania kapitału ze źródeł 
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alternatywnych w stosunku do kredytów bankowych przyczyniają się zatem do wzrostu jego 

kosztu dla przedsiębiorstw znajdujących się w relacjach bankowych. 

1. „Problem zakładnika” – zarys teoretyczny 

Za najważniejszy czynnik przyczyniający się do pogorszenia warunków pozyskiwania 

kapitału dla przedsiębiorstwa wraz z rozwojem jego związku z bankiem w literaturze uznaje 

się tzw. „problem zakładnika” (hold-up problem). Zanim opisane zostaną wyniki 

dotychczasowych badań empirycznych poszukujących odpowiedzi na pytanie, czy i gdzie  

w rzeczywistości występuje „problem zakładnika”, należy przyjrzeć się ustaleniom 

dotyczącym możliwych przyczyn oraz przebiegu tego zjawiska w ujęciu teoretycznym. 

Rozwój związku pomiędzy firmą a jej kredytodawcą wiąże się z uzyskiwaniem coraz 

większego zasobu informacji obu podmiotów o sobie wzajemnie, często wykraczających poza 

ogólnodostępne dane zawarte np. w ich sprawozdaniach finansowych i niemożliwych do 

zdobycia w przypadku jednorazowych umów. Przykładami takich informacji mogą być 

między innymi terminowość w wywiązywaniu się z zobowiązań, kompetencje pracowników  

i zarządzających, efektywność w wykonywaniu obranych wcześniej celów (Rajan, 1992). 

Uzyskując coraz więcej informacji o swoim kredytobiorcy, bank może postąpić na dwa różne 

sposoby. Po pierwsze dokonać obniżki ceny kredytu dla danego klienta, ponieważ zmalały 

koszty współpracy z nim, związane głównie z monitoringiem i screeningiem. Uzyskuje on 

jednak również przewagę konkurencyjną nad bankami zewnętrznymi, a to rodzi pokusę 

nadużywania swojej dominującej pozycji i ustalenia cen na wyższym poziomie niż do tej pory 

(Sharpe, 1990; Rajan, 1992). Możliwe jest nawet, aby banki relacyjne na początku relacji 

udostępniały kapitał na niekorzystnych ze swojej perspektywy warunkach dla przyszłych 

korzyści, które osiągać planują poprzez narzucenie wyższych cen niż byłoby to uzasadnione 

sytuacją na rynku oraz wyglądem dotychczasowej współpracy (Petersen, Rajan, 1995). 

 Wzrost kosztu kapitału wiązać się powinien z prawdopodobnym odejściem przedsiębiorstwa 

od dotychczasowego kredytodawcy. Jest to jednak niemożliwe, ponieważ firma nie jest  

w stanie przekazać informacji, które dotychczasowy bank relacyjny uzyskał w ramach ich 

współpracy (Sharpe, 1990; Dong, Guo, 2011), a także w związku z możliwością 

występowania zjawiska negatywnej selekcji (adverse selection) i tzw. „klątwy zwycięzcy” 

(winner’s curse). Jako że bank relacyjny posiada szerszy zasób informacji o swoich klientach 

niż banki zewnętrzne to może z większym prawdopodobieństwem niż one określić szanse 
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powodzenia danego projektu. W związku z tym, jeżeli firma ubiega się o kredyt nie u niego  

a wśród innych podmiotów wyglądać to może tak, jakby próbowała ona uzyskać 

finansowanie na przedsięwzięcie o małej szansie powodzenia, na którego finansowanie nie 

zdecydował się bank relacyjny. Banki zewnętrzne nie będą zatem chętne udzielić kredytu, 

ponieważ obawiać się będą, że trafią właśnie na nieopłacalny projekt (Rajan, 1992; 

Detragiache i in., 2000). Przedsiębiorstwo w tej sytuacji nie jest w stanie pozyskać kapitału  

z innych źródeł i zostaje „uwięzione” w swojej relacji z danym bankiem. Bank relacyjny 

może również celowo utrzymywać gorszych klientów w swoim portfolio, aby zwiększać 

prawdopodobieństwo wystąpienia „klątwy zwycięzcy” (Dong, Guo, 2011). To potęguje 

niechęć banków zewnętrznych do podejmowania współpracy z jego kredytobiorcami 

relacyjnymi. 

W sytuacji, gdy dojdzie już do „uwięzienia” firmy, poza podniesieniem ceny kredytu, bank 

relacyjny może również wywierać presję na jej zarząd i wymuszać decyzje korzystne przede 

wszystkim dla siebie. Zakłada się, że banki mają większą awersję do ryzyka niż jednostki 

niefinansowe, a więc zgodnie z tym będą próbować zniechęcać do inwestycji o większym 

poziomie ryzyka, a więc i o wyższej możliwej stopie zwrotu. Takie działania przełożyć się 

mogą niekorzystnie na tempo wzrostu przedsiębiorstwa (Petersen, Rajan, 1995; Houston, 

James, 1996). Z kolei w okresach niekorzystnej koniunktury banki, chcąc utrzymać 

dotychczasowy poziom przepływów pieniężnych, wymagać będą od klientów dodatkowych 

inwestycji, których to dana firma w tym okresie może nie potrzebować i stanowić 

prawdopodobnie będą one źródło niepotrzebnych strat, których można by uniknąć (Yao, 

Ouyang, 2007). 

Zastanowić się również należy, czy „uwięzienie” firmy w relacji jest ostateczne (Sharpe, 

1990), czy też możliwa jest zmiana kredytodawcy przy wystąpieniu sprzyjających 

okoliczności (Von Thadden, 2004; Schenone, 2010). W sytuacji, gdy konkurencyjne banki 

obserwują zachowanie banku i przedsiębiorstwa będących w relacji może dojść do 

„rozlewania się” informacji (spillover effect) i możliwe będzie jedynie częściowe 

„uwięzienie” firmy. Przykładowo, bank zewnętrzny, obserwując to, którym podmiotom 

udzielane są kredyty w ramach relacji jest w stanie z czasem rozróżnić klientów banku 

relacyjnego wartych podjęcia współpracy od tych będących prawdopodobnie „klątwą 

zwycięzcy” (Von Thadden, 2004). W sytuacji, gdy dochodzi do dużego „wycieku” informacji 

dostępnych do tej pory jedynie dla banku relacyjnego jest pierwsza oferta publiczna (initial 

public offer, IPO) danej firmy (Schenone, 2010). Ujawnienie informacji w jego wyniku 
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pozwala przedsiębiorstwu zredukować przewagę konkurencyjną banku relacyjnego  

i w konsekwencji „uwolnić się” z relacji. 

2. Występowanie „problemu zakładnika” w świetle dotychczasowych badań 

empirycznych 

Poza aspektem teoretycznym przyjrzeć się należy również przeprowadzanym do tej pory 

badaniom empirycznym, które poszukują odpowiedzi, czy teoria odzwierciedla rzeczywistą 

sytuację gospodarczą. Dotychczasowe wyniki badań nie składają się jednak na jeden spójny 

obraz kwestii „problemu zakładnika”. 

Dominującym podejściem do kwestii badań nad występowaniem „problemu zakładnika” jest 

ustalanie czy koszt kredytu dla przedsiębiorstw w relacjach rośnie wraz z czasem trwania ich 

relacji z bankiem. Wzrost ceny kapitału jest stanowi wtedy dowód na występowanie 

„problemu zakładnika”, gdyż przyjmuje się, że jest on głównym czynnikiem mogącym 

wpływać na dojście do tych niekorzystnych zmian. Zjawisko to obecne jest głównie w krajach 

Europy kontynentalnej i Azji, m.in. we Włoszech (Angelini i in., 1998), Belgii (Degryse, Van 

Cayseele, 2000) czy Japonii (Weinstein, Yafeh, 1998). Są to państwa, w których 

przedsiębiorstwa pozyskują kapitał głównie w formie kredytów bankowych. Gdy jednak pod 

uwagę weźmie się również to, jak często przedsiębiorstwa zmieniają swoje relacje bankowe 

wyniki są bardziej zróżnicowane. Zgodnie z teorią w sytuacji „uwięzienia” firma nie powinna 

być w stanie zmieniać banku, z którym współpracuje. Prawdopodobieństwo tej zmiany zatem 

powinno maleć z długością trwania relacji. Jednakże przykładowe badania z Norwegii 

(Ongena, Smith, 2001) czy też Japonii lat 90. XX wieku (Tsuruta, 2014) wydają się nie 

potwierdzać twierdzenia, że występował w tych krajach problem zakładnika. Wbrew teorii, 

wraz z długością trwania relacji, prawdopodobieństwo jej zerwania przez przedsiębiorstwo 

rosło. Chociaż przyczyną tego wyniku może być również to, że przedsiębiorstwa mogły 

kończyć relacje częściej, aby w przyszłości nie zostać w nich „uwięzione” (Ongena, Smith, 

2001; Farinha, Santos, 2002). 

Dodatkowym aspektem, który potęguje taką sytuację jest występowanie na rynku bankowym 

dużych barier wejścia dla nowych instytucji finansowych (Weinstein, Yafeh, 1998). Większy 

dostęp podmiotów do innych źródeł finansowania, w tym przede wszystkim publicznego 

rynku kapitałowego redukuje to niekorzystne dla firm zjawisko (Hoshi i in., 1990; Santos, 

Winton, 2008; Zhang i in., 2016). 
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Wielość zmiennych mogących determinować wygląd relacji bankowych powoduje, iż 

„problem zakładnika” może być obecny nawet wtedy, kiedy pozornie wydaje się, że 

przedsiębiorstwo odnosi korzyści ze współpracy z bankiem (Boot, 2000). Na koszt kapitału 

mogą wpływać inne, korzystne dla firmy czynniki, które mogą przeważyć niekorzyści 

płynące z „problemu zakładnika”, np. obniżenie kosztów monitorowania firmy przez bank 

wskutek korzystania przez nią z innych usług finansowych (Degryse, Van Cayseele, 2000). 

3. Możliwości zapobieżenia wystąpienia „problemu zakładnika” 

„Problem zakładnika” nie jest zjawiskiem, którego dane przedsiębiorstwo nie jest w stanie 

uniknąć. W dotychczasowej literaturze z tego zakresu pojawiło się kilka rozwiązań, które 

mogą stosować firmy, aby nie dopuścić do ich „uwięzienia” w relacjach. Niniejszy rozdział 

stanowić będzie podsumowanie obecnego stanu wiedzy na temat poszczególnych metod, ich 

zalet i wad. 

Najczęściej spotykanym w literaturze, a zarazem najszerzej stosowanym w praktyce przez 

jednostki gospodarcze sposobem uniknięcia „zamknięcia” w relacjach bankowych jest 

nawiązywanie współpracy jednocześnie z kilkoma niezależnymi od siebie kredytodawcami 

(Detragiache i in., 2000; Ongena, Smith, 2001; Farinha, Santos, 2002). W sytuacji, gdy firma 

współpracuje z kilkoma bankami relacyjnymi, stanowią one dla siebie konkurencję. Jeśli 

jeden z nich zdecyduje się na podniesienie cen, przedsiębiorstwo skorzysta z oferty innego – 

nie będzie zatem ono „uwięzione” w relacji. Dodatkowo firma unika sytuacji, kiedy to 

musiałaby zaniechać planowanego przedsięwzięcia po odmowie ze strony swojego banku 

relacyjnego. Miałoby to miejsce w przypadku, gdyby miała ona jedynie jedną relację. Kiedy 

kredytodawców relacyjnych jest kilku to powinien znaleźć się co najmniej jeden gotowy 

udzielić kredyt na dany projekt (Detragiache i in., 2000). 

Rozwiązanie to nie jest jednak pozbawione wad. Posiadanie kilku relacji bankowych wiązać 

się może z obniżoną dostępnością kapitału dla przedsiębiorstwa (Ongena, Smith, 2000). 

Wynikać to może z obniżenia dla banku wartości informacji uzyskiwanych w ramach relacji 

(Thakor, 1996) lub obawą przed nadmierną konkurencją w przyszłości (Petersen, Rajan, 

1994). Częściowo ogranicza to zjawisko sytuacja, gdy jedna z relacji ma charakter wiodący 

względem pozostałych, traktowanych jedynie jako alternatywy na wypadek prób 

nadużywania swojej pozycji przez „lidera” (Elsas i in., 2004, Zhang i in., 2016). Ponadto 

prowadzenie kilku relacji związane jest ze wzrostem kosztów negocjacji dla przedsiębiorstwa. 
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Ogranicza lub wręcz uniemożliwia to zatem posiadanie kilku kredytodawców relacyjnych 

firmom o gorszej sytuacji finansowej (Detragiache i in., 2000; Guiso, Minetti, 2010). Pomimo 

tych kosztów już nawet mniejsze przedsiębiorstwa prowadzą dwie lub więcej relacji 

bankowych, obawiając się stania się „zakładnikiem” banku (Detragiache i in., 2000). Samo 

posiadanie wielu relacji może być również niewystarczające w sytuacji, gdy jeden z banków 

posiada wyraźnie niższe koszt monitoringu swoich klientów od konkurentów, co umożliwi 

mu osiągnięcie przewagi nad nimi i w konsekwencji „uwięzienie” przedsiębiorstwa (Houston, 

James, 1996). 

Próbować zredukować ryzyko wystąpienia „problemu zakładnika” można również poprzez 

takie skonstruowanie kontraktu, aby uniemożliwiał on w przyszłości silniejszej stronie 

nadużycie swojej pozycji. Firma może zastosować długookresową umowę zawierającą pewne 

dodatkowe zapisy. Współpraca odbywałaby się w dwóch etapach. Po pierwszym etapie bank 

miałby możliwość zerwania relacji, co byłoby korzystne dla niego w sytuacji, gdyby projekt 

był niedochodowy, ponieważ otrzymałby choć częściową kompensatę. Natomiast  

w przypadku, kiedy zdecydowałby się na kontynuację, musiałaby ona odbywać się na 

określonych w tym momencie warunkach, których bank nie mógłby zmienić (Von Thadden, 

1995). Podobnym rozwiązaniem może być wykorzystanie długu wrażliwego na wyniki 

finansowe przedsiębiorstwa (performance sensitive debt, PSD). Cena dostosowywałaby się 

automatycznie, co z kolei nie wymaga negocjacji z bankiem, jak to ma miejsce we wcześniej 

wspominanej propozycji. Bank nie mógłby zatem próbować zablokować niekorzystnych dla 

siebie zapisów (Adam, Streitz, 2016). 

Zjawisko „problemu zakładnika” jest w mniejszym stopniu widoczne, gdy przedsiębiorstwa 

mają szerszy dostęp do publicznego rynku kapitałowego (Diamond, 1991; Houston, James, 

1996). Częściowym rozwiązaniem zatem może być liberalizacja dostępu do niego dla firm.  

W Japonii, gdy tego dokonano większość firm znajdujących się do tej pory w długotrwałych 

związkach z bankami przeszło na model pozyskiwania kapitału w oparciu o rynek publiczny 

(Hoshi i in., 1990). Jak już wspominano w poprzednim rozdziale, zdecydowanie się przez 

przedsiębiorstwo na IPO prowadzi do redukcji przewagi banku relacyjnego nad bankami 

zewnętrznymi, a to w konsekwencji do poprawy warunków kredytowania. Potwierdzają to 

również badania empiryczne. Firmy po IPO płacą za pozyskiwany kapitał niższą cenę niż 

przed tym wydarzeniem (Santos, Winton, 2008; Saunders, Steffen, 2011). Jednakże sama 

pierwsza oferta publiczna stanowi dla przedsiębiorstwa duży koszt, w związku z tym jest to 
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rzadko stosowana metoda walki z „problemem zakładnika” (Hale, Santos, 2009; Schenone, 

2010). 

Nie są to jedyne możliwości rozwiązania „problemu zakładnika”. Na koszt kapitału w ramach 

relacji wpływa również skala tej współpracy. W przypadku, gdy przedsiębiorstwo korzysta  

z innych usług u swojego banku relacyjnego, które wymagają również monitorowania przez 

kredytodawcę, przekłada się to na niższy koszt uzyskiwania informacji o kliencie przez bank. 

To z kolei prowadzi do obniżenia kosztu kredytu dla firmy (Degryse, Van Cayseele, 2000; 

Santikian, 2014). Nie zawsze jednak dane przedsiębiorstwo potrzebuje innych usług 

finansowych od banku, więc ich zakup tylko w celu redukcji ryzyka wystąpienia „problemu 

zakładnika” stanowić jedynie będzie dodatkowy koszt. 

Ponadto budowa wizerunku i reputacji firmy na zewnątrz przyczynia się do poprawy jej 

możliwości uzyskania finansowania również poza relacją, a więc redukuje to „problem 

zakładnika” (Diamond, 1991). Banki zewnętrzne nie będą odmawiać kredytów firmom  

o dobrej renomie, ponieważ uważać będą, że mało prawdopodobne jest w ich przypadku 

wystąpienie „klątwy zwycięzcy”. 

Podsumowanie 

Pomimo szeregu artykułów dotyczących „problemu zakładnika” towarzyszącego relacjom 

przedsiębiorstw i banków, zagadnienie to wciąż może stanowić temat do dyskusji  

w środowisku naukowym. Zarys teoretyczny prezentuje dość spójny obraz mechanizmu 

„zamknięcia” i tego, jak ogranicza on możliwości dalszego rozwoju firmy. Dotychczasowe 

wyniki badań empirycznych nie były jednak w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, 

jak powszechnym zjawiskiem jest to „uwięzienie” firm w relacjach bankowych oraz w jakich 

warunkach prawdopodobieństwo wystąpienia „problemu zakładnika” jest wyższe. 

Ponadto nie wypracowano do tej pory żadnego w pełni skutecznego oraz niewymagającego 

zbyt dużych nakładów rozwiązania „problemu zakładnika”. Przykładami dotychczasowych 

propozycji sposobów redukcji ryzyka wystąpienia nadużyć ze strony banku relacyjnego lub 

ograniczenia rozmiaru tych działań są nawiązywanie kilku relacji, współpraca w oparciu  

o specjalnie skonstruowaną umowę lub szersze wykorzystanie kapitału z rynku publicznego. 

Jednakże każde z tych rozwiązań cechuje się albo ograniczoną skutecznością, albo też wiąże 

się z wysokimi kosztami czy trudnościami w implementacji. 
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Hold-Up Problem in Banking Relationships 

Abstract: Hold-up problem is a distinctive issue related to client-bank relationships. 

The present article aims to summarize current state of knowledge regarding this matter 

– the theory as well as the results of empirical research. The author presents the 

mechanism of how and under what conditions the hold-up problem arises, and its 

impact on the company’s activity. Furthermore, there are described some possible 

solutions to this issue. 

Keywords: hold-up problem, banking relationships, banking relationship 
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Streszczenie: Artykuł omawia problem dotyczący zakazu prowadzenia działalności 

gospodarczej, który jest stosowany zarówno w aspekcie prawno-karnym, jak również 

w aspekcie cywilnym. Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej ogranicza prawa 

i wolności Konstytucyjne, jednocześnie ma na celu ochronę rynku przed osobami, 

które nie powinny brać udział w wymianie handlowej. Omówiono również statystyki 

prowadzone przez Ministerstwo Sprawiedliwości i poszczególne wydziały sadów 

rejonowych ds. upadłości i restrukturyzacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zakres stosowania prowadzenia działalności gospodarczej, a także zmiana 

orzecznictwa spowodowana jest zwiększeniem wymogów jakie stawia się przed 

uczestnikami obrotu gospodarczego. Wynika to z coraz większej powszechności 

przestępstw gospodarczych, które w określonych przypadkach oddziałują na 

społeczeństwo w istotniejszym zakresie niż konwencjonalne przestępstwa kryminalne. 

Słowa kluczowe: bankructwo przedsiębiorstw,  konsekwencje niewypłacalności, 

sankcje cywilne upadłości, sankcje karne upadłości, zakaz działalności gospodarczej. 

Wstęp 

Celem artykułu jest omówienie zagadnienia związanego z jedną z możliwych sankcji 

ekonomiczno-prawnych wobec menadżerów przedsiębiorstw w postaci zakazu prowadzenia 

działalności gospodarczej oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, członka komisji 

rewizyjnej, reprezentanta lub pełnomocnika osoby fizycznej prowadzącej działalność 

gospodarczą w zakresie tej działalności, spółki handlowej, przedsiębiorstwa państwowego, 

spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia. Do powstawania niewypłacalności przedsiębiorstw 

w Polsce w głównej mierze przyczynia się brak podstawowej wiedzy, niezbędnej 

do prowadzenia firmy, a także brak umiejętności i „szczęścia” w prowadzeniu biznesu.  

Artykuł przedstawia instytucję zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, orzekanego 

przez sądy cywilne (wydziały ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych) na podstawie art. 

373 Prawa upadłościowego, w opozycji do środka karnego orzekanego w postaci zakazu 

mailto:karol.pietras@startupdevelopment.org
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wykonywania działalności gospodarczej, określonej przedmiotowo na podstawie art. 41 

Kodeksu karnego.  

Do wykazania różnic odpowiedzialności zastosowano metodę analizy prawa karnego 

i cywilnego w szerokim zakresie, a także analizę danych statystycznych pozyskanych  

z Ministerstwa Sprawiedliwości oraz poszczególnych prokuratur apelacyjnych 

(regionalnych), które obrazują czynnik ludzki związany z moralnością płatniczą wśród 

przedsiębiorców i menadżerów. 

Zakres pojęcia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce 

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej ma na celu eliminowanie z obrotu prawnego 

osób, które nie stosują się do norm, które powinny być przestrzegane przez osoby 

uczestniczące w profesjonalnej wymianie handlowej, celowo przy tym powodując brak 

możliwości zaspokojenia należności swoich wierzycieli. Jest to bardzo ważne zagadnienie 

z uwagi na egzekucję praw przysługujących wierzycielowi w przypadku celowego działania, 

które w konsekwencji prowadzi do niewypłacalności podmiotu gospodarczego.  

W prawie rzymskim, odmienne rygory stosowano do odpowiedzialności za przestępstwa 

(crimina), a inne dla czynów niedozwolonych w prawie prywatnym (delicta)
24

, co przemawia 

za pewną odrębnością w zakresie zastosowania uregulowań karnych zawartych w Kodeksie 

spółek handlowych. Prawo karne ma na celu odstraszać i zapobiegać czynom zabronionym, 

a w konsekwencji wyciągać wnioski wobec sprawców czynów zabronionych. 

Sankcja karna o której mowa w art. 586 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 41 Kodeksu 

karnego polega na orzeczeniu środka karnego, w postaci zakazu zajmowania określonego 

stanowiska albo wykonywania stricte określonego zawodu
25

 określając tym samym przedmiot 

prowadzonej aktywności zawodowej. Takie zastosowanie, umożliwia jego aplikowanie do 

konkretnego przypadku, np. zakaz obrotu paliwami płynnymi. Ma to miejsce tylko w sytuacji 

skazania sprawcy za przestępstwo popełnione w związku z prowadzeniem określonej 

działalności, w przypadku, gdy dalsze jej prowadzenie zagraża istotnym dobrom chronionym 

prawem. Sankcja tego rodzaju odnosi się do konkretnej działalności i nie dopuszcza 

możliwości zupełnego wyeliminowania ukaranego z życia gospodarczego.  

                                                 
24

 Franciszek Longchamps de Bérier, Nadużycie prawa w świetle Rzymskiego prawa prywatnego, Wrocław 

2007 

25
 O. Górniok, Odpowiedzialność karna menedżerów, Warszawa 2004. 4 (pod. red. M. Filar). 
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Z kolei, omawiany art. 373 Prawa upadłościowego odnosi się do możliwości pozbawienia 

prawa prowadzenia działalności gospodarczej w ogóle na własny rachunek oraz pełnienia 

funkcji reprezentanta lub pełnomocnika przedsiębiorcy, członka rady nadzorczej, komisji 

rewizyjnej w spółkach prawa handlowego, przedsiębiorstwa państwowego, spółdzielni, 

fundacji lub stowarzyszenia i należy je interpretować rozszerzająco. Zakaz prowadzenia 

działalności gospodarczej ma charakter generalny, oddziaływujący na całą sferę aktywności 

przedsiębiorcy. Skutkiem takiego zastosowania środka prawnego o którym mowa w art. 373 

Prawa upadłościowego jest uniemożliwienie konkretnym osobom wobec których orzeczono 

taki zakaz, uczestnictwa w obrocie gospodarczym jako takim. Zatem środek prawny w postaci 

orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej jest aplikowany – nie w drodze 

postępowania karnego, lecz w postępowaniu prowadzonym przez sąd upadłościowy, który ma 

wiedzę dotyczącą charakteru obrotu prawnego i zna realne uwarunkowania gospodarcze. 

Rozważając zagadnienie w kategoriach systemowych można stwierdzić, że środek prawny, 

z którym związana jest sankcja w postaci zakazu zajmowania określonego rodzaju 

stanowiska, nie służy zastosowaniu jako takiej represji, lecz osiągnięciu ważnego rodzaju 

celów, przede wszystkim z punktu widzenia bezpieczeństwa obrotu prawnego 

i gospodarczego. Tego rodzaju sankcja spełnia szereg istotnych funkcji, o kluczowym 

znaczeniu dla prywatnoprawnego obrotu gospodarczego oraz prowadzenia działalności 

gospodarczej w różnej formie prawnej, począwszy od jednoosobowej działalności 

gospodarczej, poprzez spółki prawa handlowego, kończąc na innych jednostkach 

podlegających wpisowi do krajowego rejestru sądowego.  

Odnosząc się do pierwotnych uregulowań, które wywodzą się z prawa rzymskiego, na gruncie 

omawianego środka prawnego określonego w art. 373 Prawa upadłościowego
26

 należy 

podkreślić, odrębność odpowiedzialności karnej i cywilnej. Prawo cywilne odnosi się przede 

wszystkim do regulacji stosunków międzyludzkich. Dlatego intencją wprowadzenia przez 

ustawodawcę w ramach odpowiedzialności przewidzianej w art. 373 Prawa 

upadłościowego
27

było ukształtowanie środka prawnego o określonej skali dolegliwości dla 

osób, które nie dopełniły prawem przewidzianych obowiązków, związanych z należytym 

prowadzeniem działalności gospodarczej. Orzekany środek prawny nie jest represją za 

naruszenie prawa, ale formą zabezpieczenia przed możliwością wystąpienia negatywnych 

                                                 
26

 Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jednolity: Dz. U. 2015 poz. 233, ze zm.) 

27
 Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jednolity: Dz. U. 2015 poz. 233, ze zm.). 
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skutków takiego naruszenia prawa, co ma na celu zapewnienie gwarancji i pewności 

w stosunku do osób dopuszczonych do obrotu gospodarczego. Postępowanie represyjne różni 

się od postępowania nierepresyjnego tym, że wiąże z nim inne cele i funkcje, jakie ma 

spełniać. Omawiany środek prawny ma przede wszystkim charakter prewencyjno-ochronny 

i zabezpieczający
28

. Na marginesie należy wskazać, że z dniem 1 stycznia 2016 r. w wyniku 

wejścia w życie nowelizacji ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne
29

, 

dolna granica orzekanego środka prawnego została zredukowana z 3 lat do wysokości 

jednego roku i może być orzeczony na okres od roku do 10 lat, co dodatkowo różnicuje obie 

te instytucje. Spowodowało to, że zakaz prowadzenia działalności gospodarczej stał się 

bardziej elastyczny i dopasowany do skali potencjalnych naruszeń.  

Zagadnienie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na gruncie ustawy z dnia 5 lutego 

2015 r. Prawo upadłościowe Dz. U. z 2015 r. poz. 233, ze zm. (a uprzednio ustawa z dnia 

28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze
30

), stanowi przedmiot szerokiego 

zainteresowania doktryny (por. komentarze do Prawa upadłościowego aut. Piotra 

Zimmermana, aut. Stanisława Gurgula, aut. prof. Andrzeja Jakubeckiego i prof. Feliksa 

Zedlera). Omawiana instytucja zakazu prowadzenia działalności gospodarczej była  także 

przedmiotem zagadnienia prawnego w wyrokach i uchwałach Sądu Najwyższego, które mają 

moc zasady prawnej.   

W poprzednim stanie prawnym, przed 2003 rokiem, odpowiednikiem instytucji orzeczenia 

zakazu prowadzenia działalności gospodarczej był art. 17
2
 rozporządzenia Prezydenta 

Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. - Prawo upadłościowe
31

, jednak 

to postępowanie nie było wszczynane na wniosek, a tylko i wyłącznie z urzędu przez sąd. 

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej jest dość nowoczesną instytucją, która została 

wprowadzoną do Prawa upadłościowego nowelą ustawy z dnia 31.7.1997 r. Moim zdaniem 

za właściwy należy przyjąć pogląd, że zakaz prowadzenia działalności gospodarczej ma 

charakter cywilno-prawny. W doktrynie przyjmuje się że postępowanie upadłościowe 

z którym wiąże się omawiana instytucja, zalicza się do postępowań cywilnych, pomimo 

                                                 
28

 P. Zimmerman, Prawo upadłościowe, Warszawa 2005. 

29
 Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 1574, ze zm.) 

30
 Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jednolity: Dz. U. nr 60 poz. 535, ze 

zm.). 

31
 Rozporządzenie Prezydenta RP z 24 października 1934 r. Prawo upadłościowe (tekst jednolity: Dz. U. 1991 nr 

118, poz. 512, ze zm.). 
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swojej autonomiczności. Z analizy statystyk prowadzonych przez Ministerstwo 

Sprawiedliwości wynika, że w ostatnich latach, z roku na rok coraz więcej podmiotów 

korzysta z możliwości prawnych pozwalających na złożenie wniosku o orzeczenie zakazu 

prowadzenia działalności gospodarczej. Zjawisko to można przypisać rosnącej świadomości 

prawnej, jak również popularności tej instytucji, w skutek kryzysu, który przyczynił się 

do powstania zatorów płatniczych – powodując tym samym, wzrost świadomości 

przedsiębiorców w zakresie możliwości pozbawienia prawa prowadzenia działalności 

gospodarczej nieuczciwych kontrahentów. Działania związane z realizacją tego uprawnienia 

(złożenie wniosku o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej) wpływają na dłużników 

i często prowadzą do uregulowania zaległych zobowiązań finansowych przez dłużników, 

bądź dochodzi też do innych form spłaty istniejącego zadłużenia przez podmioty zobowiązane 

lub  z nimi powiązane.  

Funkcje ograniczania prowadzenia działalności gospodarczej 

W doktrynie przyjmuje się, że środek prawny w postaci orzeczenia zakazu prowadzenia 

działalności gospodarczej, spełnia określone funkcje. Jak wskazano powyżej, pierwszą z nich 

jest funkcja prewencyjno-profilaktyczna, mająca na celu odstraszanie od zachowań, które 

stanowiłby naruszenie prawa i jednocześnie miałby na celu zabezpieczenie przed 

lekceważeniem prawnych rygorów prowadzenia działalności gospodarczej. Dodatkowo 

należy wskazać, że art. 373 Prawa upadłościowego nie jest jedynym środkiem prawnym 

przewidzianym na gruncie prawa polskiego zawierającym sankcje stosowane w przypadku 

naruszenia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, ale wpisuje się w cały system tego typu 

unormowań. Odnosząc się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 lipca 2002 roku 

(sygn. akt P 12/01)
32

 należy wskazać, że zgodnie z zasadą racjonalności przyjmując tezę, 

iż wprowadzając do prawa upadłościowego omawianą regulację, prawodawca nie dążył do 

powielania środków, które miałby spełniać, te same funkcje. Skoro funkcje represyjne w tym 

zakresie można realizować w postępowaniu karnym na podstawie właściwych przepisów 

karnych, to ze środkiem prawnym przewidzianym w omawianym przepisie należy wiązać 

przede wszystkim funkcje prewencyjne i zapobiegawcze. 

                                                 
32

 Wyrok TK z 4.07.2002 r. ogłoszony dnia 20 lipca 2002 r. w Dz. U. Nr 113, poz. 990. 
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Kolejną funkcją jaką pełni środek prawny w postaci zakazu prowadzenia działalności 

gospodarczej stanowi funkcja zabezpieczająca przed wyrządzeniem szkody wierzycielom
33

.  

Z tego charakteru wynika, że występując z wnioskiem o ogłoszenie upadłości 

przedsiębiorstwa jego wierzyciele mogą oczekiwać od organów postępowania 

upadłościowego zastosowania środków odpowiednich do sytuacji, to jest takich, które 

zabezpieczą powstałe roszczenia, a jednocześnie, zagwarantują wierzycielom bezpieczeństwo 

w zakresie pewności obrotu gospodarczego i prowadzenia dalszej działalności gospodarczej. 

Należy wskazać, że wierzyciel występujący z wnioskiem o ogłoszenie upadłości 

przedsiębiorcy przedstawia sądowi okoliczności, które uprawdopodabniają zaległości 

płatnicze przedsiębiorcy – dłużnika. Natomiast kwestią sądu pozostaje dobór odpowiednich 

środków jakie zostaną zastosowane na etapie rozpatrywania wniosku o ogłoszenie upadłości 

dłużnika, w celu osiągnięcia podstawowych celów postępowania upadłościowego (da mihi 

fatum – dabo tibi ius
34

). 

Trzecią funkcją jaką możemy wyróżnić w ramach omawianego środka prawnego, jest funkcja 

zabezpieczająca prawa i wolności innych uczestników obrotu gospodarczego. Przejęcie spraw 

przedsiębiorstwa ma prowadzić do zwiększenia ochrony interesów wierzycieli i zabezpieczyć 

ich roszczenia na istniejącym majątku przedsiębiorstwa. W tym zakresie zarówno odnosząc 

się do procedury jak i celowości postępowania ma ono charakter jednolity. Przedsiębiorca, 

który prowadzi działalność gospodarczą w sposób zagrażający interesom prawnym, zagraża 

tym samym konstytucyjnym prawom innych obywateli. Pozbawienie prawa prowadzenia 

działalności gospodarczej albo zakazanie wykonywania funkcji określonych w art. 373 Prawa 

upadłościowego
35

 zabezpiecza prawa i wolności innych osób oraz przedsiębiorstw i stanowi 

gwarancję w zakresie pewności obrotu gospodarczego i trwałości judykatury stojącej na 

straży przestrzegania norm prawnych gospodarki wolnorynkowej.  

Ponadto, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, ma na celu spełnienie funkcji 

zapobiegającej sytuacjom patologicznym, które sprzyjają, a wręcz niekiedy zachęcają 

do powstawania przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu. Do grona tych zachowań 

należy zaliczyć przestępstwa skarbowe, polegające na unikaniu odprowadzania podatków. 

Nie ulega wątpliwości, że brak odpowiednich instytucji prawnych gwarantujących terminowe 

                                                 
33

 P. Zimmerman, Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne, Warszawa 2016. 

34
 Z łac. „Daj mi fakty, a dam tobie prawo.” 

35
 Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jednolity: Dz. U. 2015 poz. 233, ze zm.). 
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zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości podmiotu sprzyjać może – w kontekście 

niewypłacalności przedsiębiorcy – powstawaniu zjawisk patologicznych. Mogą one polegać 

na:  

1. zamierzonym działaniu na szkodę wierzycieli – uszczuplenie lub udaremnienie 

zaspokojenia swoich wierzycieli; usuwanie ukrywanie zbywanie lub uszkadzanie 

składników majątku, pozorne obciążanie mienia itd. 

2. nagannym zachowaniu dłużnika w związku z wykonywaniem orzeczeń sądowych, 

3. zbyciu mienia w celu zaspokojenia innych istniejących wierzytelności, 

4. trwonieniu majątku i zaciąganiu zobowiązań lub zawieraniu transakcji(zobowiązań) 

pozornych, sprzecznych z zasadami dobrego gospodarowania, 

5. oszukańczym dokonywaniu transferów, przysługujących przedsiębiorcy, praw 

majątkowych, 

6. tworzeniu nowych jednostek organizacyjnych, 

7. zaspokajaniu wierzycieli z pominięciem obowiązujących zasad, 

8. faworyzowaniu niektórych wierzycieli, 

9. wyłudzaniu kredytów, gwarancji kredytowych, dotacji, nienależnych zwrotów 

podatków m.in. od towarów i usług (VAT). 

Stosowanie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w praktyce 

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej ma spełniać funkcję gwarantującą obowiązek 

dochowania należytej staranności przez przedsiębiorców, a także wyłączenia z obrotu 

gospodarczego osób, które nie są w stanie sprostać podstawowym wymaganiom 

do prowadzenia działalności gospodarczej
36

. Cechą podstawową działalności gospodarczej 

jest jej prowadzenie w sposób zawodowy i profesjonalny. Od przedsiębiorcy wymaga się 

takiego prowadzenia działalności gospodarczej, który ma na celu zagwarantować poczucie 

bezpieczeństwa prawnego właściwego dla funkcjonowania w obrocie prawnym. Prawo nie 

może chronić bezprawności zwłaszcza w tych obszarach, gdzie wymagana jest należyta 

staranność, którą wymaga się od podmiotów profesjonalnych. Przedsiębiorcy nie  

usprawiedliwia, brak wiedzy o stanie własnej firmy. Jeżeli osoba zarządzająca 

przedsiębiorstwem (menadżer) nie jest w stanie należycie ocenić, czy istnieje zagrożenie 

niewypłacalnością lub zostały spełnione przesłanki do ogłoszenia upadłości oraz czy 
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prowadzone przez niego przedsiębiorstwo jest wypłacalne. To są niezbędne elementy 

potrzebne do zawodowego prowadzenia działalności gospodarczej, bądź do pełnienia funkcji 

osoby zarządzającej firmą. Tak określone cele powinny być oceniane w kontekście całego 

prowadzonego postępowania upadłościowego, jako zmierzającego do przejęcia przez 

odpowiednie organy kontroli nad przedsiębiorstwem prowadzonym dotychczas przez osobę 

nie przestrzegającą zasad profesjonalnej, zawodowej działalności gospodarczej. Zastosowanie 

środka prawnego o którym mowa w art. 373 Prawa upadłościowego
37

 w stosunku do osób, 

które nie przestrzegają w tym zakresie określonych w ustawie norm, a co za tym idzie 

stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa obrotu gospodarczego oraz praw innych osób. 

Obowiązek przestrzegania prawa przez prowadzącego działalność gospodarczą nakłada 

szereg innych uregulowań o charakterze ustawowym.  

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
38

 w art. 18 zd. 1 

(a poprzednio ustawa z dnia 19 listopada 1999 r.– Prawo działalności gospodarczej
39

 w art. 9) 

wprost stwierdza, że przedsiębiorca jest obowiązany spełniać określone przepisami prawa 

warunki wykonywania działalności gospodarczej. Szeroko rozumiana wolność gospodarcza 

oznacza niejednokrotnie dopuszczenie i możliwość prowadzenia działalności gospodarczej 

przez konkretne osoby, o ile reprezentują odpowiednie walory profesjonalne i moralne oraz 

będą one przestrzegać powszechnie obowiązującego prawa. Tym samym zapewniają 

gwarancję i dają rękojmię działań, które nie będą prowadzić do wypaczenia istoty wolności 

i swobody gospodarczej. Zasada wolności gospodarczej nie może w żadnym przypadku być 

zasłoną dla działań sprzecznych z prawem i usprawiedliwiać bezprawia i legitymizować 

zachowań patologicznych w biznesie.  
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 Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jednolity: Dz. U. 2015 poz. 233, ze zm.). 

38
 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz.U. 2004 nr 173 poz. 

1807, ze zm.). 

39
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Rys. 1. Liczba prowadzonych przez sądy upadłościowe spraw o zakaz prowadzenia 

działalności gospodarczej [Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa 

Sprawiedliwości za lata 2012-2015] 

Z danych statystycznych prowadzonych przez ministerstwo sprawiedliwości wynika, że 

w latach 2012-2015 w całej Polsce prowadzono łącznie 6 347 spraw o orzeczenie zakazu 

prowadzenia działalności gospodarczej, z czego w 44% przypadkach sądy orzekały zakaz 

prowadzenia działalności gospodarczej. W roku 2015 najwięcej wniosków wszczynających 

postępowanie zakazowe zostało złożonych Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy – 188, 

gdzie orzeczono 38 zakazów, wynika to z tego, że w okręgu sądu warszawskiego jest 

zarejestrowanych najwięcej przedsiębiorców w Polsce. Jednak analizując statystyki 

prowadzone przez Ministerstwo Sprawiedliwości w zakresie zakazu prowadzenia działalności 

gospodarczej, należy wskazać, że strony postępowania upadłościowego, zarówno wierzyciele 

jak i syndycy (doradcy restrukturyzacyjni) prowadzący postępowanie upadłościowe coraz 

częściej decydują się na złożenie wniosku do sądu upadłościowego o orzeczenie zakazu 
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prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie art. 373 Prawa upadłościowego
40

 dla 

osób, które były obowiązane na podstawie art. 21 ust. 1 Prawa upadłościowego
41

 do złożenia 

wniosku o ogłoszenie upadłości.  

 

 

Rys. 2. zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w latach 2012-2015 [Źródło: 

Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwości] 

Analiza orzecznictwa 

Analiza orzecznictwa prowadzi do wniosku, że odpowiedzialność menadżerów w ostatnim 

czasie została znacząco zaostrzona, na szczególną uwagę zasługuje Uchwała Sądu 

Najwyższego z dnia 28 września 2016 r. sygn. akt III CZP 48/16, który wypowiedział się 

w kwestii dotyczącej pełnienia mandatu przez członka zarządu, w kontekście orzeczenia 

zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Zrzeczenie się funkcji organu zobowiązanego 

do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w przypadku, kiedy w trakcie pełnienia wystąpiły 

już przesłanki niewypłacalności – nie stanowi podstawy do uwolnienia się od sankcji prawno-

ekonomicznej w postaci orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej – nawet 

wobec osoby, która prowadziła przedsiębiorstwo i była zobowiązana do zgłoszenia wniosku 

o ogłoszenie upadłości. Wierzyciel w takim przypadku jest legitymowany do wystąpienia 

z wnioskiem o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej wobec takiej osoby, 
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nawet po zaprzestaniu pełnienia przez niej funkcji. Powyższe orzeczenie zmienia pogląd 

w sprawie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Do tej pory panowało przekonanie,  

że możliwe jest skuteczne orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej tylko 

wobec ostatniego członka zarządu, który nie dopełnił obowiązku w przedmiocie zgłoszenia 

wniosku o pozbawienie prawa prowadzenia działalności gospodarczej.  

Nie jest istotne to czy dłużnik jest wypłacalny, z uwagi na to czy nie wykonuje wszystkich 

zobowiązań pieniężnych, czy też tylko niektórych z nich. Nieistotnym jest też wielkość 

niewykonywanych zobowiązań przez dłużnika. Przy czym niewykonanie niewielkich 

zobowiązań przez przedsiębiorcę może oznaczać jego niewypłacalność. Bez znaczenia 

pozostają przyczyny uzasadniające wniosek o ogłoszenie upadłości i działania jakie 

podejmują menadżerowie w celu polepszenia sytuacji przedsiębiorcy (tak: Wyrok Sądu 

Apelacyjnego w Krakowie z dn. 27.04.2016 r. sygn. akt I ACa 1858/15). Ten pogląd jest 

słuszny, bowiem ustawodawca przewidział działania, które może podjąć przedsiębiorca 

w celu poprawy sytuacji finansowej spółki – m.in. poprzez postępowanie restrukturyzacyjne, 

którego otwarcie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości i pozwala 

na uwolnienie osoby zobowiązanej do złożenia wniosku od odpowiedzialności i powstania 

szkody. 

Szczególny problem rodzi zakres terytorialny orzekanego zakazu prowadzenia działalności 

gospodarczej, obejmuje swoim zastosowaniem tylko obszar Rzeczypospolitej Polskiej.  

W przypadku orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, dla obcokrajowca, 

który prowadzi działalność gospodarczą na terenie RP orzeczony zakaz obejmuje tylko kraj 

jego wydania, ale nie rozciąga się na inne kraje m.in. kraje członkowskie Unii Europejskiej,  

w których przedsiębiorca może nadal swobodnie prowadzić działalność gospodarczą. Taki 

stan prawny i brak uregulowań wewnątrz wspólnotowych, prowadzi do braku zapewnienia 

pewności i stabilności wewnątrz wspólnotowego obrotu gospodarczego, co może prowadzić 

do powstawania sytuacji patologicznych i w mojej ocenie ma znaczący wpływ na 

kształtowanie moralności płatniczej wśród przedsiębiorców, działających w ramach 

wewnątrzwspólnotowej wymiany towarów. Zagrożenie możliwością orzeczenia zakazu 

prowadzenia działalności gospodarczej na terenie całej wspólnoty, miałoby znaczący wpływ 

na poprawę moralności płatniczej w wymiarze globalnym, ale również w znaczący sposób 

ograniczyłoby możliwość powstawania sytuacji patologicznych m.in. w ramach 

wewnątrzwspólnotowej wymiany towarów. Na uwagę zasługuje także kwestia, że wobec 

cudzoziemców, którzy nie mają nadanego numeru ewidencyjnego PESEL, orzeczenie zakazu 
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nie będzie wywierać dużego wpływu, wobec braku możliwości prawidłowej weryfikacji 

w Krajowym Rejestrze Sądowym, który jest przeprowadzany m.in. za pośrednictwem tego 

numeru, a co za tym idzie ogranicza stosowanie tej instytucji, wobec osób, które nie 

są obywatelami i prowadzą działalność gospodarczą bez szczególnych zezwoleń, które nie 

wymagają nadania numeru ewidencyjnego – PESEL, i który to numer nie zostaje ujawniany 

Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego. 

Podsumowanie: 

Aktualnie wnioskodawcą w postępowaniu w przedmiocie orzeczenia zakazu może być: 

1. Syndyk, 

2. Wierzyciel, 

3. Zarządca przymusowy, 

4. Tymczasowy nadzorca sądowy, 

5. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 

6. Komisja Nadzoru Finansowego, 

7. Prokurator. 

Odnosząc się do aktualnych poczynań Ministerstwa Sprawiedliwości, można dostrzec pewną 

właściwość, że dotychczas prokuratorzy, niechętnie i bardzo sporadycznie korzystali 

z instytucji zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Sąd Najwyższy uznał, 

że prokurator jest legitymowany do złożenia wniosku, mimo tego, że katalog osób 

legitymowanych do złożenia wniosku, nie obejmował prokuratora. W wyniku nowelizacji 

Prawa upadłościowego przeprowadzonego nowelą z dnia 15.05.2015 r. Prawo 

restrukturyzacyjne, uległ zmianie art. 376 Prawa upadłościowego
42

 który dopuszcza 

możliwość złożenia wniosku przez prokuratora. Dotychczasowe nawet działając w pojęciu 

szeroko ujętego interesu społecznego występowali jako wnioskodawcy w postępowaniach 

zakazowych. Moim zdaniem dotychczas prokuratorowi przysługiwało tylko prawo 

do wstąpienia do toczącego się postępowania w przedmiocie orzeczenia zakazu prowadzenia 

działalności gospodarczej na zasadach ogólnych tj. art. 7 i art. 60 w zw. z art. 13 § 2 Kodeks 

postępowania cywilnego 
43

 w zw. z art. 376 Prawa upadłościowego. Od stycznia br. 
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 Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jednolity: Dz. U. 2015 poz. 233, ze zm.). 
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Prokuratura Krajowa zaleciła prokuratorom wszczynanie postępowań w przedmiocie 

orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, co stanowi w moim przekonaniu 

dość dużą ingerencję państwa w rynek, z jednej strony ma to poprawić pewność obrotu 

gospodarczego, z drugiej strony w moim mniemaniu jest to zbyt daleko idące działanie, skoro 

osoba która nie złoży w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości ponosi odpowiedzialność 

karną z wynikającą z Kodeksu spółek handlowych
44

. W moim przekonaniu wniosek  

o pozbawienie prawa prowadzenia działalności gospodarczej powinien być instytucją 

stosowaną przez wierzycieli i osób będących uczestnikami postępowania upadłościowego, 

a nie organy Państwa, które są i tak uprzywilejowane względem wierzycieli prywatnych. 

Należy też uznać, że Wierzyciel, który nie składa wniosku o orzeczenie pozbawienia prawa 

prowadzenia działalności gospodarczej wobec swojego kontrahenta - dłużnika uznaje, że jego 

partner biznesowy spełnia wymogi – nie tylko formalne ale również moralne, do prowadzenia 

i zarządzania przedsiębiorstwem. 

The prohibition of business activity in terms of private law 

Abstract: The article discusses a problem the prohibition of business activity, that is 

applied in terms of both legal criminal law as well as civil aspect. The prohibition 

of business activity restricts the constitutional and freedoms, at the same time it does it 

to protect the market against those who should not be involved in the trade. I discussed 

the statistics conducted by the Ministry of justice and the Individual Department of 

Bankruptcy and Restructuring Court on Polish territory. in order to protect the market 

against those who should not be involved in the trade. The scope of application of the 

prohibition of the of business activity, as well as a change of the jurisprudence are 

caused by the exacerbation of rules in business transaction. It is a trend resulting from 

an increasing universality of crimes against business affairs, which has more interplay 

on the public than criminal offences. 

Keywords: bankruptcy of companies, the consequences of insolvency, bankruptcy 

civil sanctions, for criminal sanctions of bankruptcy, prohibition of economic activity. 
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Recenzja książki  
Management by Values. Management Respecting and 

Promoting Values,  
pod redakcją: Andrzeja Hermana, Tadeusza Oleksyna, 

Izabeli Stan czyk.  

Dr hab. Alfred Bieć 

Szkoła Główna Handlowa 

Książka jest napisana w języku angielskim. Zawiera się na 328 stronach. Składa się z trzech 

części. Napisana przez pięciu autorów. Książka powstała w ramach badań statutowych 

Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej. Autorzy wywodzą się ze 

Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkoły Głównej 

Gospodarstwa Wiejskiego. Głównym celem pracy jest ocena znaczenia różnych wartości  

w procesie zarządzania przedsiębiorstwem.  

W części pierwszej pracy autorzy opisują wyniki badań przeprowadzonych  

w przedsiębiorstwa na podstawie ankiety. Ankieta była bardzo obszerna, bo zawierała 35 

rozbudowanych pytań. Mimo to autorom udało się zebrać ponad 500 odpowiedzi na pytania 

ankiety. Badano znaczenie takich wartości w zarządzaniu przedsiębiorstwem jak wartości 

ekonomiczne, wartości etyczne i kulturowe, kompetencje i rozwój, wartości społeczne  

i obywatelskie i szereg innych.  Wyniki badań, ze względu na ich obszerność nie poddają się 

łatwym uogólnieniom. Potwierdza się znaczenie wartości ekonomicznych w zarządzaniu, ale  

i inne wartości są wymieniane jako ważne . Na przykład wielu ankietowanych wskazuje na 

kompetencje i rozwój, czy wartości kulturowe i etyczne. Na zakończenie tej części autorzy 

zawarli konkluzje z badań ankietowych. 

 W części drugiej książki autorzy poddali dogłębnej analizie znaczenie wartości  

w zarządzaniu firmą na przykładzie pięciu konkretnych firm. Ta cześć nie zawiera  konkluzji 

uogólniających wszystkie zbadane przypadki. Konkluzję jeśli są, to dotyczą konkretnej 

badanej firmy. 
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W części trzeciej książki zatytułowanej „Wybrane problemy aksjologiczne”. Autorzy 

analizują znaczenie aksjologii ekonomicznej w zarządzaniu (A. Herman). Jest to bardzo 

ciekawe ujęcie zagadnienia. Naturę wartości i katalog wartości w zarządzaniu (T. Oleksyn) 

oraz dzielą się konkluzjami końcowymi z całości badań (A. Herman, T. Oleksyn). 

 Generalnie książka ciekawie ujmuje problematykę zarządzania i wartości zarówno w części 

empirycznej jak i teoretycznej. Ma pewne braki redakcyjne i pewne barki w tłumaczeniu 

nazw instytucji SGH na język angielski. Polecam zarówno zaawansowanym jaki i młodym 

adeptom nauki zainteresowanym znaczeniem szeroko rozumianych wartości w zarządzaniu. 

 

Dr hab. Alfred Bieć 
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Informacje dla autorów  

Prakseologia i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe TNP (open access) 

 

A. Zasady publikacji tekstów  

1. Teksty zostają opublikowane po pozytywnych recenzjach (1 lub 2). 

2. Teksty powinny być przygotowane według podanych wymogów redakcyjnych 

3. Teksty są przyjmowane w języku polskim lub angielskim. 

4. Warunkiem publikacji jest przekazanie darowizny w kwocie 100 zł na pokrycie kosztów 

publikacji dla Towarzystwa Naukowego Prakseologii. Nr konta: PKO BP SA, III Oddział 

Warszawa: 89 1020 1097 0000 7902 0090 3443 

5. Emisja publikacji na stronie www.tnp.edu.pl następuje w odstępach półrocznych  

w styczniu i lipcu danego roku. 

6. Zasady etyki autorskiej reguluje Prawo autorskie. 

7. Przesyłanie tekstów polskich lub angielskich do recenzji: redaktor naczelny, 

mirosu@wp.pl 

 

B. Wymogi redakcyjne 

 
1. Nadsyłanie tekstów  

 

Redakcja przyjmuje do publikacji wyłącznie teksty oryginalne, będące artykułami 

naukowymi, reprezentujące wysoki poziom merytoryczny, oparte na biegłej znajomości 

instrumentarium metodologicznego. Wszystkie nadesłane teksty są oceniane przez 

anonimowych recenzentów, którzy, wypełniając arkusz recenzyjny, biorą pod uwagę 

oryginalność (nowość) i teoretyczną wagę problematyki, poprawność metodologiczną, 

klarowność struktury i logikę argumentacji oraz poprawność redakcyjno-językową. 

Recenzenci przedstawiają swoją opinię w formie pisemnej. Recenzja zawiera finalną 

konkluzję o przyjęciu tekstu do druku, o jego odrzuceniu lub o konieczności dokonania 

poprawek wskazanych w recenzji.  

 

2. Wymagania redakcyjno-techniczne 
 

1. Teksty powinny być nadsyłane na adres: mirosu@wp.pl  

2. W tekście należy umieścić informacje o autorze: imię, nazwisko, tytuł naukowy, miejsce 

pracy, adres e-mail.  

3. Teksty powinny być przysłane w formacie *docx; wykresy – *xlsx.  

4. Artykuł powinien zostać wypełniony tekstem wg szablonu umieszczonego pod adresem: 

http://www.tnp.edu.pl/?zeszyty-naukowe   

http://www.tnp.edu.pl/
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5. Wymaga się stosowania przypisów dolnych. 

6. Rysunki i wykresy traktujemy jako rysunki; podpisujemy „Rysunek” i dodajemy kolejny 

numer.  

7. Streszczenie w języku polskim i angielskim nie powinno przekroczyć 150 wyrazów. 

8. Autor ma obowiązek podania informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie 

instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.  

9. Sugerowana objętość artykułów to ok. 0,5 - 0,75 arkusza wydawniczego  

(ok. 20 000 - 30 000 znaków), jednak w uzasadnionych przypadkach Redakcja dopuszcza 

także artykuły o większej objętości.  

 


